Referat
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NORGES
DANSEFORBUND

Styremøte nr.01 I ARBEIDSPERIODEN 2014-2016
18.august 2014
Dato:
Tidspkt.: 17.30 - 22.00
Idrettens hus Ullevål stadion
Sted:
Tilstede: Gro Arctander, Tom Christian Axelsen, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Nina
Birkeland, Anne Cathrine Røste(adm), Eirik Bolme(adm - sak 4)
Forfall: Espen Klovning, Charlotte Lunde
Saks nr./
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

01/14-16

Hvem er vi og hva ønsker vi å jobbe med?
Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar

Gro/Anne
Cathrine

Vedtak: Seksjonen møtes lørdag 27.september og lager
handlingsplan.
02/14-16

03/14-16

Møteplan og handlingsplan for seksjonsstyret for perioden.
Handlingsplan: Lørdag 27. september
Styremøter holdes på mandager far 17.30 til 21.00 på følgende
datoer:
Vedtak:
Møteplan for perioden:
15. september
20. oktober
10. november
1. desember
23. februar 2015
16. mars
27. april
1. juni
22. juni
Ny 3. vara til seksjonsstyret
Margrethe Hegnar ønsker ikke å sitte i styret, slik at vi må finne
en ny 3. vara.

Gro/ Anne
Cathrine

Adm

Vedtak: Administrasjonen tar kontakt med Bick Kieu
Nguyen fra Røa Danseklubb.
04/14-16

Klare regel for uttak og støtte til utøvere
Det har vært mye diskusjoner angående reise
og dekning av utgifter i forbindelse med EM i Disco. Det bør
utarbeides klare regler for reiseopplegg for uttatte slik at
administrasjonen kan håndtere dette i framtiden.

Gro/Eirik

Vedtak:
Administrasjonen gjør til vanlig uttak i henhold til rankingliste
på gjeldende tidspunkt. Utøvere som blir dekket av forbundet,
følger forbundets reiseopplegg. Øvrige utøvere kan velge å følge
forbundets opplegg, eller organisere reisen selv. Utøvere som
reiser på eget opplegg har selv ansvar for å holde seg oppdatert
m.h.t. oppmøtetider og andre praktiske forhold.
Administrasjonen innkaller til møte mellom reiseleverandør,
ND og representanter fra klubbene.
05/14-16

Orienteringssak:
Dommerseminar/breddesamling: Status
Dommerseminar: Det er ca 80 påmeldte til seminaret.
Seksjonen fikk en orientering om innholdet på seminaret.
Heidi Jappee redegjorde for programmet - oppdatert program
legges ut på www.dansing.no Dommere som dømmer i flere
grener for dispensasjon fra de andre grenene. Dommerne får
tilbud om seminar i alle grener i 2015,seminaret blir da lagt
opp til at man kan delta på flere grener.

Heidi Jappee

Gro
Monika Eriksen har søkt om dispensasjon fra
dommerseminaret. Seksjonen tar kontakt for å undersøke om
hun kan møte på 31.8

06/14-16

Orienteringssak:
Tettere samarbeid med kretsene
Samarbeid med kretsene - Danseregion Øst
ønsker et tettere samarbeid og vil gjerne ha regionale
konkurranser slik som i sportsdans

Adm

Styret drøftet ikke problemstillingen videre.
07/14-16

Utvalg for urbane stiler
Det opprettes et arbeidsutvalg for å utarbeide seksjonens mål
og strategi, samt satsningsområder.
a) Kortsiktig strategi for de 2 neste år
b) Resultatmål for rekruttering (rekrutteringsmål)
c) Utdanning dommer/trening
d) Konkurranser
e) Budsjett

Adm

Vedtak: Følgende kandidater til utvalget forespørres:
Jørn Inge Hansen, Britt Janne Tennøy, Huyen Huynh.Det er
ønskelig at leder i utvalget møter på seksjonsmøtene.
08/14-16

Åpen regional konkurranse i hip-hop 11. og 12. okt
Lesja og Dovre danseteam ønsker å arrangere en nasjonal
konkurranse (uten
ranking) i hip-hop 11. og 12. oktober i forbindelse med en
breddesamling. De ønsker å bruke de nye regionale dommerne
vi har utdannet, slik at de får prøvedømt.
Seksjonen har mottatt søknad om støtte til breddesamling for
15.000 kroner.
Vedtak: Søknad er innvilget. Klubben må rapportere
tilbake med regnskap fra samlingen og gjøre rede for om

Adm

samlingen førte til rekruttering av nye medlemmer.
09/14-16

Orienteringssak: Forespørsel om kvalifisering til DKKQ her
i Norge i regi av ND?
Klubber som har arbeidet for å få en kvalifisering i regi av ND til
årets konkurranse har ikke lyktes i dette.

10/14-16

Voluntary judge
Astrid Bruun Ødegård har søkt om å få være voluntary jugde i
Disco VM.IDO har videre henvendt seg om voluntary judge i
showdans-VM.
Vedtak: Astrid Bruun Ødegård oppnevnes som voluntary
judge i disco-VM Heidi Jappee oppnevnes som voluntary
judge i showdans-VM.

11/14-16

Eventuelt
Sak 1 Komitee for dommere og trenere:
Heidi Jappee, Ann Mari Furseth og Huyen Huynher
representanter for seksjonen frem til 31.12.
Vedtak: Seksjonen ønsker kontinuitet i arbeidet og ønsker
at medlemmene fra IDO/freestyle fortsetter i komiteen i
neste periode.

Nina
Birkeland

Sak 2 Barnemerker:
Administrasjonen tar kontakt med Wenche Hansen i Unique.
Sak 3 Trener 1 delkurs i disco:
Administrasjonen tar kontakt med Anne Mari Furseth eller Lars
Martin Bredal og Nancy Gogstad
Tor Erling
Sak 4 Utregnere.
Det er et ønske om felles utregnersystem i Norges
Danseforbund. Utregnere i Swing/ sportsdans og IDO/freestyle
møtes på søndag under dommerseminaret.
Sak 5: Breddesamling
Det er 80 påmeldte til breddesamlingen og gruppen må derfor
deles i to på søndagen. Ashley Liversedge kan ikke ta denne
alene. Seksjonen har fått en henvendelse fra Nancy Gogstad
vedrørende slovakisk trener i disco som kan undervise på
søndagen.

Saker fra
forrige
periode

Sak 6: Tildeling av konkurranser (sak 25/14 forrige periode)
Vedtak: Ved tildeling av konkurranser i 2015 på forrige
styremøte, ble DC4 og DC7 ikke tildelt, men ble lyst ut på
nytt. Kun DK 2dance har søkt, og klubben tildeles disse to
konkurransene.

Adm
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Møtereferat

NORGES
DANSEFORBUND
Styremøte nr.02 I ARBEIDSPERIODEN 2014-2016
Dato:
15.september 2014
Tidspkt.: 17.30 - 21.00
Sted:
Idrettens hus Ullevål stadion

Tilstede: Gro Arctander,Tom Christian Axelsen, Heidi Jappee,
Espen Kristiansen, Espen Klovning, Charlotte Lunde,Jørn Inge Hansen(Utvalg for
Urbane stiler), Anne Cathrine Røste (adm),Beate Hofstad (ØNDK)(sak 13/14-16)

Forfall: Nina Birkeland, Bich Kieu Nguyen

Saks nr./
år

Hva saken gjelder / vedtak

12/14-16

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 1 /20142016

13/14-16

Tettere samarbeid med kretsene

Ansvar for

oppfølging:

Referatet ble godkjent
Samarbeid med kretsene - Danseregion Øst
ønsker et tettere samarbeid og vil gjerne ha regionale
konkurranser slik som i sportsdans

Beate
Hofstad

Beate Hofstad orienterte om arbeidet i kretsen. Kretsen
ønsker regionale konkurranser i Freestyle/ IDO. Seksjonen
stiller seg positive til klubber som ønsker å arrangere
konkurranser.
Det bør tydeliggjøres ved utlysning av konkurransene og
på innbydelsene at konkurransen er todelt: En nasjonal
konkurranse for dansere over 11 år og en regional
konkurranse for barn under 11 år.
14/14-16

Utvalg for urbane stiler

Jørn Inge Hansen, Britt Janne Tennøy, Huyen Huynh, har takket
ja til å sitte i utvalget for urbane stiler. Jørn Inge Hansen stilte
på styremøte på vegne av utvalget.
Utvalget ønsker å starte med å kartlegge hiphopmiljøet som
finnes i ND allerede: Utenfor ND er det et større miljø som
organiserer hiphop.- hva skal til for å inkludere disse miljøene?

Jørn Inge
Hansen/adm

Et av tiltakene som burde settes i gang er utdanning av flere
nasjonale dommere med god kjennskap til miljøet.
Urbane stiler bør videre ha sine egne konkurranser både i Oslo
og på andre steder. Det er realistisk å arrangere to
konkurranser i urbane stiler i 2015.
Det er i tillegg mange utfordringer med hensyn til organisering i
klubber.

15/14-16

Utvalget kommer med forslag til mandat til neste styremøte.
Merkeprøver
Skal IDO/freestyle seksjonen sette i gang arbeid med
merkeprøver igjen?

Adm/Nina

Merkeprøver settes i gang så raskt som mulig,for å få
merkeprøver i slutten av sesongen
Det bør også settes i gang merkeprøver i hiphop.
Seksjonen ønsker å få plass pensum for bronsemerket
innen 6.oktober.
Det er opp til klubbene å organisere merkeprøver og
prising av disse. ND skal tilby salg av merker og nedlasting
av diplomer på www.dansing.no
Vedtak: Nina Birkeland ser på forslaget og lager en endelig
versjon i samarbeid med adm.
YouMe

Adm

Henvendelse fra Østfold Idrettskrets:
Fra Østfold Idrettskrets:
«Etter gode tilbakemeldingerfra skolene ifjor på danse-«kurset»
Danseforbundet holdt,ønsker vi sværtgjerne å ha dere med i år
også.
Opplegget blir detsamme. Derefår muligheten til å visefrem
idretten og lære bort noe basic som elevene(og lærerne) igjen
kan med seg tilbake til sine klasser. Det er selvsagt lov å ha med
info om forbund og nærmeste klubber etc. vi organisere og
tilrettelegger, mens dere stiller med instruktør(er).»

Vedtak: Seksjonen kan sende instruktør dersom Idrettskretsen
finansierer tilbudet.
Adm. bemerker. Har tatt kontakt med kretsen som bringer
seksjonens vedtak til et møte med skolene.
16/14-16

Søknad om støtte til workshop i Bergen
Bergen Freestyle Danseklubb skal 26-28 september. 2014
arrangere workshop med to skotske trenere.

Adm

Freestyleklubbene på Vestlandet er invitert, men workshopen
er i utgangspunktet åpen for alle som ønsker å delta.
For Bergen Freestyle er det første gangen det arrangeres
workshop med utenlandske trenere.
Vedtak: Seksjonen ønsker å støtte workshop med 3.000,for å stimulere til aktivitet på Vestlandet.
17/14-16

DKKQ - kvalifisering
Gro
Ingen klubb har kontaktet seksjonen om ønske om å
arrangere DKKQ i 2014. Seksjonen ønsker at klubber søker
om kvalifisering for 2015.

