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Referat 
 

  

   Styremøte Freestyle IDO-seksjonen  

  

                                                            Dato:          03.09.2018 

                                                     Tidspkt.:    17.00 til 21.00  

                                                           Sted:    Idrettens hus, Ullevål stadion 

 

Til setede : Bettina Wichmann ,Heidi Jappee, Espen Kristiansen, Øyvind Gulli, Emilie 

Bakken, Eirik Bolme (adm) 

Forfall: Helge Mushom, Ingunn Odland Aase, Mai Helen Wold 

 
 

  

 

 

    

 

Saks nr. / 

år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

8/2018-

2020 

Godkjenne referat fra sist møte.  
Referatet er godkjent 

 

 

Seksjon 

9/2018-

2020 

 
Uttak EM jazz / moderne  
 
Begge seksjonsmedlemmer fra DK 2Dance meldte seg inhabil i saken 
og forlot møtet under behandling. Heidi Jappe og Emile Bakken 
forlot møtet under behandling av saken.  
 
Danseklubben 2Dance forespør om utøver som er rangert som 
nummer 18 og 23 på rankinglisten – kan stille til EM i St.Petersburg. 
 
Innstilling til vedtak: 
Søknaden innvilges ikke da det ikke er ønskelig å gå lavere enn topp 
10 på rankinglisten vedrørende uttak til mesterskap. 
 
Vedtak: Søknaden innvilges ikke.   
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10/2018-

2020 

Uttak VM Disco 2018 (Duo senior kvinner)  
 
Begge seksjonsmedlemmer fra DK Studio 1 ble erklært inhabile i 
saken og forlot møtet under behandling.  
 
Danseklubben Studio 1 har søkt dispensasjon for at Marit Finne kan 
stille under VM Disco Duo Senior sammen med Thea Berget (jr).  
Grunnlaget for søknaden er argumentert med at tidligere duo 
partner har sluttet.  
 
Vedtak: 
På bakgrunn av flere tilsvarende dispensasjonssøknader i 
2017/2018 og vedtatt konkurransereglement (Disco/PA) innvilges 
ikke søknaden. Dette for å skape presedens i lignende saker.  
 
Grunnlag for vedtaket er at ingen gjennom to siste år har ikke blitt 
gitt dispensasjoner for tilsvarende forespørsler, uavhengig om det 
er tilgjengelige plasser eller ikke.  
 
 

 

11/2018-

2020 

Uttak VM Disco 2018 (Duo mix)  
 
Begge seksjonsmedlemmer fra DK Studio 1 ble erklært inhabile i 
saken og forlot møtet under behandling.  
 
Danseklubben Studio 1 har søkt dispensasjon for at Joakim Visnes 
og Serina Erzengin danner en ny duo mix for VM Disco 2018.  
 
Innstilling til vedtak: 
På bakgrunn av flere tilsvarende dispensasjonssøknader i 
2017/2018 og vedtatt konkurransereglement (Disco/PA) innvilges 
ikke søknaden. Dette for å skape presedens i lignende saker.  
 
Grunnlag for vedtaket er at ingen gjennom to siste år har ikke blitt 
gitt dispensasjoner for tilsvarende forespørsler, uavhengig om det 
er tilgjengelige plasser eller ikke. Seksjonen har i mange år ikke gitt 
disp til dansere som har søkt på bakgrunn av skade og dermed 
mistet kvalifiseringskonkurranse selv om de klart er blant topp 3 
eller topp 10.  
 
Seksjonen understreker at vedtaket baseres på presedens fra 
tidligere saker.  
 
 

 

12/2018-

2020 

Søknad om støtte til disco workshop september 
 
Enjoy Danseklubb søker om midler til å gjennomføre Workshop 23 
september 2018.  
 
Budsjett: 
4 x 60 min klassetimer med Charlotta = 4000 kr 
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Buss Ørebro – Oslo = 400 kr 
Diet lørdag og søndag = 1200 kr 

Ved støtte ønsker vi å ta en svært redusert pris for treningsdagen for 
mester/Champ og elite. Rekrutt og litt øvet trener gratis. Vi ber derfor 
ikke om penger direkte til sal leie på Enjoy. 

Budsjettert utgift søkes herved av seksjonen = 5600 kr 

Timeplan for søndagen: 
09.00 – 11.30 = Privattimer 
12.00 – 14.00 = Mester/Champ/Elite Disco 
14.00 – 15.00 = Felles lunch med medbrakt mat, og felles frukt sponset 
av Enjoy 
14.00 – 15.00 = Rekrutt og Litt øvet Disco 
15.00 – 16.00 = Mester/Champ/ Elite disco 
16.30 – 21.00 = Privattimer 

 
Vedtak: 
Seksjonen innvilger søknaden og tildeler 5600,-. Søker bes om å 
returner refusjon på tildelt sum så snart som mulig til 
administrasjonen.  
 
 
 

13/2018-

2020 

Saker behandlet siden sist styremøte:  
 

- Søknad om fritak for opprykk o/18år (Enjoy) 
Vedtak: Søknaden er innvilget.  

- Søknad om fritak for opprykk o/18 år (Unique) 
Vedtak: søknaden er innvilget.  

- Søknad om gutteklasser (Studio 1, Unqiue og Victory) 
Vedtak: søknaden er innvilget med virkning ut inneværende 

år. Seksjonen vil oppdatere gjeldende regelverk fra og med 

01.01.19 

- Bergen Freestyle Danseklubb har søkt dispensasjon på å 

gjennomføre sin regionale konkurranse uten elektronisk 

bedømming.  

Vedtak: innvilget.  
 

 

14/2018-

2020 

Dømming i utlandet av utøvere og dommere uten utdannelse 
 
Forbundet har mottatt henvendelse omhandlet utøvere som bli 
invitert til utlandet for å dømme. Dette undergrave både den 
nasjonale og internasjonale dommerutdanningen som rent 
prinsipielt fratar ordinære dommere dommerjobber. Dansere uten 
dommerutdanning/erfaring har lite kjennskap og fokus på etiske 
retningslinjer, hva angår dommerrollen. Dette slår tilbake på 
forbundet.  
 
Forslag til innstilling:  
Slike dommerhenvendelser sendes normalt fra arrangør direkte til 
utøverne (ikke via ND). Dette gjør det utfordrende for forbundet å 
sanksjonere utøvere som evt takker ja til slike henvendelser.  
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Seksjonen vil se på muligheten til å melde inn sak til neste års AGM 
hvor vi anbefaler IDO å regulere slike henvendelser. Seksjonen vil 
legge vekt på at dagens praksis undergraver deres egen samt den 
nasjonale dommerutdanning.  
 
Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt 

15/2018-

2020 

Neste møter: 
 

- 01.oktober 2018 
- 05.november 2018 
- 26.november 2018 
- 07.januar 2019 
- 25.januar 2019 
- 04.mars 2019 
- 01.april 2019 
- 06.mai 2019 
- 03.juni 2019 

 
 

 

 

 
 

 


