
NORGES DANSEFORBUND  

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF  

Protokoll  
Perioden 2022 – 2024  

Møte nr: 3 

Styre: Swing, Salsa og Linedance 

Dato: 21.09.22 
Tidspunkt: 20.00 – 22.00  

Sted: Teams  

 

Innkalling:  
Eirik Bolme, Thorbjørn Solvoll Urskog, Thomas Kildal Jacobsen, Gunnar Albrigtsen, Inger Lyngfoss, Alice 
Sivertsen, Trine S. Bekken 

Frafall: Alice Sivertsen 

 

Saks nr. 
/ år 

Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer: 

15/2022-
2024 

Godkjenning av innkalling 
Vedtatt. 
 
Saker til eventuelt: 
Breddeutlysning – elektronisk søknadsskjema. 
 

 

16/2022-
2024 

Status økonomi 
Gjennomgang av regnskap og budsjett. Seksjonen har 
en del midler igjen på budsjettet, men vi venter en hel 
del utgifter de kommende månedene.  
 
Seksjonen ser på muligheter for å tildele mer støtte til 
klubbene og tiltak. 
 
 

 

17/2022- 2024 
Søknader 

- Mottatt søknad fra Kristin Bjørnstad og Pål 
Øistein Jakobsen på reisestøtte til sitt juniorpar 
på bakgrunn av store reiseutgifter hittil i år.  
Vedtak: Seksjonen innvilger støtte på 15.000,- 
per utøver. 

- Mottatt søknad fra Dance Mania om støtte til å 

 



dekke underskuddet for deres arrangement 
«Dance Experience».  
Vedtak: Seksjonen innvilger 10.000,-. 

  

 

18/2022 -  
2024 

Konkretisering og regelendring av retningslinjer for 
uttak 
Ønske om en mer tydelig regel og ordlyd rundt uttaket 
til Team Norway. 
 
Forslag til vedtak: 
 
For å bli tatt ut til Team Norway og 
representasjonslaget må man oppfylle følgende krav:  
 

- Delta på minimum 2 nasjonale konkurranser ila 
kalenderåret. 

- Deltagelse på Norgesmesterskapet (NM).  
 
Rankingliste/deltagelse i løpet av kalenderåret er 
grunnlaget for det kommende konkurranseårets uttak. 
 
For å bli tatt ut for å representere Norges 
Danseforbund,  

- Må man være gode rollemodeller som opptrer i 
tråd med Norges Danseforbunds verdier, samt 
følge de etiske og moralske verdier nedfelt i NIF 
og NDs lover. 

 
Vedtak: Vedtatt 

 

 

19/2022 -  
2024 

Regelendring Folkeswing 

 

Dagens lovtekst: «Lav akrobatikk er tillatt. Følgers 
(jente) bein kan ikke være høyere enn førers  

(gutt) hofte». 

 

Forslag ny lovtekst: Dips er tillatt. Danserne kan ikke ha 
begge ben høyere enn partnerens hofte samtidig. 

 

Vedtak: Vedtatt. Trer i kraft fom 01.01.2023 

 

 

20/2022 –  
2024 

 

Økonomisk støtte par  

 

Seksjonen har p.t. 1 aktiv par som deltar internasjonalt i 
Boogie Woogie. Vi ser viktigheten av å at Norge er 
representert på den internasjonale arenaen og har 
derfor innvilget å støtte det aktuelle paret med 
følgende:  

 

Vedtak: 

Seksjonen dekker fly/hotell på de to kommende 
internasjonale konkurransene (World Cup Geneve, 
World Cup Final). 

 

 



21/2022 –  
2024 

 

Reisestøtte Nordisk Mesterskap 2022 

 

Da seksjonen har midler igjen på budsjettet til Nordisk 
Mesterskap har vi besluttet å refundere inntil 1500,- 
per utøver, for reiserelaterte utgifter. Kvitteringer for 
reiserelaterte utgifter må fremlegges for at kravet skal 
innfris.  

Seksjonen utarbeider en infomail til alle utøvere som 
deltok under NM i Odense i Mai. 

 

 

 

22/2022 –  
2024 

 

NM i Swing og Salsa 2022 

 

Ingen arrangører/klubber ønsker å ta på seg ansvaret.  

Aktuell dato: 25.-27. november 2022.  

 

Alle tenker på aktuelle steder/klubber, for å finne en 
snarlig løsning. 

 

 

 

23/2022- 
2024 

Breddesamling 28.-30. oktober 2022 
 

Siste status: Er alt klart? 

- Påmelding: OK 
- Hotell: OK 
- Danselokaler: OK 
- Instruktører: OK 
- Budsjett: OK 
- Tidsplan/Program: OK 
- Mat: OK 
- Reise: Flybilletter til alle instruktører OK.  

 

 

24/2022- 
2024 

Nordisk Mesterskap og World Cup 2023 

 

Vedtatt dato: 29.04.2023 

Søknad sendes til WRRC innen kort tid.  

Sted: Oslo/Østlandsområdet 

 

Seksjonen vil oppnevne en arbeidsgruppe som påstarte 
arbeidet med planleggingen fortløpende. Seksjonen 
kontakter også aktuell klubb som arrangør.  

 

 

 

25/2022 – 
2024 

Saker til eventuelt 
- Breddeutlysning – elektronisk søknadsskjema. 

Administrasjonen lurer på om seksjonen støtter 
en landingsside for breddesøknader samt 
elektronisk søknadskjema.  
 
Vedtak: Seksjonen støtter løsningen 
 
 

 

 



25/2022 -  
2024 

Neste møte: 

Torsdag 20/10 kl 20.00 – 22.00 

 

Trengs det hurtige vedtak, blir sakene sendt ut på 
mail, og svar sendes inn på chatt. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

NORGES DANSEFORBUND  

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

 


