
Sommerbrev 2021
18.juni var en gledens dag for idretten vår. Det meste er nå åpent igjen etter
over ett år med strenge restriksjoner. Vi ser virkelig fram til en høst full av
aktivitet!

NM-Veka 2021: en suksess!
NM-Veka 2021 i Sarpsborg er ferdig for i år.
 
Det er kåret norgesmestere i break, hiphop, freestyle og slow samtidig som
kongepokalen ble delt ut hos b-boys 1 mot 1. 
 
For å se resultatene fra break og hiphop battle 1 mot 1, trykk HER.
For å se resultatene fra freestyle og slow, trykk HER.
 
Vi ønsker å takke Evolution Sarpsborg Danseklubb og Elite Dance Fredrikstad
Danseklubb for et fantastisk gjennomført arrangement.
 
For å se mer materiale fra NM-Veka, sjekk ut @Norgesdanseforbund på
Instagram og TikTok.
 
Hvis du ikke fikk med deg sendingene, kan du fortsatt se de i NRK TV. Break og
hiphop finnes HER og freestyle og slow finnes HER

https://www.danseforbundet.no/
https://www.danseforbundet.no/siste-nytt/norgesmestere-i-break-og-hiphop-2021-
https://www.danseforbundet.no/siste-nytt/norgesmestere-i-freestyle-og-slow-2021
https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2021/MSPO50351021
https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2021/MSPO50353621
https://www.danseforbundet.no/


Dansenorge åpner opp igjen
Vi går ut ifra at det vil være full åpning fra høsten av for idretten vår og i den
forbindelse ønsker vi å sende ut en påminnelse om at det kan være lurt at
følgende allerede er oppdatert på nettsidene deres:

Type dansekurs som tilbys
Timeplan
Pris per kurs
Instruktører og politiattester bør være på plass
Oppdaterte bilder og tekst generelt på nettsiden
Linker på nettsiden bør fungere
Eventuelle dokumenter bør være oppdatert
Kontaktinformasjon til klubben bør være lett å finne



Vi søker en ny Administrasjonskonsulent
Vi mister vår kjære organisasjonssjef Eirik Bolme til nye utfordringer. Han har
lagt ned en formidabel innsats over 7 år og vi ønsker han lykke til videre! Med
det har vi en ledig stilling på forbundskontoret vårt. Vi søker derfor en
administrasjonskonsulent i 100% stilling i engasjement. Dette er en innholdsrik
stilling med mulighet for forlengelse.
 
Som administrasjonskonsulent hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett med
medlemmene våre, prosjektarbeid, brukerstøtte og planlegge arrangementer,
kurs og konferanser.
 
Er du vår nye kollega? Eller vet du om noen som burde være det? Fortell dem
om denne utlysningen!
 
For fullstendig utlysning: Trykk her!
Søknadsfrist: 06.07.2021

Har du spørsmål? Ta kontakt med
Tonje@danseforbundet.no

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=223003892
mailto:tonje@danseforbundet.no


Aktivitetslederkurs i barnedans 
Aktivitetslederkurset er en naturlig start på Norges Danseforbunds
trenerutdanning og gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder
barnedansklasser.
 
Kurset starter opp 28.Juni 2021
 
Link til påmelding finner du HER!

https://medlem.deltager.no/dansing/arrangement/eventsetup.aspx?id=337101


Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via
Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot
sårbare og utsatte grupper.
 
Programmet Helse
Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til
rette for og inkludere:

mennesker med funksjonsnedsettelse
mennesker med minoritetsbakgrunn
mennesker med en fysisk sykdom
mennesker med psykisk sykdom eller
mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til
trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere,
markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn
til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om
mellom 30 000 og 1,4 millioner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet
må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist 15. august 2021
Søknadsfristen er 15. august 2021 for prosjekter med oppstart i januar 2022. Du
må bli opprettet som søker i god tid før fristen.
For å bli opprettet som søker
Ta kontakt med Eirik@danseforbundet.no 

mailto:dans@danseforbundet.no%C2%A0


Nå er det mulig for klubbene å promotere
aktive utøvere!
Dette kan gi spennende muligheter ift. rekruttering og publikum på konkurranse.
 
Gjeldene for Swing/Salsa, Street styles, Freestyle/IDO og Sportsdrill: 

Skriftlig avtale må innhentes av den enkelte utøver/danser som brukes i
markedsføringskampanjer for all promotering.
Profilering av utøvere/dansere i forbindelse med konkurranser/mesterskap
er tillatt, men selve konkurransearenaen skal være nøytral.
Ved "fler-grens konkurranser" gjelder hovedgrenens grenspesifikke
regelverk.

Gjeldene for Sportsdans:

Skriftlig avtale må innhentes av den enkelte utøver/danser som brukes i
markedsføringskampanjer for all promotering.
Profilering av lokale utøvere/dansere i forbindelse med
konkurranser/mesterskap er
tillatt, men selve konkurransearenaen skal være nøytral.
Ved "fler-grens konkurranser" gjelder hovedgrenens grenspesifikke
regelverk.

Arrangørhåndboken finner du HER.

https://www.danseforbundet.no/Dokumenter/Konkurranser%20og%20reglement/Arrangere%20konkurranse/Arrang%25C3%25B8rh%25C3%25A5ndbok.pdf


#tilbaketilidretten
Kampanjen #tilbaketilidretten vil være ett av flere viktige bidrag i gjenåpningen av idretten.
Målsetningen er å få gamle og nye medlemmer og frivillige #tilbaketilidretten.
 
Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med
åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Vi håper alle idrettslag vil delta og
engasjere seg i kampanjen. Kampanjemateriell vil være tilgjengelig for alle idrettslag rett etter
sommerferien. 
 
Sett av dagen den 25/9 og gjerne hele uke 39, hvor nye og gamle medlemmer, politikere,
næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag / åpen uke i idrettslagets regi, og
gjerne i tilknytning til et planlagt idrettsarrangement. Idrettsråd, idrettskretser og særforbund vil
bistå idrettslagene i planleggingen og gjennomføringen av idrettens gjenåpningsdag/uke. Vi
oppfordrer alle idrettslag til å fortsette inn i de påfølgende ukene i uke 39, 40 og 41 med gode
aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.
 
Det vil opprettes en kampanjeside på idrettsforbundet.no hvor det vil følge nyttig informasjon
som vil hjelpe idrettslagenes arbeid i gjenåpningen, og i rekrutteringen av nye og gamle
medlemmer og frivillige tilbake til idretten. Kampanjesiden Tilbake til idretten lanseres like etter
sommerferien. 
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https://www.idrettsforbundet.no/
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/1e7376f7-9184-4356-849e-b651a516a801/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