18/14-16

Høringssvarene vedr konkurransereglementet.
Høringssvarene ble behandlet av seksjonen. Det utarbeides nytt
konkurransereglement på bakgrunn av svarene fra høringen.

Tom

19/14-16

Eventuelt

Eirik

Klare regler for uttak og støtte til utøvere (oppfølging av
sak 4-14-16)
Det har kommet flere positive tilbakemeldinger på at utøvere
kan velge å bestille reiser utenom Idrettsreiser. Klubbene
utnevner en klubbkontakt pr. klubb og det blir møte med
Idrettsreiser og klubbkontakt 10. november kl. 17.00
Lisenser. Hva mener seksjonen om lisens? Gro Arctander
Gro
skal på møte med gruppen som skal arbeide med lisens
frem mot ekstraordinært ting. Seksjonen ønsker at det skal
sees på forsikringsordningen og dekningsgrad, samt andre
medlemsfordeler. Det må også sees på størrelsen på
beløpet på de ulike lisenser.
Dommerkriterier:
Heidi ser på dommerkriterier og oppdaterer dette.
På neste styremøte vil det bli tatt opp til vurdering om det
fortsatt er behov for to utenlandske dommere på de
ordinære freestylekonkurransene, eller om vi har nok
dommere til å dekke opp disse konkurransene med norsk
dommere.

Unique ønsker å flytte konkurranse i januar fordi
tilfredstillende hall ikke er tilgjengelig. Klubben ønsker å
arrangere konkurransen en uke senere. Klubben tar
kontakt med Studio 1 og finner ut om DC 1 kan arrangeres
31. januar.
Det har kommet forespørsel om kjøpte flybilletter til
feil dato til en konkurranse.
Vedtak: Seksjonen kan ikke ta på seg ansvaret for dette.
Husk å skrive på termin listen at det kan være endringer
av dato.

Heidi/Gro

Espen
Kristiansen

Gro/Eirik

Neste møte er lørdag 27. september.
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Møtereferat

NORGES
DANSEFORBUND
Styremøte nr.03 I ARBEIDSPERIODEN 2014-2016
Dato:
Tid.:
Sted:

20. oktober 2014
17.30 - 21.00
Idrettens hus Ullevål stadion

Tilstede: Gro Arctander,Tom Christian Axelsen, Heidi Jappee,
Espen Kristiansen, Jørn Inge Hansen (Utvalg for urbane stiler), Anne Cathrine
Røste(adm)
Forfall: Bich Kieu Nguyen, Nina Birkeland, Charlotte Lunde,Espen Klovning,

Saks nr./
år

Hva saken gjelder / vedtak

20/14-16

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 2/20142016
Referatet ble godkjent med bemerkninger
Merkeprøver
1. Godkjenning av reglement for merkeprøver med
eventuelle endringer - se vedlegg

21/14-16

2. Hva med Hiphop?
Vedtak: Nina Birkeland ser på forslaget og lager en
endelig versjon i samarbeid med adm. Seksjonen foreslår
at merkene selges for 30,- kr pr stk. Hiphop avventer til
andre tiltak er på plass.
22/14-16

Nytt fra utvalget for urbane stiler
• Balder Stuestøl Hansen var i finalen i VM i Hiphop
jr.
• Over 100 deltagere på Dombås, et bra gjennomført
arrangement.
• Forslag til mandat for utvalget ble lagt frem
• Utvalget kommer tilbake med forslag til budsjett
• Utvalget vil i løpet av 2014 legge fram en tiltaksplan
Saken tas til orientering

Ansvar for
oppfølging:

Adm/Nina

23/14-16

Konkurransereglementet

Tom Chr

Hvor står vi?
Saken behandles på et senere styremøte.
24/14-16

Henvendelse fra Ringsaker Danseklubb
Ang konkurranse i klubbens regi.
Vedtak:
Seksjonen foreslår at Ringsaker avholder en regional
konkurranse, og oppfordrer klubben til å søke om nasjonal
konkurranse i hiphop i 2015.

25/14-16

Invitasjon fra International Conference in Tuscany
Vedtak: Seksjonen dekker ikke deltagelse til denne
konferansen.

26/14-16

Dommere
1. På forrige styremøte ble vi enige om å ta opp til vurdering
om det fortsatt er behov for to utenlandske dommere på de
ordinære freestylekonkurransene, eller om vi har nok
dommere til å dekke opp disse konkurransene med norske
dommere.
Vedtak: Klubbene tilskrives halvårlig for å avklare hvilke
godkjente dommer som er klare for oppdrag. Klubber som
er tildelt konkurranser tilskrives med spørsmål om de
ønsker feen eller syv norske dommere.
2. Hoveddommere
Det er stadig vanskelig å finne kvalifiserte hoveddommere
til konkurransene. Seksjonen går over listene med "gode
gamle" dommere og forespør disse om de er interessert i å
bli overdommere.
Vedtak:
Adm tar kontakt med dommerne som seksjonen foreslår.
3. Utdanning 2015
Hvilke planer har seksjonen for utdanning i 2015: D1kurs, D2-kurs, Dommerseminar, faglige samlinger
Vedtak: Saken utsettes til senere styremøte.
4.Rammeverk for dommerutdanningen
Seksjonen har blitt bedt om å vedta timetall for ulike
elementer i dommerutdanningen.
Vedtak:
Eksamen: 1 time
Prøvedømminger: 2
Minimumsvarighet på dommerkurs: 20 timer(maks en
helg)
Tilleggskurs for ekstra gren: Hiphop, disco, freestyle/slow,
performing arts
10 timer per gren
Vedtak: Heidi Japee, Ann Mari Furseth og Huyen
koordiner arbeidet og velger hvem som skal trekkes inn i

Adm/Tom Chr.

arbeidsgruppen.
27/14-16

Terminlisten 2015
1. Er det konkurranser på terminlistensom som faller samtidig
med utenlandske arrangement? Bør vi eventuelt gjøre
endringer?
NM i hiphop bør flyttes. Studio 1 må tilskrives flyttes til
17.18 september. Deles i to?
FDJ 7 flyttes til 26. september. Kongsvinger bes flyttes,
kollisjon med VM i disco.
2. Fikk Unique flyttet sin konkurranse?
3. Distribusjon av terminlisten: Ligger ute
4. Søke om arrangør til DKKQ-kvalifisering 1. halvår 2015 og
eventuell økonomisk støtte. Må lyses ut.
Vedtak: Heidi følger opp terminlisten i samarbeid med adm

27/14-16

Seksjonens handlingsplan
1. Ferdigstille dokumentet
2. Fordele ansvarsområder

28/14-16

Flyttes til behandling neste møte.
Eventuelt
Neste møte: 10. november

Heidi/ADM

Møtereferat
NORGES
DANSEFORBUND
Styremøte nr . 04
for arbeidsperioden 2014-2016
Dato:
Tid.:
Sted:

11. november 2014
17.30 — 22.30
Idrettens hus Ullevål stadion

Tilstede: Gro Arctander, Tom Chr. Axelsen, Heidi Jappee, Nina Birkeland, Bich Kieu Nguyen
Forfall: Espen Kristiansen, Carlotte Lunde, Espen Klovning

Saksnr./
periode

Hva saken gjelder/ vedtak

29/14-16

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 3/2014-2016

Ansvar for
oppfølging:

Vedtak:
Referatet ble godkjent etter endringer
30/14-16

Overnattingsdøgn på Olympiatoppen
Olympiatoppen deler ut stipend og overnattingsdøgn (på
olympiatoppens eget hotell) hvert år. Administrasjonen ber
seksjonene sende inn en kortfattet søknad hvor vi nominerer
kandidater.
Vedtak:
Seksjonen nominerer Viktoria Larsen, Camilla Hanssen, Karoline
Fjeldberg (performing arts), Marte Johansen (freestyle/slow),
Hannah Lovise Bendigsten og Pernille Brenni Brovold (disco).

31/14-16

Orienteringssak:
Nominasjoner til Idrettstinget
Administrasjonen ber om gode innspill til idrettspolitisk dokument
2015— 2019. Fristen har gått ut, og det har ikke kommet innspill fra
styremedlemmene.

32/14-15

Ungdomslekene 2015
Henvendelse fra administrasjonen vedr. ungdomslekene og
arrangering av DC-konkurranse (18.-19. april, DC3) i f.m. lekene.
Administrasjonen vurderer at den sammen med Dansehuset Lille-

HJ/NB

hammer kan gjennomføre arrangementet,forutsatt at seksjonen
kan bidra med utregner, speaker og DJ.
Vedtak:
Seksjonen kan stille med utregner, og har forslag til speaker og DJ.
De økonomiske forholdene omkring konkurransen må avklares med
administrasjonen.
33/14-16

34/14-15

Orienteringssak:
Rapport fra hoveddommer — novembermesterskapet
Hoveddommers rapport ble tatt til orientering. Det vil ikke være
nødvendig å ta disse inn i seksjonsstyret framover, men rapportene
sendes til styremedlemmene slik at de ev. kan ta opp forhold som
ønskes styrebehandlet.

TCA

Klage på IDO-NM
Det har kommet klage på avviklingen av NM i IDO-grener. Tilbakemeldingen gjelder både antall utøvere som skal til for å kåre
norgesmestre, og «rutiner» for avspilling av nasjonalsangen.
Vedtak:
Administrasjonen tilskrives for å avklare hvordan bestemmelsene
om antall utøvere i en klasse skal tolkes i klasser med ulike nivåer.
Når det gjelder avspilling av nasjonalsangen er det helt kurant at
dette skjer «bolkvis» etter avsluttet premieutdeling.

36/14-16

Adm.

Søknad fra dommerkandidat
Det foreligger søknad fra en dommerkandidat som meldte forfall til
andre prøvedømming, og ber om å få slippe denne.
Vedtak:
Søknad om å slippe andre prøvedømming imøtekommes ikke.

35/14-16

HJ/TCA

TCA

Seksjonens handlingsplan
Seksjonsstyret arbeidet videre med utdyping og supplering av
handlingsplanen. Ulike tiltak ble drøftet og settes inn i planen
og/eller vurderes nærmere, bl.a.:
• Formen omarbeides slik at det blir mer tekst og mindre luft
• Revitalisering av team —starte med u/i1 år og åpen klasse
• Etablere en o/2o-årsklasse på «ikke-elitenivå»
• Lage markedsføringsvideo
• Justere rutinene for oppheng av u/11-lister, f.eks. droppe i
rekruttering og litt øvet
Vedtak:
Handlingsplanen ferdigstilles på bakgrunn av innspill og debatt i
seksjonsstyremøtet.

GA

37/14-16

Orienteringssak:
Konkurransereglementet
Arbeidet med nytt reglement gjeldende fra 1.januar 2015 er i gang.
Styret ble orientert om framdrift.

TCA

Styret diskuterte utforming og oppfølging av forbudet mot å danse
med klubbkjennetegn, og mulige andre måter å signalisere til dommerne klubbtilhørighet, eller også tilknytning til britisk danseskole.
Styret konstaterer at det ikke er alt som kan løses med paragrafer,
og at dette til sjuende og sist også er et spørsmål om etikk.
38/14-16

Orienteringssak:
DKKQ-kvalifisering
Styret har fått tilbakemelding om at Studio 1 har gjort avtale om
kvalifisering til Disco Kid/King/Queen på konkurransen i april. Styret
vil komme tilbake til ev. økonomisk støtte til konkurransen.

