Strategi for anlegg
Det bygges fleridrettsanlegg over hele landet og Norges Danseforbund skal arbeide for at disse
idrettsanleggene og fleridrettshaller tilrettelegges for dans.
(Se veileder for bygging av idrettsanlegg s 37) Aktiviteten til våre klubber skal kunne utøves i gode
og trygge omgivelser i egnede lokaler og anlegg tilpasset for danseaktivitet. ND skal arbeide for at
våre klubber får tilgang til kommunale fleridrettsanlegg og gymsaler på lik linje med andre idretter.
Det er viktig at klubbene og regionene jobber mot sine idrettskretser, idrettsråd og fylkeskommuner.
Anleggsbehov må meldes inn, gjerne sammen med andre idretter. Det er videre viktig å stille opp på
årsmøter og engasjere seg i idrettsrådene og idrettskretsene.
Bakgrunn
I en ny undersøkelsei fra 2018 oppgir 60 prosent av klubbene i Norges Danseforbund at de leier
privat, 35 prosent av klubbene leier eller får tildelt treningstid gjennom kommunen, mens 5 prosent
av våre klubber eier egne anlegg.
Mål
Et langsiktig mål for Norges Danseforbund er at flere danseklubber skal ha tilgang til treningstid i
idrettsanlegg, Viktig tiltak er å styrke samarbeidet med idrettskretsene og utbyggere slik at det
bygges egnede rom for dans i rehabilitering og nybygg av idrettshaller.
Mål for 2018-2020
• Opprette en prosjektgruppe for anlegg.
• Videreutvikle anleggsprosjektet i Oslo
• Bygge opp flere klubber i Oslo gjennom lokalene vi har tilgang til.
• Klubbene rett utenfor Oslo kontaktes.
• Videreføre SFO-prosjekt. Undersøke muligheter på barneskoler som har hatt SFO-prosjekt og
se på muligheter for permanent tilbud på disse skolene.
• Møte med Idrettskretser og kartlegge hva kretsen kan bidra med
• Søke om midler
• Kartlegge trenere som ønsker å starte opp klubb
•

Dansens hus
o Jobbe videre med prosjektet «Dansens Hus» i Oslo og Tromsø

•

Plass i flerbrukshaller
o Melde inn arealbehov og krav til underlag til SIAT: Senter for Idrettsanlegg og
Teknologi.
o Opprettholde kontakt med SIAT, for å sikre at utbyggere har nok kompetanse om
dans når det skal bygges anlegg.

•

Campus Sognsvann
o Melde inn behov for tilgang til toppidrettsenteret

•

i

Kontakt med idrettskretser og idrettsråd
o Opprette lokale kontaktpunkt som kan hjelpe klubber med kontakt mot idrettsråd og
idrettskretser, i tillegg til å kartlegger barneskoler i området og undersøke tilgang til
gymsaler. Søke om treningstid på disse.
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