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MØTE          5 
DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Marie Odinsen, Martina 

Arnone  
DATO 31.1.21 
MØTELEDER Kristina Haugsbø 
KOPI Norges Danseforbund 
STED Digitalt møte 
PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

Informasjonsaker:  

Sak 2 Bredde og prosjektstøtte  
Graderingsstøtte - Det blir fremmet et forslag om å tilby tre søknadsbolker i løpet av året. 

Her vil midlene deles likt på tre.   

- Oda setter opp et forslag på søknadsfrister, søknadsmal og beløp.  

Breddeprosjekt – Vi diskuterer workshops.  

- Slik situasjonen er nå er det vanskelig å få til noen noe fysisk våren 2021. Vi håper å kunne 

gjennomføre en workshop etter konkurransen i november. Men dette må diskuteres 

nærmere når det nærmer seg. Her ønsker vi å organisere en åpen workshop for alle level, 

med internasjonale kursholdere.  

- Digitale workshops – Vi ønsker å undersøke muligheten for å gjennomføre gratis online 

workshops. Utgiftene fra TKSD blir da instruktør + evt. zoomutgifter.  

o Martina og Marie ser videre på saken om digitale workshops og setter opp forslag på 

tema og instruktører.  

Sak 3 WBTF informasjon  
Internasjonale mesterskap 2021 er utsatt på ubestemt tid. Det blir ingen fysiske 
internasjonale mesterskap i 2021. WBTF håper det skal være mulig å gjennomføre i 2022. 
Saken skal diskuteres ved senere tidspunkt. Det diskuteres alternative opplegg for utøverne 
våre, som digitale konkurranser, evalueringer og “showcase”. Mer informasjon kommer så 
snart TKSD får det.  
 

Diskusjonssaker:  

mailto:971483911@autoinvoice.no
mailto:dans@danseforbundet.no
http://www.danseforbundet.no/


NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 
 

Postadresse: Norges Danseforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 OSLO 

Organisasjonsnummer: 971 483 911  Fakturadresse: 971483911@autoinvoice.no  

E-post: dans@danseforbundet.no  Internett: www.danseforbundet.no  

Sak 4 Uttaksregler 2020/2021 
På grunn av utsatte internasjonale mesterskap ønsker TKSD å stryke uttak gjennomført i 
2020. Vi ønsker å starte sesongen 2021/2022 med blanke ark, i november 2021.  
 
Det betyr at gjeldende uttaksregler for 2020/2021 strykes, og uttaksregler for sesongen 
2021/2022 vil bli utarbeidet ved et senere tidspunkt.  
 
Det vil fokuseres på nasjonale og regionale konkurranser våren 2021. Konkurransene vil ikke 
være del av noe uttak.    
 

- Kristina informerer miljøet  

Sak 5 Sportsdrill 30år - Jubileum 
Sportsdrill fyller 30 år i år. Hvordan kan vi feire dette? Vi idémylder. Vi ønsker å feire via 
sosiale medier. Vi ønsker å innføre en “hashtag” som kan brukes av klubbene. Det diskuteres 
og sentrere feiringen til en måned, dette for å få mest mulig oppslutning rundt dette på 
samme tid. Juni er måneden som kommer opp som det beste forslaget. Vi ønsker også å 
oppfordre klubber til å feire i egne klubber slik at vi kan dele dette videre på våre sosiale 
medier.  
 

- Vi fortsetter å ha dette i tankene i månedene fremover og tar opp diskusjonen ved de neste 

møtene.  

Sak 6 Økonomi som barriere  
Vi er oppfordret fra forbundet og så på økonomi som barriere i Sportsdrill. Vi ønsker å se på hva det 
omtrentlig koster for en familie å ha en utøver i sportsdrill. Hva er utgiftene og hvordan kan en evt. 
Redusere noen av dem?.  
 

- Oda ser litt mer på saken, deretter snakker Oda og Kristina med Forbundet.   

Sak 7 Sommerkonkurranse FANA IL  
Forslag om å holde denne første eller andre helgen i juni. Komiteen diskuterer. Vi ønsker å 
foreslå første helgen i juni (4.-6. Juni 2021).  
 
En av årsakene til dette er å unngå konflikt med NM i NMF, da vi vet at vi har mange klubber 
med dobbelt medlemskap (NMF og ND).  
 

- Frida informerer Fana IL.  

Sak 8 Toppidrett  
Ulike saker Janne fra administrasjonen ønsker at vi skal diskutere:  

- Hva ønsker vi hjelp til fra ND? Her er landslagssamling/satsningsgruppe noe som kommer 

opp. Vi ønsker å gjennomføre dette i Sportsdrill og ønsker videre diskusjon med ND ang 

hvordan en på best mulig måte kan gjennomføre dette 
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- Synlighet Sportsdrill på ND sine sosiale medier – Her ønsker vi å oppfordre klubbene våre til å 

tagge “norgesdanseforbund” i tillegg til “sportsdrillnorge”. Vi ønsker også å undersøke om en 

kan publisere tilbakeblikk fra internasjonale mesterskap der sportsdrill har tatt med seg gode 

resultater hjem. 

- Smidighet rundt betalinger internasjonale mesterskap – Oda og Kristina tar et nytt møte med 

ND ang økonomien.  

Toppidrett må diskuteres videre med ND.  
 
 
Eventuell:  
Graderingsmedaljer:  

- Har vi funnet ut noe mer om hvordan vi kan organisere dette? Klubbene må vite hvor 

bestillingen skal gjøres.  

- Det beste hadde vært at Oda sender ut medaljer og tar imot bestilling, deretter er det 

forbundet som fakturerer.  

- Oda følger opp med forbundet og Alexandra. Informasjon kommer. 

Graderingsoversikt: 

- Marie registrerer de som har bestått level fra NBTA i egen mappe under hver klubb. 

Dommerseminar/oppdatering:  

- Oda og Frida har en dialog på dette fremover og planlegger videre dommeroppdateringer og 

seminarer.   

  
 
 

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlem.  
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