39/14-16

Orienteringssak:
Terminliste 2015
Det arbeides videre for å få avklart flytting av konkurranser som
kolliderer med internasjonale mesterskap. Aktuelle klubber er
tilskrevet og svar avventes.

40/14-16

Orienteringssak:
Møte med reiseoperatør
Det har vært avholdt møte med reiseoperatør (Idrettsreiser)
tidligere samme dag — HJ deltok og orienterte fra dette. Idrettsreiser hadde stor forståelse for våre utøveres behov, og det skal
fortsatt — på visse forutsetninger- være mulig å reise individuelt.
Det skal også være mer åpenhet omkring Idrettsreiser arbeid og
fortjeneste. Referat fra møtet kommer.

HJ

Administrasjonen har signalisert at den ønsker forenkling av rutiner
med utlegg og refusjon fra klubber/utøvere. Seksjonsstyret
avventer initiativ fra administrasjonen.
41/14-16

Budsjett 2015- dekking av mesterskapsreiser 2015
Forslag til detaljert og periodisert budsjett var distribuert. Budsjettforslaget inneholder også en oversikt over mesterskapene i 2015 og
forslag til hvor mange som skal få reise- og oppholdsutgifter dekket
av forbundet.
Vedtak:
Utsendt budsjett vedtas som seksjonsstyrets innspill til budsjett for
2015. Seksjonsstyret vedtar samtidig oversikt over hvor mange
utøvere som dekkes til de ulike mesterskapene i 2015.

42/14-16

Orienteringssak:
Neste styremøte
Avholdes mandag 1. desember kl. 17.30

TCA

Møtereferat
NORGES
DANSEFORBUND
Styremøte nr .05
for arbeidsperioden 2014-2016
Dato: i. desember 2014
Tid.: 17.30 — 20.00
Sted: Idrettens hus Ullevål stadion
Tilstede:
Forfall:

Gro Arctander, Tom Chr. Axelsen, Espen Kristiansen, Charlotte Lunde, Espen
Klovning
Heidi Jappee, Nina Birkeland, Bich Kieu Nguyen

Saksnr./
periode

Hva saken gjelder/ vedtak

43/14-16

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 4/2014-2016

Ansvar for
oppfølging:

Vedtak:
Referatet ble godkjent uten merknader
44/14-16

Seksjonens handlingsplan
Handlingsplanen var oppdatert etter gjennomgang på forrige
styremøte.
Vedtak:
Styretjobber videre med handlingsplanen på styremøte/seminar
16.januar (i f.m. ledersamlingen). Det kan da også være aktuelt å ta
opp enkeltelementer som styret ønsker å utdype/konkretisere.

45/14-16

GA

Budsjett 2015
Seksjonens budsjettforslag ble oversendt administrasjonen for
behandling i HS/AU. AU har fattet vedtak om hvordan det ønsker at
budsjett(og handlingsplan)skal settes opp, uten å adressere dette
til særskilte seksjoner.
Seksjonen har en særlig utfordring i at rundt 5o % av budsjettet er
bundet opp til deltakelse i internasjonale mesterskap.
Vedtak:
GA og TCA deltar på budsjettmøte med HS/adm 11.12.2014.

GA,TCA

46/14-16

Størrelse på dansegolv
Det har kommet forespørsel fra arrangører om å angi en veiledende
størrelse på dansegolv i FDJ-konkurranser. Seksjonsstyret ser at
dette kan være hensiktsmessig.
Vedtak:
Det legges inn en veiledende dimensjonering av dansegolv i
konkurranseveilederen. Det tas sikte på å måle opp under FDJi.

47/14-16

Reiseopplegg
I f.m. møte med reiseoperatør i forkant av forrige styremøte ble det
utarbeidet tre modeller for det praktiske omkring reiseopplegg. På
møtet ble det også drøftet en fjerde modell som kombinasjon av to
av de andre modellene. Denne modellen innebærer at reisearrangør
setter opp to ulike kombinasjoner av fly, transport og hotell. Alle
utøvere — uavhengig av om man er sponset eller ikke — kan velge
annen flyreise, men hotell bestilt av reisearrangør må brukes.
Vedtak:
Seksjonsstyret ønsker at reiser organiseres i hovedsak etter
« modell 4» slik den er skissert i denne saken.

48/14-16

EKr

HJ

Søknad om støtte til breddesamling
Danseriet/4step har søkt om midler til breddesamling i urbane
stiler.
Vedtak:
Styret er positiv til initiativet, og gir et tilskudd på inntil kr. 3 000 i
støtte til-breddesamlingen. Det-forutsettes at det sendes inn regnskapsrapport før midlene utbetales.

49/14-16

50/14-16

Orienteringssak:
Ledersamling/Dance awards
Alle tilstedeværende styremedlemmer deltar— det sjekkes med de
øvrige. Forutsatt at det ikke blir HS-møte fredag har seksjonsstyret
møte/seminar med overnatting til samling/ting lørdag.

GA

Gutteklasse freestyle
Det har kommet flere henvendelser om mulighet for egne gutteklasser i freestyle. Bestemmelser om dette må ev. innarbeides i
reglementet som gjøres gjeldende fra 1.1.2015.
Vedtak:
Det innføres to gutteklasser i freestyle —champion/elite u/i6 år og
champion/elite o/16 år. Dersom det er to eller flere deltakere i
klassene gjennomføres disse, hvis ikke danser guttene sammen
med jenter på sitt nivå. Det må innføres egen ranking for guttene,
men med tilpasning av bestemmelsene om nivå når guttene danser
i jenteklasser.

TCA

51/14-16

Orienteringssak:
Reglementets bestemmelser om «klubbkjennetegn»
Styret har fått flere henvendelser om klubber som «utfordrer»
bestemmelsene på ulike måter. Dette handler ikke om at regelverket brytes, men at noe av intensjonen i bestemmelsene om at
klubbtilhørighet ikke skal vises på golvet, blir brutt. Dette kan f.eks.
gjøres ved at klubbers utøvere har like drakter, eller ved identiske
bevegelser når utøvere går på eller av golvet, starter spot'er o.l.

HJ/GA

Styret ønsker ikke en utvikling den retningen vi nå ser, og konstaterer utfra henvendelser at flere har reagert på dette. Samtidig er
dette forhold som det er vanskelig og lite ønskelig å regulere gjennom konkurransereglementet. Styret vi derfor ta initiativ til å drøfte
dette med trenere og tillitsvalgte i fora der det er naturlig å reise
slike diskusjoner knyttet til etikk, likeverdighet i konkurranser m.v.,
bl.a. i trener-/dommerkomiteen.
For øvrig vises det til orienteringssak om dette på forrige styremøte. Styret vil følge opp saken videre.
52/14-16

Reglement
Utkast til nytt reglement gjeldende fra 1.1.2015 var utsendt. Det
gjenstår fortsatt et arbeid knyttet til trinnvalg/akrobatikk i freestyle
og slowdance — dette arbeidet gjøres av HJ/Anne Mari Furseth i
trener-/dommerkomiteen.

HJ

Det nye reglementet er tydeligere delt i et freestyle/slowdancereglement og et IDO-reglement, selv om det fortsatt er en felles
del. I tillegg er det gjort endringer i tråd med vedtak styret har gjort
siden forrige revisjon + endringer etter høring med klubbene.
Tema som ble særskilt drøftet i styret i dette møtet:
(1) Draktreglementet — i tråd med tidligere vedtak blir det ikke
tillatt med dobbeldrakter fra 1.7.2015.
(2) Oppheng av lister i under 11 gjøres nå til en «kan»-bestemmelse, ikke «skal».
(3) Opprykk i slowdance skal skje på grunnlag av resultater i slowdance, og ikke følge nivå i freestyle. Champ- og elitedansere i
freestyle kan imidlertid ikke danse åpen klasse i slowdance.
(y) Det innføres et høyere poengnivå for tvungent opprykk fra
mester til champion i freestyle.
(5) Champion-spot'er i freestyle skal gjennomføres en og en, men
med mulighet for unntak i under 1i-årsklasser.
Vedtak:
Reglementet vedtas i tråd med utsendt utkast og justeringer som
framkom på møtet.

HJ/TCA

53/14-16

Dommerkurs
Det er ønskelig å avholde ordinært dommerkurs i vår. Det er også et
behov for å gjennomføre et hoveddommerkurs for å få flere som
kan ivareta denne oppgaven både på FDJ- og DC-konkurranser.
Vedtak:
Administrasjonen anmodes om å sette opp dommer- og hoveddommerkurs våren 2015. Seksjonsstyret ønsker at alle godkjente
dommere inviteres til hoveddommerkurs, men mener at hoveddommere som har minst 3-5 års erfaring som dommere bør
prioriteres ved dommeroppsett.

54/14-16

Orienteringssak:
Neste styremøte
Avholdes fredag 16.1.2015 i forkant av ledersamlingen.

Adm.

Møtereferat
NORGES
DANSEFORBUND
Seksjon freestyle/IDO
Styremøte nr. 07(ekstraordinært)
for arbeidsperioden 2014-2016
Dato: 5. februar 2015
Tid.: 19.00 — 21.00
Sted: Unique DK, Lillestrøm
Tilstede:
Andre:
Forfall:

Gro Arctander, Tom Chr. Axelsen, Heidi Jappee, Nina Birkeland,
Espen Kristiansen, Espen Klovning, Bich Kieu Nguyen
Charlotte Lunde

Saksnr./
periode

Hva saken gjelder/ vedtak

65/14-16

Reglement
Møtet kom i stand på bakgrunn av forespørsler omkring, og innspill
til, reglementet, slik det har blitt presentert bl.a. på NDs nettsider.
Styret drøftet innspill bl.a. knyttet til følgende tema:

Ansvar for
oppfølging:

• Akrobatikkbestemmelser generelt, og spesifikt i u/11-klasser.
• Hva som kan bestemmes gjennom regelverket, kontra dommernes ansvar for hva som honoreres.
• Innføring av gutteklasser 12-16 år og 0/16 år.
• Potensial for styrket kommunikasjon med trener- og dommerkomiteen.
Vedtak:
Reglementet endres på ett punkt, ved at bestemmelsen om gutteklasse 12-16 år tas ut (blir kun separat gutteklasse i champion/ elite
o/16 år). For øvrig gjøres det ikke nå endringer i reglementet.
Etter vårsesongen skal det gjennomføres en evaluering av endringene, og særlig det som gjelder koreografi og akrobatikk. I denne
evalueringe skal seksjonens medlemmer i trener- og dommerkomiteen knytte til seg en referansegruppe som skal gi innspill til styret
om ev.justeringer reglementet m.v.(endringer som kan bli gjort
gjeldende fra 1.1.2016).

