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Referat 

Perioden 2022 – 2024 

Møte nr:3 

 

Styre: Streetstyle 

Dato: 07.09.2022 

Tidspunkt: 20:00  

Sted: Teams 

 

Tilstede: Leder: Linda Arstad Kynell, Oslo Urbane Idrettsforening 

Nestleder: Marianne Tverå, Dans Fauske 

Styremedlem: Torstein Holen, Danseriet 4step - Trondheim 

Vararepresentant: Heidi Nygård Pedersen, Dans Fauske 

Vararepresentant: Linn Strand, Molde Danseklubb 

 

Frafall: Styremedlem: Marius Aasen, Molde Danseklubb 

Ungdomsrepresentant: Deepali Bhargava, Oslo Urbane 

Idrettsforening 
 

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvarlig 

23/22-24 Godkjenning av innkalling ok og saker under eventuelt:nei 

 

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Sak 29, Heidi og 

Marianne 
 

 

  

24/22-24 

 
Sak: Søknad om utvidelse av VM IDO 2022  

 

Vedtak på mail 5. aug.: VM uttaket utvides. Herunder topp 

10 på ranking i duo, solo og battle. I tillegg er gruppen 

Mdonnaz tatt ut med forbehold om deltakelse under SC og 

NM 2022. Uttaket baseres på rankingen som ligger ute på 

Danseforbundet sine hjemmesider pr 4.82022. 

 

 

25/22-24 Sak: BVS har søkt om tilskudd på 5000.- til Hip Hop SFO, 

det er midler til dette i budsjettet. 

  

Vedtak på mail 5. aug.: Søknaden tilskudd på 5000.- fra 

Bergen vest danseklubb (BVS) til SFO kurs høsten 2022 

innvilges. 
 

 

26/22-24 Sak: EM i Breaking 2023 Vedtakssak 

Det er ønske om å søke om EM i Breaking 2023 

(Juli/August), med den forutsetning at KUD tildeler 

tilstrekkelig med midler. Budsjettforslag vedlagt. Bemerk at 
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det er kr. 250.000,- det søkes om fra ND, resterende beløp 

forutsettes dekket av KUD/ andre aktører. 

 

Vedtak på mail 16. aug.: Seksjonen streetstyles godkjenner 

at ND søker om å få tildelt EM i Breaking 2023 med den 

forutsetning at vi får tildelt tilstrekkelig med midler fra 

KUD/ andre aktører. 
 

27/22-24 Sak: Oppstart breaking i Lillehammer  

Vi i Dansehuset Lillehammer ønsker å starte opp med 

breaking. Herunder 2 timer i uken (mulig vi ekspanderer 

dette dersom det er etterspørsel).  

Vi er en veletablert klubb på Lillehammer, men det er 

dessverre ingen breaketrener på Lillehammer per dags dato. 

Ser oss derfor nødt til å hente inn trener/trenere fra for 

eksempel Hamar, for å skape et miljø også her på 

Lillehammer.  

Det søkes med dette om støtte både for høsten 2022 og våren 

2023, dette for å skape kontinuitet over et helt skoleår og 

sikkerhet i tilbudet. Vi ønsker å starte opp kursene allerede i 

uke 36 denne høsten.  

Søknadsbeløp: 18.000 NOK. Se budsjett lengre ned for 

spesifikasjoner. 

Kort om Dansehuset Lillehammer: Danseklubben 

Dansehuset Lillehammer startet høsten 2006 under navnet 

Dansehuset Lillehammer og er en idrettsklubb som er 100 % 

foreldredrevet og medlemsstyrt. Klubben tilbyr ulike 

dansetimer for barn- og unge innenfor ulike dansestiler. 

Samtidig tilbyr vi konkurransetilbud innenfor blant annet 

Freestyle Discojazz og Performing Arts.  

Vi håper på positiv tilbakemelding og ønsker dere mer 

informasjon ikke nøl med å ta kontakt med oss. Med 

Vennlig Hilsen styret i Dansehuset Lillehammer. 
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Forslag til vedtak: Dansehuset Lillehammer får tilskudd 

til oppstart av Breake kurs på 18000.- for høsten 2022 og 

våren 2023. Ønsker en tilbakemelding på antall 

kursdeltakere og litt om hvordan kursene er gjennomført 

i slutten av 2022, samme etter våren 2023.  

