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Sportsdrillnytt juni 2015
Resultater Fana
For å se resultatlistene fra konkurransen Fana som ble avholdt tidligere i juni, gå inn på
www.dansing.no.
Trenerkurs for høsten
Teknisk komite ønsker å minne om oppfordringen til å delta på trenerkurs. Så snart det er nok
deltagere som er klar for å delta på spesiell del for sportsdrill vil det bli avhold kurs. Oversikt over
høstens trenerkurs for generell del finner dere på www.dansing.no.
Dommersamling
Teknisk komite ønsker å minne om dato for dommersamling 15-16 august, se egen invitasjon som
er sendt ut til alle dommere. Samlingen teller som den årlige oppdateringen dommere må ta
annet hvert år.
Høstkonkurranse og kurs
Som tidligere nevnt, blir det egen konkurranse på høsten denne sesongen, kombinert med kurs for
utøvere. Det vil bli konkurranse i solo-event og tropp. I tillegg blir det workshop for dommere og
utøvere. Både norske og utenlandske trenere vil avholde kurset som vil ha fokus på obligatoriske
øvelser, kortprogram, spins, illution og 2-baton. Mer informasjon kommer i invitasjonen fra
arrangørklubben Askøy.
Samlingen for dommere under denne konkurransen, blir kun for aktive dommere som et eget
dommerforum.
Klubbforum 2015
For å skape en nyttig møteplass mellom alle ledd i organisasjonen, inviterer teknisk komité
sportsdrill til «klubbforum» som blir avholdt før kursstart lørdag 3. oktober på Askøy. Det kommer
mer detaljer når det nærmer seg, men det vil bli en god anledning til å ta opp aktuelle tema med
komiteen og andre klubber som er tilstede. Komiteen ønsker å få til et slikt forum én gang i året i
fremtiden.
Uttakskriterier for solo-event
Komiteen ønsker egentlig at hele uttaket for solo skal flyttes til høsten, men siden det kun er satt
opp én konkurranse denne høsten gjør vi en litt annen vri. For å kunne kvalifisere seg til
internasjonale mesterskap i solo 1-baton eller 2-baton 2016, må en delta på begge konkurransene
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og få finaleplass på høsten for å kunne kvalifisere seg på våren. Det vil bli satt opp poeng som
kvalifiseringsgrunnlag på våren, slik som tidligere.
Siden det er høstferie i noen deler av landet den aktuelle helgen, kan det søkes om dispensasjon
for å delta på kun én uttakskonkurranse. Kriteriene for å kunne få dispensasjon er sykdom eller
dokumentert ferietur som er bestilt før 29. juli 2015.
Det vil også bli kåret Norgesmester for solo 1-baton og 2-baton høsten 2016 på den siste
konkurransen den høsten.
Det kommer mer info om hvordan overgangen mellom aldersklassene skal ivaretas i et
uttaksperspektiv siden uttaket vil foregår både i 2015 og 2016. Her legges det opp til at man skal
kunne ta med seg kvalifisering og poengsum fra en aldersklasse til en annen for de som går over i
ny klasse etter nyttår. For fremtiden vil vi unngå dette gjennom å legge hele uttaket for solo på
høsten.
Arrangører til høstkonkurransene 2016
Tidligere lyste teknisk komité ut høstkonkurranser for 2016, men mottok ingen søkmader. Siden
det kan være en økonomisk risiko for klubbene å ta på seg et arrangement som vi ikke har erfaring
med enda, ønsker komiteen å stille med noen økonomiske midler til rådighet for å sikre at man
kan avholde kurs og få nok dommere til å delta.
Ny sportsdrillklubb
Hobøl Drill har fått innvilget medlemskap i NIF og Norges Danseforbund og vi ønsker dem
velkommen som ny sportsdrillklubb i miljøet.
Graderingssystemet
Nytt graderingsreglement ble sendt ut på høring påsken 2015. Endelig reglement vil bli sendt ut i
løpet av sommeren, og det blir ikke store endringene fra dokumentet som ble sendt på høring.
Et par endringer som er viktig å merke seg:
 Teknisk gradering får nytt navn = «Gradering»
 Sologradering får nytt navn = «Ferdighetsmerke»
 Istedenfor å ha regler for de som startet å konkurrere før/ etter 2016, vil reglene gjelde for
de som er født før/etter 2005.