TCA

8

Møtereferat

NORGES
DANSEFORBUND
Seksjon freestyle/IDO
Styremøte nr. o6
for arbeidsperioden 2014-2016
Dato: 16.januar 2015
Tid.: 19.30 — 23.30
Sted: Thon hotell Triaden, Lørenskog
Tilstede:
Andre:
Forfall:

Gro Arctander, Tom Chr. Axelsen, Heidi Jappee, Nina Birkeland,
Espen Kristiansen, Charlotte Lunde, Bich Kieu Nguyen
Anne-Cathrine Røste
Espen Klovning

Saksnr./
periode

Hva saken gjelder/ vedtak

55/24-16

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 5 /2014-2016
Styret gjennomgikk enkelte punkter i referatet som krever oppfølging, og som er satt opp som egne saker i dette referatet.
Vedtak:
Referatet ble godkjent uten endringer.

56/14-16

Reiseopplegg
I sak 47/14-16 vedtok seksjonsstyret at det ønsker en «modell 4»,
kort beskrevet i referatet fra møtet,for opplegg fra reisearrangør
ved internasjonale mesterskap. Administrasjonen har i ettertid stilt
spørsmål ved om det er grunnlag for å trekke en slik konklusjon
etter det møtet mellom forbundet, klubber og reisearrangør som
ble avholdt io. november.
For seksjonsstyret er det viktig å understreke at det primære målet
må være å tilby et reiseopplegg som er tilpasset utøvernes behov.
Målet må dessuten være å få til et opplegg som er hensiktsmessig
for klubbene. Det må også vektlegges i hvor stor grad opplegget
medfører ekstra arbeidsbelastning for administrasjonen, men dette
kan ikke være det viktigste hensynet å ta.
Seksjonsstyret drøftet vedtaket i sak 47/14-16 og intensjonene i

Ansvar for
oppfølging:

dette, og bekrefter vedtaket, dog med visse justeringer og utdyping
som etterspurt fra administrasjonen.
Vedtak:
Seksjonsstyret oppfatter at Idrettsreiser på møtet io. november
mente at et alternativt opplegg,som ikke er skissert i referatet fra
dette møtet, kunne la seg gjennomføre. Dette alternativet kan noe
mer detaljert beskrives slik (kursiv er endring i f.t. alternativ 3 i
referat fra møtet io. november):

HJ

«Reiseoperatør tilbyr opplegg til alle uttatte utøvere. Hotellrom blir
bestilt til alle. Dansere får tildelt rom med en annen sponset utøver.
Sponset utøver kan takke nei til oppleggetfor selve reisen dersom
dette skjer innen enfristfastsatt av reiseoperatør. Reiseoperatør
tilbyr samme reise til resterende utøvere etter forespørsel med
rimelig varsel. Priser og betingelser avhenger av kapasitet og
etterspørsel. Team Captain er med på denne reisen. Reiseoperatør
sender en felles faktura til ND for de sponsede utøverne.
Ved mesterskap med stor norsk tropp eller som er av lang varighet,
skal detfortrinnsvis tilbys mer enn ett reisealternativ.»
Seksjonsstyret ber administrasjonen ta kontakt med reisearrangør
for å klargjøre hvilke forutsetninger reisearrangør setter for å kunne
gjennomføre reiseopplegg som skissert. En slik forutsetning kan
f.eks. være at potensielle deltakere i mesterskapene —via klubbene,
og i særlig grad der det er aktuelt at grupper deltar— gir beskjed
tidlig i året når det vil være aktuelt med alternative reiseopplegg og
når det ev. ikke vil være aktuelt_å delta overhodet. Det bør også
vurderes samordnet innsending av refusjonsskjema fra klubbene.
57/14-16

Dommerutdanning
Det ble 8.januar lagt ut en nettnyhet om dommerutdanning. Det
har skapt noe uklarhet at denne angir andre krav til opptak på
dommerutdanning enn det seksjonsstyret har fått opplyst at ligger i
hovedstyrets vedtak i sak 193/12-14(møte 26.5.2014). Dette gjelder
særlig nettnyhetens krav om T2-utdanning for dansere som ikke
har vært på «høyt nasjonalt nivå». Dersom denne formuleringen
beholdes er det et behov for å presisere «høyt nasjonalt nivå» i
freestyle/slowdance og IDO-grener nærmere enn det som framgår
av nettsaken.
Videre er det behov for å avklare hvordan «mentor»-ordningen skal
håndteres for dommerutdanning innenfor seksjonen.
Vedtak:
Hovedstyret og administrasjonen bes om å avklare de problemstillinger som er skissert i denne saken.

GA

58/14-16

Terminliste 2015
Det har kommet flere henvendelser om tidspunkt for terminfestede
konkurranser, bl.a. fordi disse kommer i konflikt med internasjonale
mesterskap og andre konkurranser utenlands.
Når det gjelder tidspunkt for FDJ7 er problemstillingen tidspunkt i
f.t. høstferier, og kollisjon med disco-VM og IDO-NM dersom det
skyves ut i tid. Det bør imidlertid finnes en annen dato enn den som
er satt i terminlista
DC3 er lagt til ungdomslekene på Lillehammer, og kan dermed ikke
flyttes selv om det er kollisjon med Eurodance (Brean).
Det er oppført to alternative datoer for IDO-NM/DC6. Den ene
kolliderer med disco-VM,og den andre med hip hop-VM. Seksjonsstyret vurderer ikke andre datoer som aktuelle, og arbeider også
utfra at det vil lykkes å få arrangert et særskilt NM for urbane stiler.
Det bør dermed kunne gå greit å arrangere IDO-NM/DC6 parallelt
med hip hop-VM.

59/14-16

Vedtak:
IDO-NM/DC6 fastsettes til 24. og 25. oktober. Victory Dance tilskrives med forespørsel om å avholde FDJ7 26. september.

TCA

Terminlista oppdateres. Dato for DKKQ-kvalifisering påføres.

EKr

Kontakt med administrasjonen
En del korrespondanse den siste tiden har aktualisert spørsmål
både om arbeidsdeling mellom seksjonen og administrasjonen, og
hva slags kontakt og kommunikasjon som skal være mellom disse
organisasjonsleddene. Seksjonsstyret ønsker å diskutere dette
videre.
Vedtak:
Seksjonsstyret ønsker primært å fortsette med å ha en tilstedeværende fra administrasjonen på alle styremøter. Alternativt må
det kort tid etter møtet utformes et «vedtaksreferat for administrasjonen» der det framgår de vedtak som seksjonsstyret ser det som
naturlig at administrasjonen følger opp.

60/14-16

Reglement
Styret gjennomgikk siste utkast til reglement, og gjorde enkelte
justeringer i dette.
Når det gjelder trinnvalg/akrobatikk i freestyle og slowdance (utsatt
fra sist) konkluderes det med i utgangspunktet å følge ADFPs regler
til enhver tid, men ev. legge inn særskilte unntak. Det forutsettes at
trener på de aktuelle nivåene vil være tilstrekkelig oppdatert på
ADFP-reglementet til at det kan legges inn en henvisning til dette i
vårt reglement. Foreløpig gjøres det ikke unntak fra dette, men det
legges inn et punkt som presiserer kravet til sikkerhet og som gir

GA/TCA

hoveddommer oppgave med å rapportere til seksjonsstyret hvis det
er elementer som bør vurderes regulert i seinere konkurranser.
Seksjonsstyret har registrert at informasjon om endringer i regelverket ikke er lagt ut på dansing.no, til tross for at tekst er oversendt til administrasjonen.
Vedtak:
Reglementet vedtas med de endringer som ble gjort på møtet. Det
publiseres så snart som mulig, og gjøres gjeldende fra DC1 og FDJ2
(unntatt der annet virkningstidspunkt er angitt).
61/14-16

TCA

Reglementet i disco freestyle
Det har kommet en henvendelse fra klubbtrenere om endringer i
reglementet for disco freestyle: etablering av en champion-klasse
og innføring av barn I-klasser.
Styret drøftet også om det som et skadeforebyggende tiltak burde
innføres krav om bruk av sko i barn II i disco freestyle.
Vedtak:
Seksjonsstyret ønsker ikke å etablere barn I-klasse i disco freestyle.
Styret vurderer at det er for få deltakere per i dag til å etablere en
champion-klasse. Det innføres foreløpig ikke krav om bruk av sko
for de yngste utøverne i disco freestyle.

62/14-16

Arrangementsstøtte NNM
Fra Go'foten Swingklubb er det mottatt søknad om arrangementsstøtte på kr. 15 00o til nordnorsk mesterskap i swing/salsa/hip hop.
Dette utgjør halvdelen av budsjettert støtte i et budsjett som viser
at arrangementet går i balanse.
Vedtak:
På bakgrunn av at seksjonens grener kun utgjør en mindre del av
mesterskapet,finner seksjonen å kunne støtte arrangementet med
kr. 5 000,-.

63/14-16

GA

Reiserefusjon ved internasjonalt mesterskap
Seksjonsstyret har fått oversendt krav om refusjon av reiseutgifter
for en trener til disco-VM 2014. Bakgrunnen er at klubbtrener i
utgangspunktet hadde med seg en utøver, men det argumenteres
med at hun fikk ansvar for et antall utøvere fra en annen klubb fordi
deres trener på kort varsel måtte melde avbud. Klubb/trener mener
at dette bør gi grunnlag for refusjon på samme måte som for
medfølgende trener fra klubber med fem eller flere uttatte.
Vedtak:
Utfra de opplysninger som er gitt i refusjonskrav og følgeskriv ser
ikke seksjonsstyret at det er grunnlag for å innvilge søknad om
reiserefusjon.

GA

64/14-16

Orienteringssak:
Neste styremøte
Avholdes mandag 23. februar 2015 kl. 17.30 (Ullevaal).

Møtereferat
NORGES
DANSEFORBUND
Seksjon freestyle/IDO
Styremøte nr. o8
for arbeidsperioden 2014-2016
Dato: 23. februar 2015
Tid.: 17.30 — 20.45
Sted: Idrettens hus
Tilstede:
Andre:
Forfall:

Tom Chr. Axelsen, Heidi Jappee, Espen Kristiansen
Gro Arctander, Nina Birkeland, Charlotte Lunde, Bich Kieu Nguyen,
Espen Klovning

Saksnr./
periode

Hva saken gjelder/ vedtak

66/14-16

Godkjenning av møtereferater
Vedtak:
Referatene fra møte nr. 6 og møte nr. 7(ekstraordinært) ble
godkjent med mindre justeringer.

67/14-16

Budsjett for 2015
Etter vedtak i AU har seksjonen fått beskjed om å kutte i budsjettet,
fra en ramme på 1,26 mill. kroner(som inkluderte utdanning)til en
ramme på 1,118 mill. kroner(eksklusive utdanning). Revidert budsjett skulle være administrasjonen i hende seinest 22.februar.
Seksjonsstyret har på e-post konkludert med at revideringen
gjennomføres som flatt kutt, og det er sendt inn nytt budsjett til
administrasjonen i tråd med dette.
Seksjonsstyret har for øvrig merket seg begrunnelsen for budsjettkuttet slik denne er gjengitt i AU-sak 13/14-16:
«Dette pga økte kostnaderfor hoveddommere, underbudsjettering på
utdanning og ønske om en utvidet Christmas Dance Festival i 2015.»