Enstemmig vedtatt   

28/22-24 Sak: Uttak Mdonnaz.  
  
Mdonnaz melder om at de ikke har mulighet å delta på 
SC3, (som var en av forutsetningen for uttak VM 2022) 
De kan delta på NM og fremtidige konkurranser. Vi 
ønsker at de deltar for å inspirere flere unge til å 
konkurrere i formasjon.   
  
Vedtak på mail 25. aug.: 
Mdonnaz får uttak til VM-2022 IDO. For fremtidig 
deltakelse i  EM, VM kreves det ranking poeng fra 
nasjonale konkurranser.   
 

 

29/22-24 Sak: Uttak Solodansere Sofie og Sara. 
  
Etter alle Solo Adult dansere på rankinglisten har svart er 
det 9 som skal på VM 2022. Vi har to søknader inne på to 
solo dansere som gjerne vil konkurrere i Solo. Åpner vi 
opp for disse to vil det være 11 solo dansere i adult 
klassen. Hvert land har 20 plasser, men vi har tidligere 
bestemt 10 plasser. Gjør vi unntak er dette grunnet på 
pandemiårene vi har lagt bak oss og for videre 
motivasjon og rekrutering i Street styles.   
  
Vedtak på mail 25. aug.: 
Utøverne Sofie og Sara får uttak til Solo adult VM 2022 
med forutsettelse om deltakelse på fremtidige nasjonale 
konkurranser.    
 

 

30/22-24 Sak: Breddesøknader som skal sendes til hovedstyre 

 

Forslag:  
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-Søke om midler til workshops 

-Dance camp for ungdom breaking 

-Søke om midler til å arrangere kids battle og jam, også i 

forbindelse med NBL/NHHL 

-Etableringstilskudd på nye kurs innen Breaking og evt Hip 

Hop. 

-Alle med midler i forbindelse med breddekonkurranser, 

jam, workshops innen grener i seksjonen, med mulighet for å 

søke tilskudd til reise og opphold. Trener eller styre i klubb 

sender inn søknad med begrunnelse, anonym. 

 

Marianne, Linda, Heidi og Torstein utarbeider forslag til 

søknader. 

 
31/22-24 Sak: Årshjul og terminliste vi må få laget et årshjul og 

terminlistefor seksjonen, samt sette oss inn i årshjul for 

Danseforbundet slik at vi har oversikt på leveringsfrister for 

søknader etc. 

 

Må sendes ut tildelingsbrev til de som har blitt vedtatt, i 

tillegg til at den siste SC må utlyses. Også terminliste 2023. 

Linda følger opp. 

 

32/22-24 Sak: Opprette Facebook-gruppe for klubbenes 

kontaktpersoner slik at vi forenkler informasjonsutveksling. 

 

Få bistand eller liste fra admin med oversikt over 

kontaktpersoner klubbene. Marianne lager side. Linda og 

Marianne tar ansvar for innholdet. 

 

33/22-24 Sak: Medaljer versus pokaler under Street Challenge, sak 

innsendt av Sula Danseklubb. 

 

Vi forholder oss til arrangørhåndboken, det er opp til hver 

enkelt klubb. Premier som deles ut kan bestå av pokaler, 

statuetter og lignende.  

 

34/22-24 Sak: Søke om å omdisponere midler tildelt Street Styles 

SFO prosjekt, da vi mest sannsynlig ikke rekker å bruke 

midlene. 

 

Forslag til vedtak: Søker HS om å omdisponere disse 

midlene til workshop midler. Linda Lager søknad og sender 

HS.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

35/22-24 Sak: Spillelister for Street Style konkurranser og NM IDO. 

Kan det lages ferdige spillelister for disse som hensyntar ord 

rytme etc, slik at de har rett musikk, sak innsendt av Sula 

Danseklubb. 

Seksjonen ønsker kurs istedenfor spilleliste. 

Bevare Dj som en del av kulturen. 
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Linda tar kontakt med Huyen og Akademiet og hvordan vi 

går frem for å få til et eventuelt musikk kurs. 
36/22-24 Eventuelt 

Landslagssamling IDO på SC 3 25. sep, kan den også 

gjøres digital? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


