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Årsberetning for tingperioden 2016-2018
Styret:
Styret og øvrige verv i Danseregion Øst-Norge(DRØN) har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem/
Regnskapsfører:

Alexandra Kakurina, Nero
Alexander Ingvoldstad, Evolution
Henriette Fjell, DSD
Mai Menzoni, NeRo

Varamedlem:
Varamedlem:

Kai Andre Lillebø, Elvebyen
Glenn Sandaker, Nero

1. Revisor:
2. Revisor:

Trond Harr, Fristil
Sveinung Bjerkem, Romerike Bugg

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Wenche Strøm, Fristil

Pieter Spilling, LSK Dans
Beate Hofstad, Dans Hamar
Torbjørn Nordhaug, DSD
Jørn Inge Hansen, Oslo StreetDance

Møter:
Styret har avholdt 8 fysiske møter i tillegg til enkeltvedtak via e-mail.
Medlemmer:
Medlemstallet viser en stigende utvikling. Idrettsregistreringen viser det er en pen økning
på 10 prosent i antall medlemmer siden året før.
En av årsakene til dette er tilgang til hall og speilsaler i Oslo.
Det har vært startet mange nye klubber: Danseklubben Salsakompaniet, Oslo drillklubb,
Palasset danseklubb, Sentrum Streetdanceforening, Oslo sentrum danseklubb,
Gullskogen sportsdansklubb. I tillegg har flere Idrettslag og foreninger startet opp dans:
Veitvet sportsklubb og Haugerud IF.

Medlemsutvikling 2016 (tall for 2017 er ikke tilgjengelig på dette tidspunkt)
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Aktivitet:
Regionen har vært representert på følgene møter:
Medlemmer i styret i regionen har deltatt på møter i Oslo ldrettkrets vedrørende anlegg og
Idrettskonferanser og felles møte i Østfold idrettskrets. I tillegg har styret deltatt på
ledersamlinger og møter med hovedstyret i Norges Danseforbund.
Det er opprettet god dialog med de andre regionslederne i forbundet, med felles
møteplasser.

Konkurranser, kurs og breddesamlinger:
Konkurranser
Region Øst har i all hovedsak fulgt handlingsplanen for 2016-2018, som innebar å
opprettholde østlandsserien for sportsdans, søke midler fra idrettskretser og
arrangere/støtte kurs og breddesamlinger.
Det ble avholdt 6 regionale konkurranser i sportsdans, hvorav 1 KM i 2016 og 2017.
I tillegg har det vært arrangert regionale konkurranser i freestyle og IDO-grener i
forbindelse med nasjonale rankingkonkurranser.
I tillegg har det vært avholdt regional konkurranse i salsa med workshop i salsa og urbane
stiler. Det ble også laget battle under arrangementet, med oppvisninger fra begge grener.
Arrangørene har fått arrangementsstøtte samt dekket premier til åpen klasse.
Bredde
Styret har jobbet aktivt med å skape breddeaktivitet i regionen, vi har fått stor hjelp fra
administrasjonen med å knytte kontakter med andre grener og klubber som ønsket å
arrangere breddesamlinger. Styret har prøvd å finne løsninger for å forenkle
søknadsprosessen om støttemidler for klubbene. Fokuset har vært å øke initiativ og
interesse for å skape større aktivitet i klubbene som til slutt kan komme danserne til gode.
Flere styremedlemmene har vært en aktiv del av et linedanceprosjekt i regi av forbundet:
Det har vært holdt flere workshops i linedance i regionen i perioden, noe som har ført til
positiv vekst i grenen. Det har vært fokus både på instruktøropplæring og åpne
breddesamlinger for å vise frem koregrafier utarbeidet spesielt for medlemmer i forbundet.
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Regionen har gjennomført en breddesamling i freestyle og slow med over 60 deltagere i
Sarpsborg i august. Samlingen fikk støtte fra Østfold ldrettskrets.
Det har i perioden blitt avholdt flere breddesamlinger i forbindelse regional og nasjonal
konkurranse i IDO. Regionen har også bistått med midler i forbindelse med organisering
av battles.
Det har også vært arrangert åpne breddesamlinger i sportsdans i regi av klubber i
perioden.

Anlegg
Anleggsituasjonen, særlig for klubber i Oslo har vært svært utfordrende. Det har derfor
vært viktig for Danseregion Øst-Norge å styrke samarbeidet med Idrettskretsene.
Styret har i samarbeid med administrasjonen vært i dialog med idrettskretsene vedr.
anlegg. Arbeidet har blant annet ført til god dialog med Oslo Idrettskrets: I mars 2016
vedtok Oslo ldrettskrets at klubber med trening innen stilene Sportsdrill, akrobatikk og
roc'n roll skulle få tilgang til hall i Oslo. I tillegg har klubbene som er registrert i Oslo
anledning til å søke om treningstid i smårom og speilsaler i kommunen.
Arbeidet har så langt ført til etablering av flere nye klubber.
Region antar at samarbeidet med Oslo ldrettkrets er en av hovedårsakene til
medlemsvekst i perioden.
Danseregion Øst-Norge har også vært en aktiv pådriver til å få pusset opp portabelt
dansegulv. Regionen har bidratt med midler slik at dansegulvet nå er klart til å brukes av
klubber som har behov for dette.
Kommunikasjon
Regionen har egen Facebook side for Danseregion Øst-Norge. Siden har pr i dag 333
følgere. I tillegg kommuniserer regionen på e-mail.
Veien videre
Styret har behov for medlemmer fra flere dansegrener for å kunne utvikle mere aktivitet på
regionalt plan. Vi ser også behovet av å få egne komiteer pr dansegren, da styret ikke har
kapasitet til å følge opp hver danseaktivitet i alle 8 fylkene med tilhørende idrettskretser og
over 60 danseklubber.
Danseregion Øst-Norge ønsker tettere samarbeid med danseklubbene for å utvikle
danseidretten i alle grener innen regionen.

Stor takk til Anne Cathrine Røste som har jobbet tett med styret gjennom 2016-2018.
Tusen takk til fantastisk positive og dyktige styremedlemmene for arbeidet dere har gjort
som frivillige for Danseregion Øst-Norge!
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Økonomi:
Driftsresultat 2017:
kr 38 041,35
Egenkapitalen var pr. 31.12.17: kr 317 087,93

Moss, 13.04.2016
for styret i Danseregion øst-Norge
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