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MØTE          6 
DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Marie Odinsen og Martina 

Arnone.   
DATO 28.2.21 
MØTELEDER Kristina Haugsbø 
KOPI Norges Danseforbund 
STED Digitalt møte 
PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

Informasjonsaker:  

Sak 2 WBTF informasjon  
Det diskuteres fortsatt Grand Galla eller online internasjonale konkurranser, men dette er 
ikke spikret enda. Det vil komme mer informasjon etter hvert.  
 

Norge fikk gjennomslag på endring av regel rundt Artistisk gruppe. Opprinnelig regel sa at en 
måtte bytte ut 50% av medlemmene i gruppen for å stille i EC dersom en hadde vært i 
finalen under EM året før. Dette ble endret til 25%. Regelen blir gjeldende for EC 2022.   
 
Norge må bistå med en trener fra Norge som kan jobbe i arbeidsgruppe rundt webinar for 
trenere i WBTF. TKSD ønsker å kontakte Malin Søreide Hope og høre om hun er interessert. 
Noe av årsaken til dette er at Malin har jobbet med trenerkurs i Norge samt er utdannet 
internasjonal dommer.  
 
Diskusjonssaker:   

Sak 3 Sportsdrill 30 år (91-21) 
Ønsker å feire dette litt ekstra. Vi diskuterer at det kunne vært kjekt å klippe sammen en 
video med filmklipp fra de siste 30 årene, men da er vi avhengig av bidrag fra 
medlemsklubbene våre.  
Vi sender ut en epost og etterspør video fra de siste 30 årene.  
Dersom vi får nok bidrag kan vi lage en video.  

Sak 4 World Baton Twirling Day  
Fortsetter å oppfordre miljøet til å feire denne dagen og dele det med oss på sosiale medier. 
Vi reposter.   
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Sak 5 Online workshops – Marie og Martina 
TKSD ønsker å sette opp online workshops for våre medlemmer.  
Første helg er bestemt: Lørdag 13.3.2021 og søndag 14.3.2021 Instruktører Luca Fasano og 
Thomas Johansen. Tema blir rolls/contact/kortprogram og dans/bodywork.  
Informasjon om workshop samt påmelding blir sendt via epost og delt på sosiale medier.  
 
Klubbene bør melde inn hvor mange utøvere de ønsker å melde på innen en gitt frist. Dette 
er for å kartlegge oppmøte og hjelpe instruktørene til å planlegge.    
 
Det planlegges noen workshops i bevegelighet i løpet av april og en helg til med drill og dans 
i løpet av mai. Mer informasjon om dette kommer senere.  
 

Sak 6 Økonomi som barriere  
Oda har laget en oversikt over kostnad for de ulike aldersgruppene.  
Sender den til komiteen for gjennomlesing. Kristina og Oda avtaler møte med ND.  
 

Sak 7 Utlysing av konkurranser i mars og mai 2021?  
Komiteen bestemmer seg for stryke planlagt konkurransedato i mars. Arrangør har trukket 
seg, og på grunn av uforutsigbarhet og korte frister ønsker vi ikke å lyse ut denne helgen på 
nytt. 
 
Komiteen lyser ut helgen 7-9. Mai 2021 som et ekstra tilbud på grunn av mange avlyste 
konkurranser.  
Dersom ingen melder interesse for denne helgen vil terminlisten våren 2021 se slik ut:  
 
24.-26. April 2021 – Nasjonal konkurranse i Freestyle og Solo Event - Ålesund Sporsdrill  
11.-13. Juni 2021 – NM Sportsdrill – FANA IL  
 

Sak 8 Terminliste 2022  
Sette terminliste 2022 og starte utlysingsprosess. 
Frida setter opp et forslag og sender til komiteen.  
Når terminliste er godkjent starter vi utlysningsprosessen.   
 
Eventuell:  
  
Rekrutt B - problemstilling med dømming - settes på agenda for neste møte.   
 

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlem.  
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