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Referat 

Perioden 2022 – 2024 
Møte nr:2 

 
Styre: Streetstyle 
Dato: 03.08.2022 
Tidspunkt: 20:00  
Sted: Teams 
 
Innkalling: Leder: Linda Arstad Kynell, Oslo Urbane Idrettsforening 
Nestleder: Marianne Tverå, Dans Fauske 
Styremedlem: Marius Aasen, Molde Danseklubb 
Styremedlem: Torstein Holen, Danseriet 4step - Trondheim 
Ungdomsrepresentant: Deepali Bhargava, Oslo Urbane 
Idrettsforening 
Vararepresentant: Heidi Nygård Pedersen, Dans Fauske 
 
Frafall:  
Vararepresentant: Linn Strand, Molde Danseklubb 
Styremedlem: Torstein Holen, Danseriet 4step - Trondheim 
Ungdomsrepresentant: Deepali Bhargava, Oslo Urbane 
 
 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvarlig 

10/22-24 Godkjenning av innkalling og saker under eventuelt: 
 
Innkalling godkjent, tillegg på sak 15/22-24 
 
Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 
Inhabilitet pkt 15/22-24 for Marianne Tverå 
 

 
  

11/22-24 
 

 Sak: Vedtak om landslag i Breaking: 
  
Landslagstrener, koordinator for Breaking i samarbeid 
Sportssjef i ND, har anbefalt følgende utøvere til landslaget i 
Breaking: 
  

• Victor Bautista Prag 
• Daniel Grindeland 
• Julie Kringlebotn 
• Sathieshnaa Sivamohan 
• Elias Kleven Gausen 
• Robin Silberg 
• Victor Niava 

 
Vedtak: Styret for seksjon Streetstyles har 19. juli 2022 
enstemmig vedtatt på mail dette uttaket.  
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12/22-24 Sak: Retningslinjer Faggruppen i Hip Hop 
  
Hvem er en del av denne faggruppen: 
• Fagsterke Hip Hop dansere med kredibilitet, dette for å 
sikre og ivareta dansekunsten. 
• Komiteen skal bestå av 3 personer med god erfaring innen 
Hip Hop, som ønsker å påvirke videre utvikling av Hip Hop. 
• Det vil være et mål at komiteen skal bestå av både menn og 
kvinner. 
• Faggruppen skal ha evnen til å se det større bildet til fordel 
for miljøet og den enkelte utøver. 
• Personer i komiteen kan ikke selv konkurrere i nasjonale 
uttakskonkurranser eller ha personlige interesser/agendaer. 
Objektivitet er en selvfølge. 
  
Oppgaver: 
  

• Reglement battle/konkurranser 
• Tilstedeværelse og bidra i battles/arrangement for 

Norges Danseforbund 
• Være ambassadører for Norges Danseforbund 
• Bidra i utviklingen av dømmesystem 
• Bidra i arbeidet med uttakskriterier og uttaksstruktur 
• Bidra i arbeidet med satsningsstruktur 
• Andre spørsmål i Norges Danseforbund tilknyttet 

Hip Hop 
• Ta nasjonal/internasjonale dommerutdanning om 

hensiktsmessig. 
 

 Faggruppen i Hip Hop har ikke eget mandat til avgjørelser 
utenom utnevnte oppgaver gitt av seksjonen for streetstyles 
og/eller Sportssjef. 
Faggruppen står selv fritt til å sende inn saker og forslag til 
seksjonen i streetstyles. 
Seksjonen i streetstyles skal alltid invitere inn en 
representant fra faggruppen i spørsmål om Hip Hop. 
 
Honorar medlemmer faggruppen: 
Leder: 15.000 
Medlem: 10.000 
Medlem: 10.000 
  
Faggruppen skal ivareta kravet om kjønnsbalanse. 
 
Vedtak: Retningslinjer for Faggruppen i Hip Hop 
 
Enstemmig vedtatt. 
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13/22-24 Sak:  
Behov for ansvarlig til å føre resultater fra NHHL, SC mm og 
påse at ranking lister er oppdatert. 
 
Marie Lien har sagt seg villig til å utføre denne oppgaven. Hun er 
tidligere danser i IDO med Disco/freestyle og har god erfaring 
med slike oppgaver. 
 
Vedtak: Marie Lien blir ansvarlig for å føre resultater fra 
NHHL, SC, NM mm og påse at ranking lister er oppdatert. 
Hun vil motta en godtgjørelse på 10.000.- pr år (August-Juli) 
Vedtas for et år av gangen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 

14/22-24 Konkurranser 2023 

Har kommet inn søknad fra Samsen kulturhus og Nito som ønsker 
å arrangere NBL og NHHL 4 i 2023.  

Vedtak: NBL og NHHL 4 i 2023 tildeles arrangør Samsen 
kulturhus og Nito i forbindelse med Battle of the South. 

Enstemmig vedtatt 
 

Må jobbes videre med å finne arrangører for arrangementene som 
mangler det. Allerede bestemte arrangører ble vedtatt på 
styremøte 17 periode 20-22. Se oversikt konkurranser 2023. 