Ansvar for
oppfølging:

TCA

Vedtak:
Seksjonsstyret godkjenner revidert budsjett, men vil samtidig
påpeke at det mener at det prinsipielt er galt at en internasjonal
konkurranse — som ikke engang er et mesterskap — i en seksjon skal
medføre kutt i aktiviteter i andre seksjoner.
68/14-16

TCA

DC 3 — Lillehammer
DC3 er lagt til Lillehammer 18. og 19. april i forbindelse med at
U ngdomslekene avholdes der og da. Det har foreløpig ikke lyktes
administrasjonen å finne en arrangør som kan stå for nødvendige
d ugnadsoppgaver på konkurransen. For øvrig viser seksjonsstyret
til vedtak i sak 32/14-16:
«Seksjonen kan stille med utregner, og harforslag til speaker og DJ.
De økonomiskeforholdene omkring konkurransen må avklares med
administrasjonen.»
Det har også innkommet mail fra administrasjonen vedrørende
antall dommere på konkurransen.
Vedtak:
Av hensyn til utøverne må administrasjonen i løpet av uka avklare
om konkurransen skal gjennomføres eller ikke.
Seksjonsstyret godkjenner at konkurransen gjennomføres med fem
dommere.
Uttak til disco-EM ijuli gjøres etter DC4.

69/14-16

Reiseopplegg
På styremøtet 16.januar(sak 59/14-16)fattet seksjonsstyret vedtak
om ønsket reiseopplegg, i tråd med det styret oppfattet var en
opsjon fra reisearrangør (Idrettsreiser). Samtidig fattet AU vedtak
om samme sak(AU-sak 14/14-16), uten å avvente synspunkt fra den
grenseksjonen som uten sammenlikning har flest deltakere og de
beste resultatene i internasjonale mesterskap. AU-vedtaket lyder:
«Reise og oppholdfor utøvere ogforeldre, som ikke dekkes av ND,skal
ikke organiseres av ND, da dette er arbeidskrevende og kostbart.
Administrasjonenformulererforslag til retningslinjerfor organisering
av reiser og opphold iforbindelse med internasjonale mesterskap,som
går ut på høring, og som vedtas på neste HS-møte.»
Styret drøftet også forskjell i pris på tilbud fra NDs reisearrangør
(Idrettsreiser) og bestillinger gjort privat.

HJ/TCA

Vedtak:
Seksjonsstyret beklager at det ikke har vært mulig å nå fram med
interessene til utøverne i freetyle/IDO-seksjonen. Etter seksjonsstyrets oppfatning er det vedtatte opplegget lite hensiktsmessig for
de troppene som sendes til internasjonale mesterskap i seksjonens
grener. Seksjonsstyret vil gi innspill i tråd med vedtaket i sak 59/1416 i forbindelse med den varslede høringen.

HJ

Dersom vedtaket opprettholdes av HS vil seksjonen utrede alternative organiserte reiseopplegg utenom NDs reisearrangør.
70/14-16

Samling for trenere/ledere i utviklingsidretter
Det har kommet invitasjon fra Olympiatoppen til samling for
trenere/ledere i utviklingsidretter. Forbundet er tildelt fire plasser,
og administrasjonen foreslår to deltakere fra seksjonen — Nancy
Gogstad og Jeanette Lar-Sæthre. Seksjonsstyret er ikke kjent med
programmet for samlingen.
Vedtak:
Seksjonsstyret tar til etterretning administrasjonens vurdering og
slutter seg til denne.

71/14-16

TCA

Dans som tilbud på Norsk Toppidrettsgymnas
Norsk Toppidrettsgymnas(NTG)på Kongsvinger er avhengig av
fem elever fra høsten 2015 for å kunne opprettholde tilbudet om
danselinje. Skolen har vært i kontakt med Victory Dance om mulighetene for å sikre nok søkere til linjen, og det har også blitt tatt
kontakt via klubben mot administrasjonen i ND.
Vedtak:
Seksjonsstyret avventer foreløpig kontakten med NDs administrasjon. For at tilbudet ved NTG skal oppfattes som verdifullt i
klubbene er det etter seksjonsstyrets vurdering viktig med bred
kontaktflate mot fagpersonell fra hele dansemiljøet på Østlandet.

72/14-16

Arbeidsdeling administrasjon og seksjonsstyre
Seksjonsstyret drøftet saken bl.a. på bakgrunn av diverse e-postkommunikasjon og innspill til NDs handlingsplan.
Vedtak:
Til neste styremøte utarbeides en skisse til ønsket arbeidsdeling
mellom seksjonen og administrasjonen.
For seksjonsstyret er det av særlig viktighet at informasjon om
konkurranser, påmelding og tidsskjema kommer ut raskt når dette
sendes over fra arrangør.

GA/TCA

73/14-16

Dommerutdanning/prøvedømming
Seksjonsstyret drøftet dommerstige,jf. også sak 57/14-16. Det har
også kommet en forespørsel som tyder på noe uklarhet omkring
ansvaret for å plukke ut prøvedommere.
Vedtak:
HJ og Anne Mari Furseth bes om å følge opp videre med administrasjonen ny utdanningsstige for dommere.

HJ

Når det gjelder utplukk av prøvedommere mener styret det er mest
hensiktsmessig at dette også videre håndteres av administrasjonen.
Styret vil se videre på evaluering av prøvedømming og muligheten
for tydeligere kriterier på dette.
74/14-16

Dommerfordeling
Seksjonsstyret er gjort kjent med at fordelingen ikke er sendt ut til
klubbene, og at klubbene dermed ikke er forespurt om å stille dommere annet enn til de aller første konkurransene. Forutsetningen
var at fordeling for hele halvåret (pluss første konkurransene i høst)
skulle sendes ut samlet
Vedtak:
Seksjonsstyret ber om at fordelingen av dommere sendes ut for
hele våren (+ første konkurranser i høst)til de klubber som
forutsettes å stille,jf. rutinene som ble etablert i 2014.

75/14-16

Adm.

Oppdatering konkurranseveileder
Følgende to elementer må inn i en oppdatering av konkurranseveileder: Honorar på dommere(og fordeling når dommere deler
jobben)og størrelse på dansegolv.
Vedtak:
Veileder oppdateres som skissert over.

76/14-16

Orienteringssak:
Neste styremøte
Neste ordinære styremøte avholdes etter planen mandag 16. mars.

EKr
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Referat

NORGES
DANSEFORBUND
Seksjon freestyle/IDO
Styremøte nr 9
For arbeidsperioden 2014-2016

Dato: 1. juni
Tidspkt.: 18.00
Sted: Ullevål stadion
Tilstede:
Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Espen Klovning, Jørn-Inge Hansen, Henriette Tørjesen (adm),
Eirik Bolme(adm), Anders Gokstad (Hovedstyret)
Forfall: Gro Arctander, Tom Axelsen, Nina Birkeland, Charlotte Lunde, Bich Kieu Nguyen,
Saks nr. /
år
77/14-16

78/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Gjennomgang av rammer for møte/ møteleder/ agenda
Saker til eventuelt

Anders

Ansvarsfordeling/ arbeidsoppgaver
Grenseksjonenes hovedoppgaver Lov for Norges Danseforbund,
juni 2014
14 a) Grenseksjonenes formål er å lede norsk danseidrett på sitt
område, herunder arbeide for dens utvikling og utbredelse i topp
og bredde, samt påse at aktivitetene drives sunt og rasjonelt.
b)Grenseksjonene skal søke etter gode felles løsninger der dette er
fornuftig.
c)Grenseksjonene representerer på vegne av ND,sammen med
forbundsstyret idretten internasjonalt på områder hvor ND er
tilsluttet en internasjonal organisasjon innenfor grenseksjonens
ansvarsområde.
d) Grenseksjonene som på vegne av forbundsstyret organiserer
N Ds konkurranseidrett, foreslår overfor forbundsstyret
konkurransereglementet på sitt område. Konkurransereglementet
skal være i tråd med det internasjonale regelverket ND er
underlagt samt NDs fellesbestemmelser.
e)Grenseksjonene fastsetter terminliste på sitt område og vedtar
retningslinjer for konkurranseavviklingen.
f)Grenseksjoner som på vegne av forbundsstyret organiserer
rekrutterings- og undervisningsvirksomhet skal påse at denne

drives faglig forsvarlig og ledes av kompetente personer dersom
dette er mulig.

Forhold til hovedstyret:
22.5 Grenseksjonsstyrene
Grenseksjonsstyrene er vedtaksføre etter de samme regler som
særforbundsstyret, og innkalles til møter etter de samme regler
som for dette. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
utslagsgivende. NDs president eller dennes stedfortreder kan møte
med tale- og forlagsrett. Grenseksjonsstyrene er rådgivende
organer overfor særforbundsstyret i sine disipliner og er videre
utøvende organer i sine disipliner innen fullmakt og instrukser
fastsatt av forbundsstyret. Grenseksjonsstyrene skal holde
forbundsstyret underrettet i viktige saker, og skal opptre i samråd
med forbundsstyret. Forbundsstyret har instruksjonsmyndighet
overfor grenseksjonsstyrene. Grenseksjonsstyrene rapporterer til
forbundsstyret. Grenseksjonsstyrene må videre ivareta sine
økonomiske forhold, og sørge for at forvaltningen av
grenseksjonenes midler skjer på forsvarlig måte og i henhold til
budsjett og seksjonens strategiske plan og målsetning, godkjent av
forbundstinget. Grenseksjonsstyrene plikter å forhåndsrapportere
eventuelle disposisjoner som kan medføre budsjettavvik til
forbundsstyret. Grenseksjonsstyrene plikter å forhåndsrapportere
eventuelle disposisjoner som kan medføre budsjettavvik til
forbundsstyret.. Særforbundsstyret kan utarbeide interne rutiner
og fullmakter innenfor rammen av denne lov samt vedtak fattet av
forbundstinget.
Forhold mellom administrasjon/ styret:: Skisse til ønsket
arbeidsfordeling utarbeides.
79/14-16

Landslag/Toppidrett

Henriette/
Eirik

Admin ønsker at seksjon utarbeider landslag. Dette pga
retningslinjer fra NIF og OLTs nye toppidrettsmodell.
Saken utsettes til et senere styremøte.

8o/14-16

Idrettsreiser
Det er ønskelig å se på alternative leverandører til Idrettsreiser
pga pris. Det er videre ønskelig å se responsen etter EM i Disco
i juli, da det virker som at det er noe ryddigere og billigere
organisering nå med de nye retningslinjene fra av HS i mars.

Anders

Administrasjonen sender ut et spørreskjema i etterkant av EM i
Disco og evaluerer dagens ordning.
81/14-16

Kongepokal
Både HS (Anders), Admin (Henriette og Eirik) og seksjon fikk
uttalt sine synspunkter i saken.
Seksjonen er svært misfornøyd med måten hovedstyret har håndtert
denne saken på.

Anders

82/14-16

Dommere til konkurranser — Fordeling — hver 6 mnd.

