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Referat 

Perioden 2022 – 2024 

Møte nr:4 

 

Styre: Streetstyle 

Dato: 05.10.2022 

Tidspunkt: 20:00  

Sted: Teams 

 

Innkalling: Leder: Linda Arstad Kynell, Oslo Urbane Idrettsforening 

Nestleder: Marianne Tverå, Dans Fauske 

Styremedlem: Torstein Holen, Danseriet 4step - Trondheim 

Vararepresentant: Heidi Nygård Pedersen, Dans Fauske 
  

Frafall: Styremedlem: Marius Aasen, Molde Danseklubb 

Vararepresentant: Linn Strand, Molde Danseklubb 

Ungdomsrepresentant: Deepali Bhargava, Oslo Urbane 

Idrettsforening 
 

 

 

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvarlig 

37/22-24 Godkjenning av innkalling og saker under eventuelt: ok 

 

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: Ingen 
 

Linda 

  

38/22-24 Info: NM Veka 2023  

 

Blir flyttet til neste møte, da Janne måtte melde avbud. 

Janne 

 

39/22-24 Info: Prognose budsjett, tilbakemelding gitt til HS 
 

Linda 

40/22-24 Info: Søknadsportal midler for klubber i Streetstyles 

 

Innspill spørsmål søknadsportal: 

-Forankring til lokalt Hip hop miljø. 

-Hvem holder workshop. 

Linda 

41/22-24 Info: Facebook side klubber. 

Legg ut kontaktinfo til seksjonen. 

Marianne 

42/22-24 Info: Saker oppe i Hovedstyret 
• Midler til hjemmesider forslag i HS 

Linda 
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Innspill seksjonen: Sett heller av en pott som klubber 
kan søke om for å få dekket ny hjemmeside som de 
velger selv og/eller nødevendige oppgraderinger 
. 

• Budsjett Breaking OL 2023-2024: seksjonen 
støtter dette i HS. 
 

• Fordelingsnøkkel midler seksjonene 
Innspill: Alt skal ligge åpent. Seksjonen streetstyle 
støtter det som er mest rettferdig fordelig og at  
fordelingsmodell ligger tilgjengelig for alle. 
 

43/22-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportsjef og breake koordinator har sendt inn henvendelse 

27.09.22 om et uttak på utøver til landslaget i Breaking fra 

oktober 2022. På bakgrunn av:   

 
Benjamin har deltatt på alle NBLer i år og oppnådd gode 

resultater. Både Marcus, Janne og Nito ser bratt utvikling og 

mener Benjamin hører til på landslaget. Han har stort potensiale 

som vil være nyttig for andre på landslaget, og  trening med de 

andre på landslaget som er nærmere hans nivå vil gi Benjamin 

enda brattere læringskurve og raskere utvikling. 

 

Janne: Ranking i seg selv er ikke godt nok for uttak. Eksempel, 

Daniel Grindeland er ranket som nummer 10. Nettopp her 

kommer skjønn, innsats og motivasjon inn. 

 

Nito: Mitt grunnlag for at jeg syns at Benjamin tilhører på 

landslaget er basert på den jevnlige kontakten jeg har med han. 

Dette innebærer samtaler om breaking og hans mål, analysere 

videoer og gi feedback, og følge utviklingen hans og battles han 

deltar på. Benjamin har vist et tydelig engasjementet siden første 

samling i år. Hans utvikling er positiv og han jobber aktivt med 

tilbakemeldinger, noe som klart viser at han er villig til å legge 

inn arbeidet for å nå toppen. 

 

Marcus sa opp som landslagstrener f.o.m 01.08.22 og uttalelser er 

basert på perioden før dette. 

 

Forslag til vedtak: Benjamin Elverhøy tas ut til landslaget i 

Breaking. 

 

Vedtak: Benjamin Elverhøy tas ut til landslaget i Breaking.  

 

Linda 

44/22-24 Søke ekstra midler NM 2023 

 

Innspill: Søke kulturstøtte Trondheim kommune? I tillegg til å  

søke på andre aktuelle midler. 

Lage et event som inkluderer Hip hop miljø, ved å sette fokus på 

Hip hopens flerkulturelle røtter i Trondheims området. 

Linda 
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Inkludere lokale i arrangementet(inkluderingsmidler) workshop 

skolen+ invitere publikum til selve konkurransen. 

 

45/22-24 Sette dato for arbeidsmøte breddeprosjekter. 

 

1.November 2022 kl 22:00 

 

Arbeidsfordeling de forskjellige prosjektene. Noen prosjekter kan 

slås sammen før de sendes avgårde. 

-Workshops og annen kompetanse heving (Marianne) 

-Dance camp ungdom (Torstein) 

-Midler til å arrangere kids battle og jam (for eksempel i 

forbindelse med NBL/NHHL) (Linda) 

-Etableringstilskudd på nye kurs innen Breaking og Hip hop 

(Heidi) 

-Reisemidler, søke om alle med midler + når du reiser langt, få 

tilskudd til reise og opphold. (Inn i alle prosjekter) 

Linda 

46/22-24 Info: Akademiet 

 

Innspill: Ønske fra klubber om å arrangere trener 1 og 2, og at 

dette arrangeres flere steder, også i distriktene. Også ønske fra 

dansere om mere kompetanse/teori.  

 

 

Linda 

47/22-24 Sak: Kristiane er påmeldt til VM i Hip Hop Duo. Det viser seg at 

hennes duopartner må slutte på dans og ikke kan bli med til VM.  

Dette fikk vi informasjon om nå nylig (etter påmelding). Da står 

hun uten duo partner. 

Hun har vært med på flere danseopptredener med resten 

av VM deltakerne i Sula Danseklubb for å samle inn penger 

til VM-turen, og hun har gjennomført loddsalg og kjøpt inn 

landslagsdrakt. 

  

Hun har veldig lyst til å danse på VM og har bestemt seg for å 

satse mer på solo fremover, og på den måten bli mindre avhengig 

av andre. 

Spørsmål om hun få lov til å stille i Hip Hop Solo Junior 2 

 

Forslag til vedtak: Påmelding VM er stengt, men vi i seksjonen 

kan godkjenne deltakelse av Kristiane i solo om det er mulig å få 

meldt på i etterkant. I likhet med tidligere unntak gjort i 

forbindelse med VM 2022, er dette i år pga pandemiårene vi har 

lagt bak oss og for videre motivasjon og rekruttering i Street 

styles. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Marianne 

48/22-24 Eventuelt:  
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