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Forbundsting og medlemsmøter
2020
Forbundstinget er flyttet til 30.august. Medlemsmøter er satt til 29.august etterfulgt
av en felles samling og hyggelig middag på kvelden.

Medlemsmøter avholdes lørdag 29.august på Quality Airport Hotel Gardemoen som
følger:
(Urban seksjon gjennomførte digitalt møte via Teams 11.juni m/dirigent Trond
Søvik)

15:00-16:30 Freestyle -og IDO. Dirigent: Trond Søvik
15.00-15.30 Swing og Salsa. Dirigent: Anders Gogstad
16:30-18:00 Sportsdans og Linedance. Dirigent: Gunnar Albrigtsen
16:30-17:00 Sportsdrill Dirigent: Trond Søvik

Ordinær innkalling til forbundstinget med fullstendig agenda, påmelding og
saksgrunnlag vil bli sendt senere i henhold til lovnormen. Aktuelle saker til tinget
må sendes innen 02.august og forslag sendes ved å benytte forslagsskjemaer
under.
Sendes til dans@danseforbundet.no

Forslagsskjema
lovendring

Forslagsskjema
ordinære saker Tingguide

2020

https://www.danseforbundet.no/
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt
mailto:dans@danseforbundet.no
http://static.mnm.as/wcwkyxrurd-9854.docx
http://static.mnm.as/hlvtjhkudl-9854.docx
http://static.mnm.as/kcbjpfqcdx-9854.pdf


Utstyrsmidler 2021
Minner om søknaden for utstyrsmidler i januar/februar 2021. Utstyret må være
kjøpt i 2020. Vi anbefaler alle klubber å sette seg inn i ordningen og spare på
bilagene.

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt


Kurs og Utdanning
Vi minner om påmelding til Dommerseminaret og Dommerkurset til FDJ/IDO

Påmelding
dommerseminar

Påmelding
dommerkurs Kurskalender

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt
https://medlem.deltager.no/dansing/dommerseminar28082020#init
https://medlem.deltager.no/dansing/D2FDJ_kurshelg1_150820#init
https://www.danseforbundet.no/kurs-og-utdanning


Korona Breddemidler 2020
Norges Danseforbund omdisponerer midler som vi kaller «Korona breddemidler». 
Alle klubber er hjertelig velkommen til å søke om støtte til sommeraktiviteter.

Kriterier for å søke:

Idrettsregistreringen for 2020 må være gjennomført (Samordnet rapportering)
Aktiviteten skal finne sted i perioden 1.juli – 1.september
Aktiviteten skal bidra til at klubben beholder eksisterende medlemmer og/ eller får
rekruttert nye medlemmer

Vi ønsker at klubber som ønsker å starte med sommeraktiviteter, skal få tildelt midler
snarest:

Sum det kan søkes om er opptil 10.000,-kr per klubb
En kort søknad sendes: dans@danseforbundet.no
Frist: 26.juni
Behandling av søknad og utbetaling skjer før 1.juli
Link til rapportering om prosjektet, sendes i forbindelse med tildelingen

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt


Sommerferie på Nordic Choice
Vi har gleden av å presentere Danseforbundets medlemsfordel hos Nordic Choice med
rabatterte priser. Rabatten genereres automatisk via linkene under:

Nordic Choice (no) Nordic Choice
(eng)

Nordic Hotel &
Resort

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt
https://www.nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/sommerkampanje-2020/
https://www.nordicchoicehotels.com/campaigns-and-offers/summer-offers-2020/
https://campaign.nordichotels.com/campaigns/?filter=kickback


Nye eposter til regionene
Norges Danseforbund Region Nord: ndrn@dansing.no 
Norges Danseforbund Region Øst: ndro@dansing.no 
Norges Danseforbund Region Vest: ndrv@dansing.no 
Norges Danseforbund Region Midt: ndrm@dansing.no 

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt


Dance Camp 12-13. desember
Vi har gleden av å presentere vår første Dance Camp som avholdes på Norges
Idrettshøyskole 12-13.desember. Programmet vil inneholde workshops, tur til Jul i
Vinterland, sosiale samlinger og god mat. En glimrende mulighet til å møte andre
dansere. Aldersgruppen for Dance Camp vil være 13-19 år. Mer info kommer.

Vi ønsker alle våre dansevenner
en riktig god sommer!
Se vår hjemmeside for mer informasjon

www.danseforbundet.no

Følg oss i sosiale medier

Facebook Instagram

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt
https://www.danseforbundet.no/
https://www.facebook.com/NorgesDanseforbund/
https://www.instagram.com/norgesdanseforbund/
https://www.facebook.com/NorgesDanseforbund/
https://www.instagram.com/norgesdanseforbund/


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