
  

        

  

  

Innkalling  

Nr 11- 2016-2018  

  

   Freestyle IDO-seksjonen  

  

                                                           Dato:          9 oktober 2017  

                                           Tidspkt.:    17.30 til 20.30  

                                                  Sted:           Idrettens hus, Ullevål stadion  

Innkalt : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Ann-Kristin Helleberg, Emilie 

Bakken, Torild Seeberg, Janne Krågå (adm) 

Forfall: Heidi Jappee, Torild Seeberg 

  

 

    

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 

  

115/16-18 Referat 10 

Referatene er godkjent  

 

Innkallinger godkjent.  

Ingen i styret meldte seg inhabile i sakene som skulle 

behandles. 

Saker til eventuelt: Se eventuelt 

 

 

Seksjon 

116/16-18 Vedtak siden siste møte: 

Ingen vedtak siden sist møte 

 

Adm 

117/16-18 Kort info fra administrasjonen 

 

Nye Websider – nye søke sider 

 

Mangel: Alle resultater 2016, arrangørretningslinjer, 

konkurranseveiledninger 

Informert om endringer i administrasjonen.  

Informert om Deltager og konkurranselisens 

Ledermøte 28. okt  

Politiattest, hente inn blant de det gjelder.  

 

 

Adm 



118/16-18 Økonomi 

Vi har bedt om spesifikasjoner og utskrifter fra 

administrasjonen, slik at vi kan gjennomgå regnskapet.  

 

Breddemidler til FDJ 9 FDJ 10 og DC 6 

Sponsede utøvere til EM og VM må bruke hotell booket av 

forbundet, slik at det ikke tapes penger. 

Uheldig med økt påmeldingsavgift – går utover rekruttering 

og deltagelse i lavere klasser. 

Adm 

119/16-18  

Hovedddommer og Supervisor 

Forslag om at fra og med 2018 krever at NM og DOTY i 

Freestyle skal gjennomføres med både en Hoveddommer samt 

en Supervisor. 

Dagens HD-dommerne uttrykker frustrasjon at på de største 

konkurransene er det så mye å holde styr på i selve 

arrangementet at de ikke klarer å følge med på det viktigste: 

nemlig regelbrudd og hva som faktisk skjer på gulvet. 

Forslaget omhandler å benytte samme system som IDO hvor 

man har en Supervisor som har det overordnede ansvaret av 

konkurransen (utregnere, speaker, team captains etc) og en 

Hoveddommer som kun har ansvaret for dommerne og 

regelbrudd på gulvet. 

Det ideelle er å ha dette på samtlige konkurranser, men pga 

budsjettrammer foreslås det i første omgang å innføre dette på 

kun de to største FDJ-konkurransene i året. Vi mener fast 

bestemt at dette vil skape bedre rammer for alle involverte 

(utøvere, trenere, dommere, arrangør og publikum). 

DC-konkurransene har et nokså godt implementert 

regelverk/system fra IDO som fungerer tilfredstillende. 

Forslaget er at dagens system med en Hoveddommer her 

videreføres. 

 

Utsatt – ber om mer utfyllende informasjon. 

 

adm 

120/16-18  

Håndbok for organisering av internasjonale mesterskap 

 

Fjernet 

 

Innkommende saker fdjsak@dansing.no 

Adm 



121/16-18 Aldersammensetting formasjon 

Søknad fra Evolution om om å danse moderne formasjon. 

 

Vedtak : 

Gruppen kan stille i junior 

Seksjon 

122/16-18 Søknad for tildeling av mesterskap (DC 5 Søkt av Victory) 

 

DC5 – innvilget Victory 

DC1 – innvilget Move On 

FDJ 6 – innvilget Step Up 

 

 

Adm 

123/16-18 Inndriving av lisenser 

Hva gjør vi? 

 

Klubber kan ikke tvinges til å betale for sine medlemmer.  

Espen skriver et kortfattet brev tilbake, på vegne av klubbene 

som går til høring i seksjonen. 