 Det blir ingen krav for å delta i tropp rekrutt.
 Det blir innført krav om gradering i junior par.
Det blir sendt ut egen e-post med oppdatert reglement for graderinger.
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Begrepsendringer
Siden vi har hatt mange begrep om de ulike grenene det siste året, ønsker komiteen å endre
begrepsbruken slik at den ligner mer det som brukes i andre land.
Individuell = Freestyle
Solo 1- baton og 2-baton = Solo
Tidligere «sologradering» = Ferdighetsmerke

Ny Drill Grand Prix-konkurranse
Teknisk komité jobber sammen med NMF om finne ny passende dato for Grand Prix i 2016, men
har ikke funnet en passende dato enda. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det blir
avklart.
Smurfene
For en litt annerledes opplevelse av koreografi og musikktolkning, ønsker vi å sende med en link til
Smurfene: https://www.youtube.com/watch?v=pxLgln7TyxU
Teknisk komite sportsdrill
I forrige sportsdrillnytt fikk dere presentert
den nyvalgte komiteen. Komiteen har hatt
sitt første møte på Ullevål og ønsker å si
litt om hvordan vi legger opp arbeidet vårt.
Som frivillige som brenner for sportsdrill,
ønsker vi å jobbe for at sporten skal vokse,
utvikle seg og at man skal få til et godt
samspill på tvers av alle ledd i Norges
Danseforbund.
På bildet, fra venstre: Lisa Victoria Burrel,
Monica Molvær (leder), Ingrid G. Kleiven,
Lisa Mari Sæther, Stine Gjørtz og Linda Aas Molnes.
Dersom dere ønsker å melde inn saker til behandling i komiteen, så kan dere se en oversikt over
de planlagte møtene i 2015:
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Onsdag 12. august kl 20
Søndag 20. september kl 20
Fredag 2. oktober - i Bergen
Søndag 1. november kl 20
Søndag 13. desember kl 20
Det kan skje endringer i planen eller blir flere møter dersom det blir behov for det. Utover
møteplanen foregår mye av arbeidet på e-post.
Det er også viktig for komiteen å presisere at vi er veldig bevisst på at de tillitsvalgte noen ganger
har ulike roller i sportsdrillmiljøet og at vi praktiserer habilitetsregler som gjør at det ikke skal
kunne trekkes tvil om avgjørelser som blir tatt. Selv om slike regler ikke synes i vårt arbeid utad,
ønsker vi å fortelle at det er slik vi jobber innad i komiteen.
Kjøreregler for komiteen:
• Komiteens medlemmer må være bevisst på at man gjennom sitt tillitsverv representerer hele
Norges Danseforbund og teknisk komité sportsdrill, og må opptre på en profesjonell og
imøtekommende måte utad i alle ledd.
• Komiteens medlemmer forplikter seg til å samarbeide om å finne de beste løsningene for
utvikling av idretten.
• Komiteens medlemmer forplikter seg til å levere arbeid som man påtar seg ansvaret for, gi
innspill til andres arbeid og til svare på spørsmål som blir sendt til komiteen for avklaring.
• Det skal være stor takhøyde for å diskutere ulike løsninger innad i komiteen, og komiteens
medlemmer skal respektere hverandres meninger. Når beslutninger blir fattet, skal komiteens
medlemmer være lojal ovenfor flertallet i komiteen.
• Saker som diskuteres internt i komiteen, skal forbli internt i komiteen.
• For at alle klubber skal få riktig informasjon og på samme tid, er det leders oppgave, eller
gjennom sportsdrillnytt, å kommunisere beslutninger som blir tatt i komiteen.
• Dersom man av ulike grunner ikke kan utføre oppgavene man har tatt på seg, må man melde fra
til leder slik at oppgavene kan bli fordelt på nytt.
• Komiteens medlemmer skal bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom positive holdninger, nye
ideer, samarbeid, respekt og inkludering.
"Teknisk komité sportsdrill skal alltid jobbe for idretten, utøvere og drillglede."

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål, e-post sportsdrill@norskdans.no.
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Vi ønsker dere alle en riktig god sommer, og lykke til for alle utøvere som skal representere oss i
internasjonale mesterskap og EM i sommer 
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