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Referat 
                              Nr 17- 2016-2018  

  

                                                           Styremøte Freestyle IDO-seksjonen  

  

                                                            Dato:          7. mai 2018 

                                                     Tidspkt.:    17.30 til 20.30  

                                                           Sted:    Lillestrøm - Oslo 

 

Innkalt : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee ®, Espen Kristiansen, Emilie Bakken,  

Eirk Bolme, Ann-Kristin Helleberg 

 

Forfall: Eirik Bolme 

  

 

    

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

171/16-18 Godkjennelse av referat fra møtet 09. april 2018 

Forslag til vedtak 
Referat er godkjent  
 
Innkalling godkjennes 
Inhabilitet: Er noen i styret inhabil i saker som skal 

behandles? Saker til eventuelt 

 

 

Seksjon 

172/16-18 Terminliste 2019 

 

Foreslått terminliste er godkjent. Viktig at det påpekes at endringer 

kan forekomme.  

 

Administrasjonen har sendt ut terminlisten for 2019 til alle klubber.  

Bettina har reservert Bingsfosshallen til alle DC konkurranser i 2019 

 

Seksjonen vurderer å søke på VM i Jazz og Moderne 2019 og/eller 

2020. 

 

Admin 
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173/16-18  Show EM – behandlet endring 

 

TC EM Show: Karen Andresen er bekreftet 

Reiseleder EM Show: Silje Stave forespørres som reiseleder. 

 

 

Seksjon 

174/16-18 

 

EM i Disco 

 

- Avtale møte for TC og reiseledere med admin/seksjonsstyre 

o Gjennomgang av håndbok 

o Fordele ansvar og oppgaver 

 

 

 

 

175/16-18 Nytt elektronisk system 

Plan for gjennomføring av opplæring 

 

Forslag til datoer for utregner kurs i V4D og manuelt på papir. 

21. og 22. august Øyvind +? 

 

Starter med opplæring i u/11 registrering – Forespør Ole 

Slettbakken? 

Alle klubber oppfordres til å sende en representant? 

De som skal arrangere konkurranser må send en representant. 

 

 

Seksjon 

176/16-18 Dommeruttak 

Liste på dommere må utarbeides 

 

Liste fra ADFP jobbes med, men er ikke klar 

Veiledning for uttak må ferdigstilles 

Administrasjonen skal følge veiledningen 

 

Seksjon 

177/16-18 Kontakt med arrangør i forbindelse med tildeling av 

konkurranser.  Hvordan og hvem gjør hva når. 

 

Administrasjonen følger opp dette.  

Søknadsfrist for klubbene: 1. juni 

Behandles og besluttes på møte 11. juni 

 

 

Seksjon 

178/16-18 Presisering av regelverk 

- Oppdatering av regelverket (Ann Mari har takket ja) 

o Regler vedr. male IDO reglementet 

o Fotnote vedr. PA redance IDO reglementet 

Nye punkter 

o Norgesmester som ikke fyller 13 år inneværende år 

kan ikke kåres. Følger samme regler som dersom det 

er en gutt i sammen klasse 

 

Seksjon 
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179/16-18 Prosjekt PA til regionene 

Innvilger kr. 2000,- til video av PA klasse for undervisningsformål. 

Det forutsettes at resultatet sluttføres i løpet av de neste 2 månedene. 

 

180/16-18 Dommere på FDJ Konkurranser 

Basert på reaksjonene/opplevelsen fra FDJ3 så anbefales det 

følgende: 

Utenlandske trenere som har med dansere på konkurransen kan ikke 

dømme på konkurransen.  

 

181/16-18 Søknad FDJ8 20. oktober fra Evolution  

Seksjonen har ingen innsigelser mot at dette arrangementet 

gjennomføres i henhold til forespørsel. Barneidrettsregler og krav til 

dommere må følges etter vanlig fremgangsmetode. 

 

182/16-18 Vedtak siden forrige møte 

 

- Evolution søker dispensasjon for danser født 19/5-07 til 

å konkurrer med u/11 på FDJ NM, 6. mai – Innvilget 

- Enjoy – søknad om flere danser i Team da man hadde 

laget Team for 23 og ikke 16 – Innvilget 

- Enjoy søker om disp for duo født 2008 og 2009 rekr og 

Mester  - Innvilget og informert om at de må danse i 

klassen Mester født 2008.  

- Studio1, søknad om støtte til WorkShop april – 

innvilget med kr. 26.700,- 

 

 

183/16-18 Eventuelt  

 

 
 

Neste møte avholdes: 

 

- 11. juni 
 

 

 

 
 


