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Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

Sak 2 Søknad om plass på toppidrettsliste - Oslo Drill 
TKSD har mottatt en søknad fra Oslo Drill der de ønsker plass på toppidrettslisten for 7 av 
sine utøvere. Kortfattet begrunnelse for søknaden:  

 
“Oslo har vært i unntakstilstand lenge, og er rammet med helt andre konsekvenser enn 
resten av landet. Dessverre er det nå kritisk for eliteutøverne til Oslo Drill, både ift 
opprettholdelse og ift. motivasjon for videre satsing for utøverne.” - Oslo Drill 
 

TKSD holder et ekstraordinært møte over telefon for å behandle søknaden. Komiteen har i 
forkant av møtet vært i kontakt med toppidrettsansvarlig, Janne Krågå i Norges 
Danseforbund for å orientere oss om mulighetene, samt for å høre ND’s syn på saken.  
 
ND har fått inn flere søknader fra andre seksjoner den siste tiden. Forbundet forstår at TKSD 
ønsker å være behjelpelige, men er redd for at det kan sende et feil bilde, og kan oppleves 
som ikke riktig overfor andre klubber og utøvere under seksjonen Sportsdrill i ND. Janne gjør 
oss også oppmerksom på at det er andre utøvere som egentlig har rett til de neste plassene 
på listen, basert på de kriteriene vi har satt. Toppidrettslisten i Sportsdrill er svært begrenset 
og basert på strenge kriterier. Listen har tatt utgangspunkt i ranking i klassen Freestyle 
individuell Junior og Senior.  
 
TKSD setter pris på henvendelsen, har full forståelse for situasjonen, og har personlig et 
ønske om å hjelpe. Når det er sagt så er det dessverre en svært kompleks situasjon, med 
veldig mange hensyn å ta.  
 
TKSD ser seg derfor dessverre nødt til å avslå søknaden.  
Under lister vi opp de avgjørende årsakene til vår beslutning:  
  

1. Per i dag er det Oslo som er og har vært hardest rammet. Det er dessverre slik at 

dette ikke er begrunnelse nok. Smittesituasjonen i Norge, og distriktene endrer seg 
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fort, og vi ser nå at det er flere mindre byer og tettsteder som rammes hardt.   

 

2. Listen er svært avgrenset, det er få plasser til rådighet. Med bakgrunn i kriteriene 

som er satt for toppidrettslisten i Sportsdrill, er det andre utøvere som er bedre 

kvalifisert til en plass på listen. Vi har også flere høyt rankede utøvere i andre klasser 

som dessverre ikke har fått plass på listen per i dag.   

 

3. Det er dessverre mange utøvere som skulle vært inkludert på listen. Sportsdrill er så 

heldig å ha et stort antall utøvere på høyt nivå både nasjonalt og internasjonalt. 

Mange av disse utøverne har dessverre ikke fått plass på listen, og mange har også i 

lang tid stått uten mulighet til å trene (spesielt utøvere over 20 år). Å innvilge en 

plass på listen på bakgrunn av annenhåndsinformasjon (“Landslag i drill under 

NMF”), og ikke på like kriterier som de andre utøverne våre er bedømt etter, blir 

derfor etisk problematisk. 

 
Vi beklager at vi ikke står i en posisjon til å hjelpe utøverne som har vært hardest rammet av 
Covid-19 restriksjoner i Oslo-regionen. Vi håper situasjonen endrer seg snart og at alle våre 
utøvere får mulighet til å trene igjen.  
 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  
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