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Ny ansatt i
forbundet
Vi ønsker Olav Skrudland
velkommen til
administrasjonen i forbundet.
Olav er ansatt som
Administrasjonskonsulent og
vil blant annet jobbe med:
- Praktisk tilrettelegging og
rapportering av våre
kurstilbud.
- Diverse oppfølging ifm.
nasjonale og internasjonale
konkurranser/mesterskap.
- Påmelding og registrering av
deltakere til internasjonale
konkurranser.
- Diverse forefallende
oppgaver.

"Stjernestatus"
Forbundet ønsker å gratulere Petter Engan og Kine Mardal med
"stjernestatus" på WDSF verdensranking. Paret fra Hill
Sportsdansere er nå rangert som nr 49 i verden. Man må være
blandt topp 50 for å bli et såkalt stjernepar, og vi håper det
håpefulle paret fortsetter å klatre på listen.
Seksjonsmedlem Pieter Spilling skriver det er mange år siden vi
har hatt en norsk par med denne statusen. Vi gratulerer!
Under kan du se video av Petter og Kine.

Se
video

Olav sin epost er:
olav@danseforbundet.no

Felles
medlemssystem fra
NIF
Idrettsstyret i Norges
idrettsforbund har vedtatt å
etablere et felles
medlemssystem for norsk
idrett innen 1. januar 2020.

Les mer her

Søk Paradansmidler
2020
Vi oppfordrer alle våre
medlemsklubber til å ha
tilbud for
funksjonshemmede
medlemmer, og vi ønsker
ikke at økonomi skal være
en hindring.

Søk her

Forbundsting 2020
13-14. juni 2020
Under Tinget blir både
hovedstyret og
grenseksjonene for de
neste 2 årene valgt samt
lov- og regelendringsforslag
behandlet.
Hold av datoen.

Mer informasjon

Hva skjer i september?

Kurs og Utdanning

Konkurranser

14. september - Nasjonal dommer
utdanning FDJ/IDO
28-29. september - Trener 1 delkurs 1
(fullbooket)
6. oktober - Nasjonal dommer utdanning
fellesdel
12-13. oktober - Trener 2 delkurs 1
12-13. oktober - Aktivitetslederkurs
barnedans
26-27. oktober - Trener 1 delkurs 2
(FDJ/IDO)

07.-08.sep IDO Dance Challenge 5,
Kongsvinger
07.sep Sportsdans VM Latin Voksen,
Moskva/Russland
14.sep Sportsdans Norgesserien 3,
Drammen
14.sep Sportsdans VM 10Dans Voksen,
Ashdod/Isreal
15.sep Sportsdans Østlandsserien 4,
Drammen
21.sep Freestyle/slowdance FDJ 8,
Sarpsborg
22.sep Sportsdans VM Latin U/21,
Chengdu/Kina

Se alle våre kurstilbud her
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