Referat
Nr 8- 2016-2018

Freestyle IDO-seksjonen
Dato:
8. mai 2017
Tidspkt.: 17.30 til 20.30
Sted:
Idrettens hus, Ullevål stadion
Tilstede : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Ann-Kristin Helleberg, Emilie
Bakken
Ikke tilstede: Torild Seeberg, Anne Cathrine (adm), Eirik (adm)

Møteleder: Bettina Wichmann
Referent: Anne Cathrine Røste

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

77/16-18
· I Innkalling og referat fra møte nr 7:

Seksjonen

Forslag til vedtak
Innkalling og referat godkjennes..
Inhabilitet: Er noen i styret inhabil i saker som skal behandles?
Bettina er erklærte seg inhabil i sak nr 78.1
Heidi og Emilie erklærte seg inhabil i sak 78.2
Sa Saker til eventuelt

Referat godkjennes.

78/16-18

Seksjonen
Breddemidler
1.Søknad om breddemidler fra Studio 1
Vedtak: Det dekkes 20.000,- til instruktører.

Ikke-medlemmer må melde seg inn i klubben 200,Klubben må sende Excel-liste bakgrunn for medlemsskap er
sikkerhet og forsikring.
2. Søknad om breddemidler fra 2 Dance. Det søkes om 18.000,
Vedtak: Det bevilges 16.000. Klubben må ordne mat til barn/ og
trenere selv. Ønsker å få se timeplan som en del av rapporten.
Ikke -medlemmer må betale innmeldingsavgift på 200,- Klubben
må sende Excel liste.

3. Rapport fra Team U & I: henviser til dokument som ble sendt ut i
mars 2015 vedr privattimer med trenere som dømmer i England.
Ønsker felles mal på rapporter ut fra hva som søkes om:
Antall
Alder
Kjønn
Klubber
Nye medlemmer
Varighet
Timeplan
Hvem har vært trenere
79/16-18

Status konkurranser m/evt endring av rutiner
Saken utsettes til neste møte.

Seksjonen

80/16-18

Oppfølging av warnings og HD rapporter

Seksjonen

Sett i lys av FD4 utfordringer med drakter og at Warnings ikke
overholdes eller gis må det innføres en Innstramming av regleverk:
hvor raskt og hvordan skal dette innføres og gjennomføres.
Vi ønsker å fremstille sporten i ett godt lys, og ta vare på danserne
best mulig.
I det siste har vi sett at reglene med bla tanke på antrekk ikke blir
overholdt.
Dansere som ikke følger reglementet vil få advarsler, og må rette
opp forholdet til neste runde.
Dersom det ikke blir overholdt vil danser bli diskvalifisert.
Dansere oppfordres til å ha med hotpants, strømpebukser etc. ,
sports BH.
Dette har å gjøre også med bla bilder som tas i hallen og
distribueres på sosiale medier.

Vær varsom plakaten skulle inneholde dette:
- Oppfordring til å være varsom.
- Oppfordrer alle til å ta med hotpants til drakten ved en evt
tilbakemelding fra HD.

-

Det er ønskelig å fremstille sporten i ett godt lys og ta vare
på danserne best mulig.
Bettina ringer adm og utdyper ønsker til forbedring.

Hvordan forventes det at hoveddommere skal agere ift.
kommunikasjon med andre ikke dømmende dommere og
trenere?
Vedtak: Seksjonen sender et brev på vegne av seksjonen til
hoveddommer.

81/16-18

Evaluering av dømming med PAD's under FDJ4

Seksjonen

Etteranmeldinger: Under 11 er det fortsatt etteranmelding i alle
klasser, samt Rekruttering og Litt Øvet i klasser o/11 år. Mester,
champ elite er det ikke etteranmeldinger i klasser o/11 år..
Administrasjonen sender ut informasjon til alle klubber, samt
legger ut informasjon om dette på ND sine FB sider og
hjemmesider.

Konkurranser over 2 dager i stedet for 16-timers dager
Rutiner på konvolutter m/startnummer til alle i klubben
Bruk av PAD’s fremover Vedtak: Systemet må testet i mye større
grad før det tas i bruk LIVE i konkurranser.
Det må oppnevnes ansvarlig for at utvikling og testing
gjennomføres
Det bør være tilstrekkelig med datagrunnlag fra tidligere
konkurranser for å få kartlagt hvilke funksjoner som ikke fungerer
som det skal og hvilke mangler som foreligger. Disse må rettes,
deretter må det simuleres konkurransemodus gjennom bruk av
tidligere data. (Forslag for test kan være å manuelt punche inn
dommerscore å simulere derfra)
Det er ikke opp til hver klubb å bruke dette før systemet er godkjent
og funnet å fungere tilfredsstillende til bruk i Freestylekonkurranser.
Frem til systemet er testet og feil og mangler er rettet videreføres
manuelt føring av resultater som tidligere.
Administrasjonen informerer klubbene om vedtak knyttet til bruk av
PAD’s

82/16-18

Status Økonomi

Seksjonen

Administrasjonen skal sende over status ift. postene i budsjettet før
hvert seksjonsmøte (1 gang pr. mnd.)
83/16-18

Antall reiseledere og hvordan disse velges til VM I Disco må
ferdigstilles på mandagens møte

Administrasjo
nen

TC - Stine Larsen Nedgaard
TC- Ida Craig
TC Formation + hjelpe til Guro Persson
Reiseleder: Birgitte Tunheim
Reiseleder for klubber som også skal få tildelt dansere fra andre
klubber: 2dance, Studio1, Elite

84/16-18

Utbetaling av honorar
Disco formasjon og økonomi ref. bl.a betaling av honorarer til
koreografer og status innbetaling av treningsavgift for Disco
Formasjon
Koreograf fra Danmark har ikke fått betaling
2dance har ikke fått betaling for draktene

85/16-18

Eventuelt
Status Idretts registrering 2016 – utsatt til neste møte
Vi fikk en kort gjennomgang av antall dansere de forskjellige
Freestyleklubbene har, og gratulerte Victory med å være den største
klubben.

