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MØTE          4B 
DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Marie Odinsen, Martina 

Arnone og Anett E. Nedregaard 
DATO 4.1.21 
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KOPI Norges Danseforbund 
STED Digitalt møte 
PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

 

Diskusjonssaker:  

Sak 2 Nasjonal konkurranse januar og februar  
Nye restriksjoner fra regjeringen fører til at endringer i terminlisten må skje. Fana har ytret 
ønske om, og mulighet til å utsette konkurransen til helgen 29.-31. Januar 2021. 
 
TKSD vedtar at vi ønsker å utsette konkurransen til siste helgen i januar eller første i februar.  
Etter 18. Januar vil vi også se på uttaksreglene og endre de dersom restriksjonene i deler av 
landet setter en stopper for deltakelse på konkurransen.  
Mer info om dette kommer etter 18. Januar.  
 
Sendes ut informasjon til alle klubber om at den utsettes, og at det jobbes med ny dato. Ny 
dato vil komme fra arrangør når denne er fastsatt.   
 
TKSD kontakter også Ålesund om å utsette konkurransen i februar. Martina tar kontakt med 
Ålesund Sportsdrill.  
 

Sak 3 Toppidrettsutøvere sportsdrill  
Toppidrett er ikke underlagt de samme restriksjonene som andre idrettsutøvere. TKSD 
jobber derfor med å finne ut hvem som kan regnes som toppidrett innenfor vår gren.  
Frida ser på saken med ND. Mer informasjon kommer.  
 

Sak 4 Eventuell  
Fra Ålesund Sportsdrill:  
Be medlemsklubbene sende en liste over antatte utøvere (intensjonsoversikt) i hver klasse i 
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sesongen 2021 til TKSD. Denne kan sendes til arrangører som hjelp under arbeid med 
smittevern.  
Martina skriver et utkast til epost. Sendes når det er godkjent av alle.  
 
Reglement:  
Revidert reglement sendes ut til alle klubber. Sendes ut med forbehold om at det kan 
komme tillegg/endringer underveis i sesongen.  
Kristina sender revidert versjon til ND og medlemsklubbene.  
 
 

 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlem.  
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