NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Referat
Perioden 2020 – 2022
Møte nr: 9
Styre: Seksjonsstyret Sportsdans & Linedance
Dato: 05.05.2021
Tidspunkt: 20.00-22.00
Sted: Teams

Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Anita Langset, Hilde Kristiansen, Mette Midthun Walde, Torkel
Bråthen, Janick Løwe, Karianne Heimvik, Philip Holmboe

Forfall:
Saks nr. / år

Hva saken gjelder / vedtak

86/20202022

Godkjenning av referatet fra møte nr. 8
Referat fra forrige Seksjonsstyremøte ble godkjent
Oppdatering arbeidsdokument 2020-22
I forkant av møte var det etablert en aksjonsliste som
inneholder alle åpne aksjoner som seksjonsstyret jobber
med. Listen med aksjoner ble gjennomgått og status ble
oppdatert. Dette dokumentet vil bli arbeidsdokumentet
fremover for å sikre at alle aksjoner ble håndtert og lukket
iht. pre-definert frist. Alle aksjoner fra møte nummer 009,
ble lagt til i listen

Aksjon - Oppdatere arbeidsdokument
87/20202022

Ansvarlig:

OPPDATERING WDSF / ND
Spørsmål til WDSF om CDF kan være uttakskonkurranse til
World Games
1. Det er et ønske om å få CDF godkjent som
uttakskonkurranse til World Games, Anita hadde i
forkant av møte vært i kontakt med WDSF.
Tilbakemelding var at det måtte sendes en skriftlig
søknad
2. WDSF/Hall of Fame Søknaden Seksjonen sendte til
WDSF med nominasjon til WDSF Hall of Fame for
Kim&Cecilie ble akseptert. Det var enighet i gruppen
om at dette burde markeres, flere forslag ble diskutert,

Mette
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men det ble enighet om at alle skulle tenke igjennom
mulige måter å markere nominasjonen på og at dette
igjen blir tatt opp i neste seksjonsstyremøte
Aksjon - Etablere søknad og sende av gårde til WDSF
Aksjon – Hva kan en gjøre for å markere nominasjonen til
Kim&Cecilie

88/20202022

Anita
Jan Tore
Alle

Økonomi
Landslag 1HY2021
Grunnet begrenset reisevirksomhet grunnet korona
1HY2021 var det fremmet et forslag om å tildele hvert av de
3 kvalifiserte parene kr 12,500 i treningsstøtte per par for
1HY2021 ihht kontrakt. De respektive klubbene sende
faktura for treningsstøtte til sine landslagsutøvere.
Vedtak : Enstemmig vedtatt

89/20202022

Langsiktig strategisk plan
Teams bruker
I forbindelse med ønsket om å få etablert en struktur på
styrets Teams bruker, var det fremmet et forslag om å
opprette en kanal struktur. Forslag til eventuelle kanaler ble
gjennomgått og gruppen ble enige om at disse kanalene
skulle etableres så snart det er avklart fra HS om
Seksjonsstyret kan få en egen Teams kanal i tråd med
tidligere forespørsel. Forslag til oppsett for relevante kanaler
legges inn i Teams og eventuelle innspill kan gis frem til en
eventuelle oversendelse til Admin.

Torkel
Aksjon: Det har vært et ønske om å få gjennomført en
Teams opplæring, denne opplæringen vil bli gjennomført i
mai

90/20202022

Konkurranser
2022 konkurranseplan
Det er per dags dato mottatt 4 søknader ifom.
gjennomføring av konkurranser i 2022, det er ventet at flere
klubber ønsker å arrangere konkurranser i 2022, det vil
derfor bli sendt ut en reminder til de klubber som foreløpig
ikke har sendt inn søknad
Gyldig fravær konkurranse
Det ble diskutert ulike løsninger for hvordan gyldig fravær
fra konkurranser skulle behandles. Flere forslag ble diskutert
og det ble sett til retningslinjer i andre idrettsforbund. Styret
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ble enige om at denne aksjonen skulle jobbes videre med
og at en avgjørelse skulle tas i neste styremøte
Gjennomføring av CDF
1. Grunnet stor arbeidsmengde og nødvendige forpliktelser
rundt gjennomføring av CDF ble det foreslått at en tildeling
av CDF er gyldig for en femårs periode. Klubben som
tildeles CDF er ikke bundet gjennom fem års perioden, men
er tildelt en opsjon for de fire påfølgende år
2. Det er foreslått at kontrakten baseres på samme vilkår
som NM
3. Grunnet størrelse på konkurranse og andre eventuelle
uforutsette elementer (store forsinkelser) foreslås det HD +
Assisterende HD (norsk).
Vedtak CDF: Enstemmig vedtatt punkt 1-3
Aksjon: Definere retningslinjer for hva som godkjennes som
gyldig fravær ifom. NS
Aksjon: NM kontrakt må skrives om til en CDF/NM kontrakt

91/20202022

Hilde

Hilde

Klubbutvikling
Townhall Mai/Juni
Neste kvartalsmøte med Klubb- og Regionstyrer er forslått
som et arbeidsmøte hvor emner blir kommunisert ut på
forhånd. Arbeidsmøtet en kombinasjon av åpen diskusjon
og presentasjon. Fokus for kvartalsmøte er rekruttering og
Styret ønsker at klubbene selv skal presentere sitt arbeid.
Styret vil forespør en eller to klubber som har lykkes med
sin rekrutterings strategi om de kan dele sine initiativer.
Tanken er at en skal dele gode ideer som andre klubber kan
ta med seg hjem i egen klubb.