Eirik

83/14-16

Ordningen fungerer tilfredsstillende og fortsetter som den er i
dag.
Uttak VM Disco

Eirik

84/14-16

85/14-16

86/14-16

Admin sender ut uttaket i løpet av noen dager. Seksjonen ønsker å
utarbeide et årshjul hvor uttak til konkurranser, dommeruttak, IDO
representanter står oppført. Dette får å få en oversikt over hvilke
saker som bør prioriteres når.
Lagring og utsendelse av informasjon
Seksjonen mener et servicesenter er avgjørende for
saksbehandling. De ønsker å innføre et system som lagrer alle
innkommende saker for en bedre oversikt.
Jørn Inge tar kontakt med Geir i administrasjonen for å se på et
sporingsystem av dokumenter.
IDO AGM
HS sender Anders Gogstad, seksjonen sender Nancy Gogstad.
Seksjonen må gå gjennom IDO saker og sender en oversikt over
hva som skal stemmes i de ulike sakene.
NM i hiphop
Søknad om midler Oslo Streetdance Klubb
NM i IDO går parallelt med VM i Hip Hop. Derfor er det
ønskelig at dette arrangeres separat IDO-NM. Oslo Streetdance
har sendt en søknad om økonomisk støtte, men seksjonen ville
ikke behandle saken da de ikke hadde oversikt over budsjettet.
Administrasjonen følger opp saken.

87/14-16

Søknad om midler Sula Danseklubb
Saken blir behandlet så snart seksjonen har fått oversikt over dagens
økonomiske situasjon og utsettes til neste styremøte

88/14-16

Krav til hoveddommere på Regionale konkurranser
Det har blitt ytret et forslag om å redusere kravene til å bli
hoveddommer i regionene fra 5 til 3 år. Dette vil være en
overgangsløsning for å utdanne flere HD.

89/14-16

Seksjonen godkjente dette.
Eventuelt
Neste styremøte mandag 22 juni 17.30

Jørn Inge/
Geir

Anders

Jørn
Inge/adm
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Referat

NORGES
DANSEFORBUND
Seksjon freestyle/IDO
Styremøte nr 10 arbeidsperioden 2014-2016

Dato:
22.juni
Tidspkt.: 17.30
Sted:
Ullevål stadion
Tilstede:
Heidi Japp , Espen Kristiansen, Espen Klovning, Jørn-Inge Hansen, Nina Birkeland , Bich Kieu
Nguyen, Beate Hofstad (hovedstyret), Harald Bråthen (hovedstyret) Anne Cathrine Røste (adm)
Forfall: Gro Arctander, Tom Axelsen, Charlotte Lunde,
Saks nr./
år
90/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjennelse av referat og saksliste.

Anne
Cathrine

Referatet ble godkjent med bemerkninger.
91/14-16

Konstituering av nytt styre

Anne
Cathrine

Gro Arctander og Tom Axelsen har trukket seg fra sine verv.
Styret ble konstituert på nytt:
Espen Klovning ble valgt som ny leder
Heidi Jappee, nestleder
Espen Kristiansen styremedlem
Nina Birkeland, ungdomsrepresentant
Charlotte Lunde,styremedlem
Bich Kieu Nguyen, varamedlem
Jørn-Inge Hansen : Leder av urbant utvalg
92/14-16

Tildeling av konkurranser 2016
Foreløpig har følgende klubber har søkt om å arrangere
konkurranser:
U nique
Studio 1
Move On

Styret/
Henriette

Sarpsborg Danseklubb
Vedtak: Seksjonen venter fortsatt på flere søkere da fristen er 10.
juli. Administrasjonen sender ut en påminnelse til alle klubber om
søknad til konkurranser.
93/14-16

Gjennomgang av økonomi

Espen
Klovning

Vedtak: Espen Klovning tar kontakt med adm og Tom Axelsen
vedr. budsjettet for seksjonen.
94/14-16

Uttak VM i HIP HOP 2015
Årets resultater er svake. Er det på tide å stramme inn på hvem
som blir tatt ut til EM og VM?
For å øke nivå, foreslår adm at det tas ut kun topp 3 i solo og 1 i
d uo og gruppe i en periode framover.

Vedtak:
Seksjonen ønsker ikke å innføre endringer i inneværende sesong.
En ny vurdering tas for 2016.
95/14-16

96/14-16

Uttak EM i Showdance 2015
Vedtak: Uttaket er gjennomført

NM i hiphop 10. oktober

Jørn Inge

Søknad om midler Oslo Streetdance Klubb

N M i IDO går parallelt med VM i Hip Hop. Derfor er det
ønskelig at dette arrangeres separat IDO-NM. Oslo
Streetdance har sendt en søknad om økonomisk støtte.
Urbant utvalg ønsker å arrangere battle etter at NM er
avsluttet på lørdag
Vedtak: Seksjonen støtter arrangementet med 50.000,-.
Nødvendige midler utover dette må fremskaffes av arrangement
klubben. Urbant utvalg følger opp og kvalitetsikrer arrangementet.
97/14-16

Håndhevelse av Konkurransereglementet - REF. Victory Dance mail
11.06.15

1. Håndheving av konkurransereglement
a. Hovedsakelig overdommers ansvar. Hvordan sikrer
vi at regelbrudd blir fulgt opp?
2. Uttak av dommere
a. Det er seksjon som skal ta ut dommerne, ikke
klubb. Hvordan følger vi opp dette videre?
3. Dømming
a. Sak for dommerseminaret i august?
4. Lyd

Styret/
Henriette

a. Gjort et par grep. Forslaget om lydører er godt.
Noe seksjonen kan gå til innkjøp av? Evt. tror jeg
man kan få det som en app på tlf.
Det er flere leverandører i Norge og prisen ligger fra ca. 2500,- til
3000,- pr stk.
Vedtak: Seksjonen avventer rapport fra hoveddommer og
behandler saken på neste styremøte.
Administrasjonen går til innkjøp av lydører.

98/14-16
Søknad om midler Sula Danseklubb. 15.000 til dekke av trener i
hiphop
Vedtak: Søknaden er ikke innvilget.
99/14-16

Søknad om midler fra Oslo Streetdanceklubb til breddesamling

Jørn Inge

Oslo Streetdance klubb ønsker herved å søke om breddemidler til
gjennomføring av en breddesamling i hip hop i tidsrommet fredag
28.august til søndag 30. august 2015. Breddesamlingen vil finne
sted i Oslo Streetdance klubb sine lokaler. Det søkes om 45.000.
Vi ønsker også å invitere dansere fra andre steder i landet og vil
søke å gjøre avrop med gunstige priser til utøvere på eksisterende
rammeavtaler i regi av ND på overnattingsteder
Målsetting for workshop vil være:
• Å rekruttere flere dansere til IDO hiphop
• Markedsføre klubbene
• Rekruttere flere konkurranse dansere til NM i oktober
• Knytte nettverk og samarbeidsavtaler
• Skape bedre samhold mellom utøvere på tvers av klubber i
hele landet
Vedtak: Seksjonen støtter breddesamlingen med 15.000. Urbant
utvalg står for kvalitetssikring av samlingen.

100/14-16

Danseregion Midt-Norge ønsker instruktørsamling i hiphop
tentativt 19. 20 september.

Jørn Inge/
Anne
Cathrine

Danseregion Midt-Norge ønsker kompetanseheving for
instruktører i regionen innen hiphop. Kostnad 15.000 pluss
reise og opphold. Instruktør: Huyen.
Vedtak: Seksjonen er positive til at det settes i gang et
pilotprosjekt for kompetanseheving av instruktører i hiphop i
regionene. Seksjonen ønsker at det utarbeides en plan for
arbeidet og at pilotprosjektet evalueres i etterkant. Søknaden
er godkjent.
101/14-16

Referat fra møte i Urbant utvalg
Jørn-Inge redegjorde for arbeidet i urbant utvalg. Utvalget
jobber primært med NM i hiphop og utdanning av nasjonale
dommere.

Jørn Inge/

102/14-16

Dommerseminar
Status i TKD
Status utdanning av dommer i D2 hiphop

Heidi/Eirik

Dommerutdanning
Utvalget i urbane stiler starter arbeidet med å utarbeide nasjonale
dommerutdanning i hiphop (D2). Huyen tar ansvaret med
utarbeide den faglige delen av utdanningen.
Utdanningen følger rammeplanen som er vedtatt for utdanningen.
Det er ønskelig at dommere som har fullført D1 inviteres til å ta
nasjonal dommerutdanning.
Det er også ønskelig å utdanne hoveddommer i hiphop. Huyen tar
kontakt med Erling i komiteen for dommere og trenere for å se på
m uligheten for å utdanne min en overdommer i 2015.

103/14-16
104/14-16

Møteplan resten av tingperioden
Neste møte er 10. august kl. 1730 på Idrettens Hus
Eventuelt
Søknad om å få med en ekstra reiseleder/trener til EM i
showdance i Gibraltar 2015.
Da vi ser at vår representasjons gjeng med dansere stadig vokser
melder det seg et behov for å være flere med danseteknisk
erfaring med på turer i Performing art, på lik linje med slik det blir
gjort i Disco.
Vedtak: Seksjonen dekker ekstra reiseleder til EM.
Det skal arrangeres NNM i swing og hiphop januar 2015. Adm tar
kontakt med Danseregion Nord-Norge for undersøke om
danseregionen trenger bistand fra urbant utvalg til arrangementet.

Adm

Referat
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DANSEFORBUND

Møte nr 11 ARBEIDSPERIODEN 14-16
Dato: 10. august
Tidspkt.: 17.30
Sted: Idrettens hus Ullevål stadion

Tilstede:
Espen Klovning, Heidi Jappee,,Bich Kieu Nguyen,Jørn-Inge Hansen (urbane stiler) Charlotte
Lunde, Anne Cathrine Røste (adm)
Forfall: Espen Kristiansen, Nina Birkeland
Ansvar:

Saks nr./
år
105/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

106/14-16

Tildeling av konkurranser 2016
Tildelingen skjer pr mail innen 20.august.

107/14-16

Espen
Elektronisk dømmesystem
Norges Danseforbund hir pr i dag to ulike elektroniske systemer
som benyttes i henholdsvis sportsdans og swing roc'n roll.

Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet ble godkjent

Seksjonen ønsker en grundigere vurdering der det er
arrangement, drift og utregning står i fokus.
Seksjonen ønsker i tillegg svar på spørsmålet om hvorfor
seksjonen bør ta i bruk elektronisk bedømming, og - mer
konkret til det systemet som ønskes - om ulempene
logistikkmessig oppveier fordelene: Freestylekonkurransene
gjennomføres i et veldig krevende tempo - krevende både for
dommere, arrangør og utregnere. Konkurransene tåler ikke lange
pauser og hyppige stopp i programmet, og man blir mer sårbare
når mye skjer elektronisk.
I tillegg må det vurderes om innføring av elektronisk
bedømming gjør det lettere eller vanskeligere å få kvalifiserte
utregnere, og i neste omgang om dette bidrar til at flere eller
færre klubber kan ta på seg å arrangere konkurranser.

Adm bemerker: På IDO AGM ble systemet Linum presentert,
dette systemet brukes i dag i WRRC. Utvikleren av systemet
Linum kommer til Norge 21. til 23. august. Seksjonen har
mulighet til å få presentert systemet denne helgen.

Espen

Vedtak : Seksjonen ønsker ny vurdering av elektronisk
bedømmingsystem og tar kontakt med Tom Axelsen for videre
rådgiving.
108/14-16

Dommerseminar 2015
Heidi orienterte om status i forhold til dommerseminaret 14. til
16. august.

