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Påskebrev 2021
Påsken står for tur, og med det har vi store nyheter! I årets
påskebrev kommer det viktig informasjon fra oss mens vi
venter på en normal dansehverdag igjen.

En stor nyhet fra
forbundskontoret!
Lansering av ny nettside
Her kommer en gledelig nyhet som vi har jobbet for i lang tid! Vi er veldig stolte av
å dele at vi har lansert ny nettside. Den nye nettsiden skal være lett å bruke,
intuitiv og oversiktlig. Vi håper dere liker den like godt som oss og tar dere tid til å
sjekke den ut og blir kjent med den.

Konkurranse
I forbindelse med den nye nettsiden ligger det en konkurranse med mulighet for å
vinne et deilig påskeegg Facebook-siden vår. Bli med da vel?

Link til den nye nettsiden https://www.danseforbundet.no/

https://www.danseforbundet.no/
https://www.danseforbundet.no/


Konkurranse: Dansens Dager
2021



Danseinformasjonen feirer Dansens Dager 2021 fra 30.april - 2.mai og i den
forbindelse arrangerer vi en konkurranse i samarbeid med Danseinformasjonen og
ambassadøren deres Amie Mbye. Amie Mbye har lagd koreografien til årets dans
som vil gi deg en smak av Afrika og dets rike dansespråk. 

Klubben din kan vinne 7500 kr ved å delta. For å delta må du laste opp filmen på
Instagram innen 02. mai og tagge den med følgende: 
- #dansensdager2021 
- #NDdansensdager2021 
- @dansensdager 
- @norgesdanseforbund 
- @amiekmbye 
- @din klubb (klubben du representerer) 
Husk å ha åpen profil på Instagram!

Amie trekker 2 vinnere som viser danseglede og kreativitet i sin video.

Trykk HER for å lære deg koreografien til årets dans.

Faggruppe BREAKING
Faggruppe
Norges Danseforbund etterlyser personer som ønsker å påvirke hvordan veien til OL
Paris 2024 og Ungdoms OL 2026 kan bli for Norges fremste breakere. Vi søker
kompetente bboys og bgirls. Hvis dette er det ønsker vi at du sender inn en søknad!

Kontaktinformasjon
Fagkomiteen i Breaking koordineres og rapporterer til Sportssjef, Janne Krågå.
Om dette er av interesse, ta kontakt med Janne Krågå innen søndag 18.april 2021.
Send over ditt motivasjonsbrev med CV til: janne@danseforbundet.no

For mer informasjon om kvalifikasjoner, oppgaver og honorar, les mer HER

Samordnet rapportering
Samordnet rapportering åpner 1.april
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til NIF innen 30.04.21.
På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og
tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og
rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

Trykk HER for å lese mer om samordnet rapportering.

https://dansensdager.no/aarets-dans
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/faggruppe-breaking-
https://www.danseforbundet.no/for-klubb/samordnet-rapportering


Trenerpool og stillingsannonser
I forbindelse med den nye nettsiden vil dere finne to nye oversikter som vi håper
kan bidra til økt danseglede og kvalitet hos medlemsklubbene våre.

Den ene er en trenerpool som lister opp alle utdannede trenere som kan kontaktes
for oppdrag. Trenerpool ser du HER

Vi ønsker også å gi dere muligheten til å lyse ut stillinger dere søker til klubbene
deres på nettsiden vår. For mer info om utlysning av stillinger, trykk HER

https://www.danseforbundet.no/for-trenere-dommere/trenerpool
https://www.danseforbundet.no/for-trenere-dommere/stillingsutlysninger


Påskestengt kontor
Vi på forbundskontoret tar påskeferie onsdag 31.mars. Kontoret vil være stengt fra
onsdag 31.mars kl1200 og vi vil være tilbake tirsdag 6.april. Vi ønsker alle våre
kjære medlemmer en fredfull og solrik påskeferie!

Vi ønsker alle våre dansevenner
en riktig god påske!

Se vår hjemmeside for mer informasjon
www.danseforbundet.no

Følg oss i sosiale medier

Facebook Instagram

Norges Danseforbund - Sognsveien 73, 0854 Oslo Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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