NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Strategi for anlegg
Det bygges fleridrettsanlegg over hele landet og Norges Danseforbund skal arbeide for at disse
idrettsanleggene tilrettelegges for dans. Aktiviteten til våre klubber skal kunne utøves i gode og
trygge omgivelser i egnede lokaler og anlegg tilpasset for danseaktivitet. ND skal arbeide for at
våre klubber får tilgang til kommunale fleridrettsanlegg og gymsaler på lik linje med andre idretter.
Det er viktig at klubbene og regionene jobber mot sine idrettskretser, idrettsråd og fylkeskommuner.
Anleggsbehov må meldes inn, gjerne sammen med andre idretter. Det er videre viktig å stille opp på
årsmøter og engasjere seg i idrettsrådene og idrettskretsene.
Bakgrunn
I en ny undersøkelse fra 2018 oppgir 60 prosent av klubbene i Norges Danseforbund at de leier
privat, 35 prosent av klubbene leier eller får tildelt treningstid gjennom kommunen, mens 5 prosent
av våre klubber eier egne anlegg.
Mål
Et langsiktig mål for Norges Danseforbund er at flere danseklubber skal ha tilgang til treningstid i
idrettsanlegg, Viktig tiltak er å styrke samarbeidet med idrettskretsene og utbyggere slik at det
bygges egnede rom for dans i rehabilitering og nybygg av idrettshaller.
Mål for 2020-2022
• Anleggsansvarlig i NDs administrasjon og ansvarlig på området i krets (anleggsansvarlig krets
er en nyopprettet stilling fra 2020) oppretter et tett samarbeid.
• Koordinere ovennevnte arbeid med anleggsansvarlig i hver enkelt region.
• Oppfordre klubbene og regionene til å jobbe mer aktivt mot sine kretser, idrettsråd og
fylkeskommuner.
• Støtte store forbund, som har større gjennomslagskraft, i deres arbeid med å få etablert
Fleridrettsanlegg. Det vil være en enklere inngang for å få tilgang til nye anlegg for dans.
• Plass i flerbrukshaller
o Melde inn arealbehov og krav til underlag til SIAT: Senter for Idrettsanlegg og
Teknologi.
o Opprettholde kontakt med SIAT, for å sikre at utbyggere har nok kompetanse om
dans når det skal bygges anlegg.
•
•
•

•

Campus Sognsvann
o Melde inn behov for tilgang til toppidrettsenteret
Kartlegge trenere som ønsker å starte dansekurs og koble dem til Fleridrettslag, der vi
samtidig prøver å kunne tilby lokaler.
Jobbe enda tettere med Oslo idrettskrets for å få tilgang på flere lokaler, som vi igjen kan
tilby våre klubber. (Bemerk: Pt. er det kun Oslo Idrettskrets som ønsker å bruke SF til
fordeling av lokaler).
Søke om midler.
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