 

 

Adm 

124/16-18 Sak 1 

Søknad fra Victory Dance om deltakelse i VM i show 

Søknad om dispensasjon 

Kongsvinger Danseklubb - Victory Dance ønsker å søke om 

dispensasjon på vegne av vår danser Lars 

Henriksen. Han har et sterkt ønske om å stille i solo på VM i 

showdance 20.-25 november 2017 i 

Riesa, Tyskland. Han har tidligere ikke deltatt på norske DC 

konkurranser i show men har deltatt mye 

i både jazz og moderne. Han ønsker å delta på IDO NM 27.-

28. oktober og satse videre i show, både i 

solo og duo. Til informasjon så ønsker han i tillegg å stille i 

show VM i duo med Sophia Bråten 

Akerholt (2dance) (2dance søker dispensasjon for dette) 

Da Norge uansett ikke har nok kvalifiserte mannlige senior 

utøvere til å fylle kvoten tenker vi at Lars 

kan bidra positivt for Norge og vi håper seksjonen og Norges 

Danseforbund ser det på samme måte. 

Såfremt det ikke er flere som søker dispensasjon slik at kvoten 

overstiges kan ikke vi se noe i veien 

Adm 



for deltagelse dersom det ikke finnes andre regler vi ikke 

kjenner til. 

 

Sak 2: ekstraordinær søknad til  

SHOW WM, fra 2 

 

Sak 1 – Avslag, viser til vedtaket 35/16-18 

Sak 2 – Avslag, viser til vedtaket 35/16-18 

 

35/16-18 – Vedtak: Klubbene må være flinkere til å planlegge, 

bedre kommunikasjon med danserne. Seksjonen skal være 

strengere på disse ekstraordinære søknadene fremover. 

 

Sikre at klubbene har fått dette vedtaket og når det er mottatt. 

 

 

125/16-18 

 

Søknad fra Victory Dance om flytting eller bytte av FDJ konk 

i 2018 pga hall mangel 

 

Flytte til 24. Feb, eller bytte FDJ 3 (step up) eller FDJ 5 

(Unique) 

 

Innvilget – 24 feb 2018. 

  

 

 

 

 

 

126/16-18  

Bruk og sjekk av Trello 

 

Husk å være aktiv på Trello, godkjenne diverse referater etc.  

Innkommende saker fdjsak@dansing.no 

 

 

 

127/16-18 PA prosjekt, 

Sak fra studio 1: 

Vi startet opp et PA prosjekt for et par år tilbake. Prosjektet 

var en del av praksis for en av studentene på lederutdanning i 

NIF, men ble ikke sluttført. 

Hensikten med prosjektet var blant annet å skape en bro 

mellom pedagoger fra KIO og Norges Danseforbund. 

Er det ønskelig at vi starter opp dette prosjektet på ny? 

I følge Studio 1 er det et stort behov for instruktører innen 

grenen 

 

Administrasjonen henter fram informasjon som foreligger og 

tar med neste møte.  

Adm 

128/16-18 Gjennomgang av Agenda til møtet i Danmark 22. Oktober  

IDO MEETING OF IDO NORDIC COUNTRIES 

 

( Janne Krågå fra adm og Nancy Gogstad reiser ) 

 

Rekruttering, Kredibilitet i norsk miljø 

Adm 

129/16-18 Neste møter 

 

Mandag 13.11.2017 – 17:00-20:00  

 

mailto:fdjsak@dansing.no


Mandag 04.12.2017 – 17:00-20:00 

Lørdag 27.01.2017 

 

 

120/16-18 Annet:  

 

Idrettsgalla: 

Seksjonen lager et forslag til hvem nominasjonen skal gjelde, 

videre sender til administrasjonen som formulerer selve 

nominasjonen. 

 

Dommeruttak NM i IDO 21-22 okt.  

Kontakte administrasjonen, mangler 2 dommere for et 

fullstendig panel.  

Forespør Eirik om oppgaven 

 

Dommerliste 

 

 

 

 

 

 
 