Aksjon – Sette opp kvartalsmøte i løpet av starten av juni
og forespørre klubber som kan dele sine erfaringer i
møte
92/20212022

Linedance
Statusoppdatering fra Linedance Utvalget
Det jobbes med T1 for Linedance –mangler bare små
elementer før denne sendes på høring

Mette/Hilde
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Det er jobbet en god del med Konkurransereglement for
Linedance – når denne er ferdig behandlet, sendes dette til
Linedanceutvalget før det kommer til SD på høring
ND Events/Workshops – Ønsker å sette opp workshops
sammen med NS. Veien over i konkurranse blir mindre.
Workshop pleier som regel å hente inn mange
Det ønskes å etablere en Faggruppe for Linedance–
gruppen ledes av Karianne og det jobbes med å finne
ressurser som kan jobbe i denne faggruppen. Faggruppen
skal jobbe med å videreutvikle Linedance, være et samlende
miljø for å bygge opp Linedance
Aksjon: Ferdigstille T1
Aksjon: Ferdigstille Konkurransereglement
Aksjon: Sette opp fire konkrete forslag til workshop i
tilknytning til NS
Aksjon: Etablere en faggruppe og sette opp et møte med
eventuelle deltakere

93/20202022

PARA

94/20202022

Breddeutvikling

Karianne
Karianne
Karianne
Karianne

Se utdanning

Hele Norge danser samba virtuell videokonkurranse
Grunnet fortsatt redusert aktivitet rundt i landet foreslås en
repetisjon av januar SoMe konkurransen, men denne
gangen med HNDS-SFO koreografien slik at klubbene kan
få med flere deltagere på ulikt nivå.

Hilde

95/20202022
96/20202022

Aksjon: SoMe forslag settes opp og avstemningen
gjennomføres på veggen
Rekruttering og konkurranse
Se NDA

Elite
Landslagskontrakt
Styret ble enige om at kontrakts forslaget trenger noe mer
arbeid, før den kan regnes som ferdigstilt

Aksjon: Landslagskontrakt må jobbes videre med

Jan Tore /
Anita
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97/20202022

Utøver

98/20202022

Utdanning

Presentasjon av utøver markedsundersøkelse ble utsatt til
neste møte

Trenersamling
Trenersamlingen som er planlagt 28-29 august ble tatt opp
til diskusjon. Det var usikkerhet omkring samlingen er
flergrenet eller om det kun er Sportsdans som skal kjøre
trenersamling den foreslåtte helgen. Denne saken ble derfor
flyttet til neste møte, slik at en kunne få avklart deltakere før
en jobbet videre med innhold

NDA
Første samling med NDA er satt opp helgen før, det var
ytret et forslag om å flytte denne, slik at NDA ble kjørt
samme helg som trenersamlingen, siste helg i august
Trenerutdanning Para-Sportsdans
Det internasjonale kurset er satt på hold og en jobber med
et norsk kursopplegg sammen med IPC
Det er foreslått å gjennomføre en egen norsk Para
trenerhelg, i slutten av november
Seksjonsstyret har vært i kontakt med IPC for å sjekke kost
for et slikt opplegg og plan for gjennomføring
Planen er at en bruker T1 som grunnlag, for para-dans som
da blir en videreutdanning. Basert på dette er forslaget at
de som har T1 kurs, får tilbud om et tilleggskurs for para
I tillegg må en gjennomføre kursholder kurset til NIF.
Trenerpool Sportsdans
Det var kommet et forslag om å legge til mailadresse og
telefonnummer på arkivet i Trenerpool listen, dette var ikke
ønskelig av hensyn til den enkelte, denne aksjonen ble
derfor kansellert
Referat WDSF Eksaminatorkurs
Michelle, Erling og Anita, som har aktiv lisens som WDSFeksaminatorer for Dommer- og Trenerutdanning i Norge,
var på seminar søndag 11 april. Store forandringer i
opplegget for å få internasjonal dommerlisens
Aksjon: Avklare trenerseminar og første samling NDA

Anita/Janick
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Aksjon: Utarbeide innhold, pensum og eksamen for ParaDanceSport modul sammen med IPC

99/20202022

Anita

Oppdatering undersøkelse til Sportsdans-klubbene våre
angående par
Det er gjennomført en spørrerunde hos de aktive klubber
for å få en oversikt over hvor mange aktive par en har i
Norge per dags dato.

Fra klubbene rapporteres det følgende status per dags
dato
35 elite par
56 Rek. /Konk.
19 single
NDA Prosjektplan oppdatering – utsatt til neste møte

100/20202022

Janick

Eventuelt
Konkurranse status for 2021
Når det gjelder NS 1 og NM er det fortsatt usikkert om
disse kan gjennomføres iht. plan
KDK er i kommunikasjon med fylkeslegen angående
mulighet for gjennomføring, men trinn 3 i Covid plan,
skal i utgangspunktet ikke være på plass før etter
konkurransen. Det kan bli vanskelig for respektive
klubber å gjennomføre

Aksjon: Kommunikasjon med KDK angående mulighet for Anita
gjennomføring av NS1
Neste møte: Onsdag 2 juni 2021