BVD-SC1  

?-SC2 

Sula-SC3 

?-SC4 

OUI-NM (IDO) 

?-NBL/NHHL 1 

OUI-NBL/NHHL 2 

OUI-NBL/NHHL 3 
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Samsen kulturhus v/Nito -NBL/NHHL 4 

?-NM (NM veka) 

15/22-24 Sak:Lena Simensen fra Molde Danseklubb melder seg som 
Team Captain til VM i hiphop (Graz)2022. 
  
Det vanlige er at seksjonen da dekker reise, opphold og evt. 
tapt inntekt. 
 
 
Vedtak: Lena Simensen fra Molde Danseklubb tildeles 
rollen som Team Captain til VM i hiphop (Graz) 2022. 
Seksjonen dekker reise, opphold og evt. tapt inntekt. 
 
Vedtatt med 3 stemmer for, 1 stemme mot 
 
Vedtak: Marianne Tvera fra Dans Fauske tildeles rollen 
som Reiseleder og Trener til VM i hiphop (Graz) 2022. 
Seksjonen dekker reise, opphold og evt. tapt inntekt. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

 

16/22-24 Sak:Utvidelse av uttak til IDO VM 
  
Det har kommet henvendelse fra 3 klubber som ønsker en 
utvidelse av uttak for IDO VM, etter at arrangør har økt 
kvoten for antall deltagere fra hvert land.  
  
Vedtak: For 2022 utvides uttaket til VM til 10 i Duo,10 
Solo og 10 Battle. Seksjonen presiserer at dette kun 
gjelder for 2022, dette for å stimulere til høyere aktivitet 
etter en periode med lav aktivitet grunnet covid. Uttaket 
må være i henhold til ranking lister og regler for uttak i 
ND. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

 

17/22-24 Sak: Uttak til  
IDO WORLD HIP HOP BATTLES AND BREAKING 
CHAMPIONSHIPS 2022 (30. oktober 2022 – Graz, 
Østerrike) og 
IDO WORLD HIP HOP & POPPING CHAMPIONSHIPS 
(26. - 30. oktober 2022 - Graz, Østerrike) se vedlegg 1 og 2. 
 
Forslag til vedtak: Uttak til IDO WORLD HIP HOP 
BATTLES AND BREAKING CHAMPIONSHIPS 2022 
(30. oktober 2022 – Graz, Østerrike) og 
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IDO WORLD HIP HOP & POPPING CHAMPIONSHIPS 
(26. - 30. oktober 2022 - Graz, Østerrike) se vedlegg 1 og 2, 
vedtas 
  
Denne saken flyttes til senere. 
 

18/22-24 Sak: Ønske om deltagelse i VM i Graz Oktober i hip hop 
formasjon Adult 2. (over 35 år). 
  
Mdonnaz er en hip hop gruppe som består av 15 damer, og 
vi har tidligere deltatt i NM. VM og EM i hip hop formation 
Adult 2. (over 35 år). De siste årene har de kun danset show 
rundt omkring og vært med i Norske talenter. De ønsker nå å 
få kunne delta i VM i Graz October i hip hop formasjon 
Adult 2. (over 35 år) for å kunne konkurrere igjen med andre 
på sitt nivå. 
   
Vedtak: Mdonnaz gis anledning til å delta i VM i Graz 
Oktober i hip hop formasjon Adult 2. (over 35 år) Med 
forbehold om deltakelse på SC3 og NM i 2022. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

 

19/22-24 Representant for Streetstyles i Akademia har trukket seg 02.08.22, 
og må erstattes. Dette vervet er på valg hvert 2. år og skal i 
utgangspunktet velges neste gang januar 2023. Om det ikke finnes 
en umiddelbar erstatter, så er en mulighet at en fra sekjsonen sitter 
ut perioden inntil man har funnet riktig kandidat.  

Vedtak: Leder av Streetstyle seksjonen trer inn i Akademiet 
for den gjenværende perioden, eventuelt kortere om ny 
representant blir valgt. 

Enstemmig vedtatt 
 

 

20/22-24 Sak: Prioritere WDSF for Breaking. 
  
Deltakelse i Breaking i WDSF bør prioriteres over IDO, 
dette særlig siden det er på vei inn i et OL løp. Kan oppfattes 
som uprofesjonelt å sende Breakere til andre VM og EM en 
WDFS sine. Det er lav deltagelse i fra Breaking i IDO, og 
det er ikke realistisk at deltagelsen vil øke da IDO ikke har 
generelt fotfeste i Breake miljøet. 
Det forslåes at deltagelse i IDO med grenen Breaking 
avvikles til fordel for høyere fokus på WDSF fra og med 
2023.  
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Vedtak: Deltagelse i IDO for Breaking avvikles fra og med 
2023 til fordel for høyere fokus på WDSF 
 
Enstemmig vedtatt 
 
  

21/22-24 Sak: Regelverk Ranking Street Challenge Series 
 
Følgende forslag til gjennomgang og godkjenning: 
 

 
 
Vedtak: Regelverk ranking Street Challenge Series enstemmig 
vedtatt 
 

 

22/22-24 Saker til eventuelt. 
Ingen saker på eventuelt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