Heidi

109/14-16

Status Urbant utvalg
Jørn Inge orienterte om status i urbant utvalg: Det skal avholdes
en kompetansesamling for instruktører i Danseregion MidtNorge 19. 20 september

Jørn Inge

NM: Oslo Streetdance skal i samarbeid med utvalget arrangere
NM i hiphop 10 + battle. NM ønskes flyttet til 21./22.
november. I forkant av NM ønsker Oslo Streedance å arrangere
en breddesamling for å øke deltagelse i NM
Dommere: Utdanning av nasjonale dommere i hiphop starter i
høst. Huyen Huynh er ansvarlig for denne utdanningen.
Vedtak: NM i hiphop utsettes til 22. 23 november
Breddesamlingen skal være i forkant av NM
Forslag fra seksjonen til utdanning av dommere: Seksjonen
forslår at det arrangeres kurs i IDO-regler så snart som mulig
slik at de nye dommerne får tilbud om prøvedømming i DC 5 og
DC 7.
Utlysning av konkurranser i 2016: 4 DC-konkurransene i
hiphop må lyses ut. Konkurransene må ikke kollidere med DCkonkurranser.
110/14-16

Håndhevelse av Konkurransereglementet - REF. Victory
Dance mail 11.06.15.
Hoveddommerrapport ble levert under styremøte,
hoveddommer rapporterte fra NM.

Heidi

Saken utsettes til neste styremøte
111/14-16

112/14-16

Referat fra styremøte i IDO
Referat etterlyses.
Adm bemerker: Rapport er vedlagt dette referatet og kan evn
behandles på neste styremøte.
Økonomisk støtte til Street Challenge konkurranser 2016
Det er ønske om at arrangørklubber får støtte til å arrangere
rankingkonkurranser i Streetdance i 2016. Konkurransene er
kostnadskrevende og for å få i gang Street Challenge er det
viktig med støtte slik at klubber ønsker å ta på seg
arrangementer. Til sammenligning gis det arrangementsstøtte til
Freestyle/Discojazz konkurransene og IDO konkurransene.
Forslaget går på 4 Streetchallenge konkurranser i 2016 + NM.

Espen

Espen

Streetchallenge konkurransene vil i enda større grad enn DC
være avhengig av økonomisk støtte for å kunne gjennomføres
som separate konkurranser.
Arrangører av DC i 2016 må få melding om endring da dette vil
ha økonomiske konsekvenser.
Vedtak: 4 streetchallenge lyses ut + NM.
113/14-16

Informasjon til hovedstyret 17. august
Det er ønskelig at seksjonene legger frem årshjul med møteplan,
årsberetning fra første del av perioden samt handlingsplan for
2.del av perioden på møtet.
Seksjonen jobber med årshjul og årsberetning. Seksjonen har
utarbeidet handlingsplan. Handlingsplan for resterende periode
behandles på neste styremøte.

114/14-16

115/14-16

116/14-16

Møteplan resten av perioden
Følgende datoer er satt opp til styremøter: Møtetidspunkt er
17.30 til 19.00:
21. september
26. oktober
30 november
Styremøte i forbindelse med ledersamlingenl5. januar
15.februar
4.april
2.mai
6.juni
Arbeidsform i seksjonen
Seksjonen ønsker bedre rutiner iforbindelse medtaggingav
mailer. Adm oppfordres til bedre tagging. Seksjonen undersøker
systemet Slack for deling av filer.
Eventuelt
Handlingsplan: Seksjonen har utarbeidet en handlingsplan for
perioden. Et av tiltakene er felles markedsføringsmateriell. Adm
undersøker om andre forbund har gode løsninger på dette.
Saken tas på ny til behandling på neste møte.
Landslag: Bør seksjon utarbeider landslag? Pga retningslinjer
fra NIF og OLTs nye toppidrettsmodell, kan dette være
innebære fordeler for utøverne.
Saken behandles på neste styremøte.

Espen

Espen

Espen/adm

Agenda

8
NORGES
DANSEFORBUND

Møte nr 13 ARBEIDSPERIODEN 14-16
Dato: 26. oktober
Tidspkt.: 17.30- 20.00
Sted: Idrettens Hus
Tilstede:
Espen Klovning, Heidi Jappee,, Espen Kristiansen, Jørn-Inge Hansen (urbane stiler), Bich Kieu
Nguyen, Anne Cathrine Røste(adm)

Forfall: Nina Birkeland , Charlotte Lunde
Saks nr./
år
134/14-16

135/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Espen

Vedtak: referatet ble godkjent
Rapport fra HS møte 12 oktober
Espen orienterte om møtet

Espen

136/14-16

Overdommerrapport DC5
Rapporten ble tatt til etterretning, styret hadde ingen bemerkninger
Vedtak: ADM må sende rapport fra de to siste konkurransene når HD
er satt opp.

Espen

137/14-16

Representanter til IDO møter(Tap dance, Ballett)

Espen/adm

Vedtak: Seksjonen har ikke midler til å sende representant til møtet.
Dersom en av foreldrene til den eneste utøveren som deltar ønsker å
stille, er det i orden for seksjonen.
138/14-16

Håndhevelse av konkurransereglement

139/14-16

Følge opp feedback/spørsmål fra klubbene.
Vedtak: Nina svarer på vegne av seksjonen når det gjelder uniforme
Status Urbant utvalg
Leder for urbant utvalg orienterte for status mht til NM. Jørn
Storbråten blir overdommer på IDO-delen av konkurransen. Etter at
NM er avsluttet blir det arrangert en battle del.
Det skal arrangeres dommerkurs i D2 helgen 6. 7. november. Huyen
er ansvarlig for faglig del av programmet. Jørn Storbråten
underviser i IDO-regler.
Budsjett for urbant utvalg ble lagt frem og tas videre med i
budsjettprosessen til seksjonen.

Jørn Inge

140/14-16

Streetdance vs Dance Challenge

Espen/ adm

Hvilke konkurranser skal kjøre streetdance?
Vedtak:
Alle konkurranser i streetdance, også Streedance show, skal gå i
Street Challenge konkurranser, dette gjelder også de regionale
konkurransene. Det skal sendes brev til arrangørklubbene om at DC
blir uten streetdance grener.
Dette er en prøveordning fram til sommeren 2016. Dersom tilbudet
ikke er godt nok for barnedanserne, vil seksjonen vurdere behov for
regional hiphop konkurranse på DC.
141/14-16

Idrettspolitisk dokument

142/14-16

Til info.
Saken flyttes til neste styremøte
Balltilgang i Oslo
Adm informerte om søknad til Oslo Idrettskrets for tilgang til
haller.

Espen

Espen
Kristiansen/
Anne Cathrine

Vedtak: Seksjonen anbefaler smårom (gjerne med speil) i Oslo.
Andre arealer er ikke like interessant pga krav om tilgang/bruk 24/7
143/14-16

Støtte til gratis dansekurs(Sula DK)

Espen/ Adm

Vedtak : Søknaden er avslått. Det er for mange klubber som
allerede kjører gratis dansekurs på egen regning for å øke
rekrutteringen.
144/14-16

Merkeprøver fra 2016?

Espen

Saken er utsatt til neste styremøte

145/14-16

Breddesamling under nord-norsk mesterskap i Hip Hop 2016

Espen/
Inge

Jørn

Vedtak: Budsjettet for 2016 er ikke klart. Tror og håper dette går bra.
Det må vurderes av Urbant Utvalg, dvs om det finnes midler innenfor
UV sine rammer. Opprettholder søknaden og FDJ/UV søker om midler
i budsjettprosessen
146/14-16

147/14-16

148/14-16

Nominering til Idrettsgallaen
Vedtak: Heidi svarer på vegne av seksjonen
Søknader fra 2Dance om ekstra reisestøtte ifbm ulike IDO
mesterskap
Vedtak: Saken er under vurdering
Utlysning av Åpningscup i 2016
Victory har trukket seg som arrangør.
Vedtak: ADM send ut ny utlysning ASAP til alle klubbene .

149/14-16

Foreldrevettregler
Seksjonen ser positivt på foreldreregler. Dette bør sendes ut ifbm med

Heidi

Espen

Espen/ adm

150/14-16

reiser til internasjonale mesterskap. Det er også en god ide ifbm andre
konkurranser i inn- og utland.
Adm bemerker: Henriette har laget et dokument av dette og lagt ved
uttaket til VM Jazz og Moderne.
Revisjon av reglement
Vedtak: Det skal lages et skriv som sendes til klubbene:

Nina

1)Bytte av dobbelpartner fører til tap av rankingpoeng.
2)spissing av uniformeringsreglen
3)formasjoner(team i freestyle)
151/14-16

152/14-16

153/14-16

154/14-16

Flytting av DOTY 2016 til DKKQ helg
Vedtak: Flytting til DKKQ helg avslås. Andre helger kan være
aktuelle.
Budsjett 2016
Budsjett er under utarbeidelse.
Breddetiltak 2015
Seksjonen har gjenstående breddemidler og ønsker at adm utlyser
dette:
Inntil kr 15000 for prisverdige breddetiltak.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt
Neste styremøte er mandag 30. november. 17.30 til 20.00 Idrettens
hus

Espen/ adm

Espen

Espen/adm

Espen
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Møte nr 14 ARBEIDSPERIODEN 14-16
Dato: 30. november
Tidspkt.: 17.30- 21.15
Sted: Idrettens Hus
Tilstede:
Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Jørn-Inge Hansen (urbane stiler), Bich Kieu Nguyen, Nina
Birkeland, Anne Cathrine Røste (adm)

Forfall: Espen Klovning, Charlotte Lunde
Saks nr./ år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

154/14-16

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Espen Kr

155/14-16

Vedtak: referatet ble godkjent
Utlysning av Åpningscup 2016.

Espen Kr

156/14-16
157/14-16

Vedtak: Victory får tildelt åpningscupen
Reglementet 2016
Reglementet sendes ut til høring med svarfrist 13.12
Søknad om breddemidler
Søknad nr 1: Søknad om midler til dekning av trener:
Søknaden er avslått. Viser til tilsvarende søknader fra andre
søkere. Dette anser ikke seksjonen å falle under breddetiltak.

Søknad nr 2: Åpen dag og Ta med en venn
Vedtak: Søknaden er godkjent. Det forutsettes at all rekruttering
og tiltak knyttes til ND og klubbdrift.
Søknad nr 3: Midler til show
Seksjonen dekker deler av showet med inntil kr. 15.000,- under
forutsetning at forestillingen er åpen for publikum, slik at dette blir
et rekrutteringstiltak. Seksjonen anser ikke pokaler til å være et
breddetiltak.
Tiltaket godkjennes.
Adm v/ Tor Erling svarer klubben på vegne av seksjonen
158/14-16

Håndhevelse av konkurransereglement

Heidi
ADM

Følge opp feedback/spørsmål fra klubbene.
159/14-16

Status Urbant utvalg

Jørn Inge

N M ble gjennomført etter planen og var et vellykket arrangement i
forhold til forutsetningene.
Utvalget ser imidlertid behov for mer kompetanse vedr.
arrangering av konkurranser inn i styret og jobber for å få dette på
plass i løpet av september.
Utvalget har laget et forslag til terminliste og klubber er kontaktet
med spørsmål om teknisk arrangør.
Utvalget er positive til breddesamling i Tromsø 5. til 7. februar
u nder NNM. Samlingen lyses ut i desember og utvalget kommer
med henstilling til seksjonen vedr forslag til hva som skal gjøres i
forhold til dommersituasjonen på NNM så snart antall deltagere er
kjent.
Utvalget jobber i samarbeid med adm om å starte små
hiphopgrupper i eksisterende klubber i Oslo. Er i dialog med
Linderud IL, Centrum Tigers( Vulkanhallen). Det vil også foretas en
befaring av Veitvet kultursenter som har ledig dansesal.
Battle: Det skal lages et skriftlig regelverk i forhold til battle
konkurranser mht til uttak til internasjonal konkurranser i IDO.

160/14-16

Hoveddommer skal få tilsendt HD rapport fra de to siste
konkurransene.

Espen/
Henriette/Hei
di

Hoveddommerrapportene lagres slik at HD lett får aksess til disse
rapportene.

Adm sørger for dette og sender hoveddommer rapportene så
snart HD er satt opp.
Seksjonen vurderer å benytte skjemaer for notering av advarsler,
slik at de henges opp på konkurransen og Team Leder for hver
klubb må signere på at de har lest advarselen.

161/14-16

163/14-16

162/14-16

Budsjett 2016
Budsjettet er under utarbeidelse og ligger på trello.com. Forslag
til endelig budsjett vedtas på neste styremøte
Overgangsreglement
Seksjonen behandlet forslag til overgangsreglement og sender til
administrasjonen.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Espen/

Espen

Espen
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Møte nr 15 ARBEIDSPERIODEN 14-16
Dato: 22.januar
Tidspkt.: 17.30- 20.00
Sted: Thon Hotell, Lørenskog
Tilstede:
Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Jørn-Inge Hansen (urbane stiler), Bich Kieu Nguyen, Nina
Birkeland, Espen Klovning, Charlotte Lunde

Forfall:
Saks nr./ år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

164/14-16

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Espen K

165/14-16

Vedtak: referatet ble godkjent
Uttak til IDO mesterskap 2016.

Heidi

Vedtak: Uttak
1 1 april Disco EM
1 2 september Disco VM
9 mai Show EM
12 september Show VM
10 oktober Jazz/Moderne EM
1 2 september Jazz/Moderne VM
Streetdance disipliner kommer senere.
166/14-16

Søknad om støtte til workshop fra Bergen Freestyle Danseklubb

ADM

Vedtak: Avslått
167/14-16

Søknad om støtte til Vintermesterskapet (Unique)
Vedtak: Seksjonen er positiv til søknaden fra Unique i tråd med
tidligere praksis, men avventer budsjettbehandling i januar 2016.

168/14-16

Søknad om breddemidler fra Elite

Espen K

Vedtak: Avslått. Tiltaket er planlagt i neste budsjettperiode.
169/14-16

Utenlandske dansere i internasjonale mesterskap

Espen K

Vedtak: Seksjonen fortsetter eksisterende praksis, dvs at dansere
med adresse i folkeregisteret representerer Norge i IDO
mesterskap, inntil HS gjør eventuelle endringer.

170/14-16

Søknad om breddemidler fra Holmlia Sportsklubb

ADM

Vedtak: Avvist.

171/14-16

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Espen

Referat
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Møte nr 16 ARBEIDSPERIODEN 14-16
Dato: 15.februar
Tidspkt.: 17.30- 20.00
Sted: Idrettens Hus
Tilstede:
Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Jørn-Inge Hansen (urbane stiler), Bich Kieu Nguyen, Nina
Birkeland, Espen Klovning, Charlotte Lunde

Forfall:
Saks nr./ år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

172/14-16

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Espen K

Vedtak: referatet ble godkjent
173/14-16

Dispensasjon for medlemskap i ND for å delta på

ADM

konkurranse; Ullensaker Gym og Turn

174/14-16

Vedtak: Godkjennes (elektronisk, 26 januar 2016)
Budsjett 2016

Espen K

Vedtak: Justerert budsjettet ned 500 000 kroner i tråd med
retningslinjer fra HS, dvs prioritere bredde og ikke topp.

175/14-16

Oppdatering av Konkurransereglement

Espen K

176/14-16

Vedtak: Oppdatert reglement gjelder fra 1 mars 2016-04-20
Eventuelt

Espen K

Dommer og Trenerseminart planlagt 19-20 august 2016

Referat
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Møte nr 16 ARBEIDSPERIODEN 14-16
Dato: 4. april
Tidspkt.: 17.30- 20.00
Sted: Idrettens Hus
Tilstede:
Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Espen Klovning, Bich Kieu Nguyen, Tor Erling Johnsen (Adm), Anne
Cathrine Røste(Adm)

Forfall: Jørn-Inge Hansen, Charlotte Lunde, Nina Birkeland

Saks nr./ år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

177/14-16

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Espen K

Vedtak: referatet ble godkjent
178/1446

Retningslinjer og kriterier for uttak av dommere og

ADM

hoveddommere til konkurranser i ND

179/14-16

Vedtak: Seksjonen har ingen innvendinger mot retningslinjene fra
HS
Dispensasjonssøknader ifbm nasjonalt dommerkurs i IDO
(Thomas Borgersen, Victoria Larsen)

Espen K

Vedtak: Godkjent

180/14-16

Søknad om breddemidler fra Holmlia Sportsklubb

ADM

Vedtak: Avslått. Søker for vanlige dansekurs.
181/14-16

Høring om konkurranseform for U/11

Espen K

Vedtak: Sendes ut i løpet av april og tas opp på tinget i Juni.
182/2016

Søknad om midler til oppstart av danseaktiviteter Veitvet
Kultursenter 2016
Vedtak: Sendes videre til Urbant utvalg.

ADM

183/14-16

Poenglister i hallen under konkurranse.

ADM

Vedtak: Listene må gjøres tilgjengelig for deltakerne umiddelbart
etter konkurranse. Hvis ikke det er mulig, må seksjonen vurdere å
innføre tidligere praksis der listene henges opp på
konkurransearenaen.
184/14-16

Leie av dansesal for danseaktiviteter på Vulkan

ADM

185/14-16

Vedtak: Sendes videre til Urbant utvalg
Til info: Merkeprøver i FDJ seksjonen
Breddekomiteen holder på å utvikle et opplegg for merkeprøver.

ADM

186/14-16

Vedtak: Seksjonen avventer opplegget før endelig beslutning om
eventuelle tiltak.
Hoveddommerrapporter og advarsler under konkurranse

Heidi J/ADM

Vedtak: Hoveddommerrapporter fra tidligere konkurranser skal
gjøres tilgjengelig for hoveddommer og arrangør. Advarsler ifbm
konkurranse skal henges opp på konkurransearenaen. Liste med
advarsler o.l. må sendes til Adm og videreformidles til neste
arrangør og hoveddommer.

187/14-16

Elektronisk dømming.

Espen K

188/14-16

Vedtak: Legger opp til diskusjon rundt dette på tinget i juni.
Seksjonen må planlegge dette i god tid før tinget starter og sørge
for at relevante personer i de ulike klubben deltar.
D2 utdanning i freestyle

Heidi

189/14-16

Vedtak: Etablere hurtigarbeidende gruppe som kan definere et
opplegg for D2 utdanningen i freestyle. Forslag: Anne-Mari
Furuseth og Desiree Olafsen
Søknad om å arrangere åpningscup i Sverige

ADM

190/14-16

Vedtak. Avslått
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Espen K
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Møte nr 18 ARBEIDSPERIODEN 14-16
Dato: 9. juni
Tidspkt.: 17.30- 20.00
Sted: Idrettens Hus
Tilstede:
Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Espen Klovning, Jørn-Inge Hansen, Charlotte Lunde, Anne
Cathrine Røste(Adm)

Forfall: Bich Kieu Nguyen„ Nina Birkeland

Saks nr./
år
191/14-16

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Espen K

192/14-16

Vedtak: referatet ble godkjent
Nominering til IDO Awards

ADM

Vedtak:
Daner-: Selina-Jappee
Team: 2dance Company
Trainer/choreographer : Jeanette Liihr- Sæthre
193/14-16

Godtgjørelse for utarbeidelse av D2 utdanning

ADM

Vedtak: NDs standard satser
194/14-16

Turntrener til EM Disco

ADM

Vedtak: Nei, med mindre turntrener kan dekkes av eksisterende
budsjett for trenere/reiseledere til EM Disco.
195/14-16

Forslag til Tinget fra Røa DK ifbm ADFP regler

Espen K

Vedtak: Forslaget støttes ikke. Seksjonen ønsker at våre dansere til
enhver til følger de samme reglene som brukes i ADFP. Det er
ADFP som forvalter regelmentet i Freestyle/Slowdance og det
norske miljøet bør følge dette. Unge norske dansere kan fint trene
på akrobatiske momenter hver eneste dag uten at det må inkluderes
i dansene deres i konkurransesammenheng.
196/14-16

Forslag til Tinget fra Studio 1 ifbm 5års horisont for sponsing av
utøvere til IDO mesterskap.

ADM

lene som brukes til sponsing av
Vedtak: Forslaget støttes ikke. Mid
mes direkte av de
dansere ifbm IDO mesterskap bestem
lt. Denne tildelingen skjer i
budsjettmidlene seksjonen bilr tilde
r mange dansere som vil
begynnelsen av hvert kalenderår. Hvo
tilgjengelige budsjettmidler og
motta slik støtte vil avhenge både av
er ikke mulig for seksjonen å
nivået innenfor de ulike grenene. Det
jettmidler og prioritering av
sette av midler 5 år frem i tid siden buds
år til år. I tillegg kan deltakelse
budsjettmidler i ND vil variere fra
mye over en 5 års periode.
og nivået innenfor ulike grener variere
i ulike budsjettperioder. I den
Prioritering av midler varierer også
breddeaktiviteter blitt
inneværende budsjettperioden har feks
sponsing av
feks
prioritert foran toppidrettsatsning som
jettmidler må
buds
te
ense
mesterskapsdeltagere. I år med begr
tildeling av midler
fra
dig
fullsten
seksjonen i verste fall kunne avstå
til reisestøtte i fbm IDO mesterskap

ADM
197/14-16

Terminliste 2017.
asjonen

as og sendes til adminstr
Vedtak: Terminliste for 2017 vedt
n.
for distribusjone til klubbene i seksjone
198/14-16

199/14-16

rseminar august 2017.
Mental trening under Trener/Domme
for dansemiljøet for en sesjon
Seksjonene i ND søker foreleser uten
re på kostandene.
om mental trening. Seksjonene dele
kr 5000 til mental trener på
Vedtak: Seksjonen godkjenner bruk av
vegne av FDJ.
isitter til VM Show i Riesa.
Reisekostnader for transport av rekv

ADM

ADM

er til 2 reiseledere og
Vedtak: Seksjonen har satt av midl
Transport av reisekostnader
1 team captain ifbm med VM Show.
eres om dette skal inn i
må evnt dekkes av dette. Det bør vurd
fremtidige budsjetter.
Espen K
200/14-16

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

