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Referat 

Perioden 2020 – 2022 
Møte nr: 4 

 

Styre: Seksjonsstyret Sportsdans 

Dato:  02.12.2020 

Tidspunkt: 20.00-22.00 

Sted: Teams 

  
Innkalling: Jan Tore Jacobsen, Hilde Kristiansen, Philip Kristen Holmboe, Torkel R Bråthen, 
Janick Glud Løwe, Anita Nagren Langset, Mette M Walde 
 

Frafall:  
 
 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer: 
  

33-20/21 Oppdatering ND – ingen saker  

34-20/21  

Økonomi 

Budsjett 2021 –  

Gjennomgang av tildeling for 2021, og fordeling av 

de ulike seksjonene. 

 

 

35-20/21 Langsiktig Strategisk Plan 

Roadmap for alle prosjekter og initiativer – Norsk 

sportsdans til nye høyder 

Aksjon om å lage et årshjul, en spesifikk plan. Hva er 

det optimale målet mot 2025, det må klart defineres. 

Gruppen må komme med innspill 

Mangfold og rekruttering lokalt er hovedfokus, 

sammen med kompetanseutvikling 

ND Akademiet må få en selvstendig plass 

 

36-20/21 Konkurranser 

Oppdatering/oppsummering Dommerkomite  
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• Evaluering av prosessen  

• Nominasjon for 2021  

Opprettholder dommerkomite som i dag, i hvert fall 

frem til sommeren 2021. 

Arbeidet med å planlegge våren må startes 

umiddelbart, det har vært og blir også fremover, ref. 

COVID situasjon, mye arbeid for å få dommerpanel på 

plass 

Må planlegge med COVID restriksjoner og norske 

dommere. Viktig at vi får på plass lokal hoved 

dommer så langt det lar seg gjøre.  

Planlegger med at første COVID fri konk. blir NM i 

juni 

Oppdatering Konkurransekomite -  

Veldig godt samarbeid med arrangør, god 

kommunikasjon. Positivt med de to vi fikk arrangert. 

Trist at to måtte avlyses, men ikke så mye en kunne 

gjøre med det. 

Null smitte, veldig positiv tilbakemelding etter konk. 

Alt gikk som planlagt og alt var godt tilrettelagt 

Få inn arrangør kontrakt, sliter med å få fra KDK. 

Tildeling for 2021 er ikke sendt ut ennå, elektronisk 

signatur 

Konkurranse komite må være orientert om hva som 

foregår av diskusjoner på konk. fronten 

Revamp 'Norgesserien' -Mette, Philip & Janick  

Ingen oppdatering siden forrige møte 

Oppdatering 2021 søknader -JanTore  

Disp. søknad til konkurransereglement: 1HY2021 

(stemmesak) – Jan Tore 3 NS i vår, forlenge disp. fra 

i høst, rer. Norske dommere, bosatt i Norge med 

norsk lisens- enstemmig vedtatt 
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Dommer kostnad er høy for klubbene, så noen av 

klubbene er avventende i forhold til å påta seg 

konkurranser i 2021  

NM veka – fortsatt uavklart hvordan dette blir. 

Alternative lokaler er Sarpsborg scene eller Sarpsborg 

hallen eller eventuelt Quality hotellet, men her er 

kosten høy. Eneste inntekt er start kontingent, 

ettersom all ingang ifom. NM veka skal være gratis 

Det er planlagt et møte med NJS for å få en 

oppdatering.  

Sponsor – søke personer i miljøet som kunne vært 

interessert i å jobbe med sponsoravtaler for eksempel 

Norgesserien 

 

37-20/21 Klubbutvikling - ingen saker 

 

 

38-20/21 Linedance 

Oppdatering handlinsplan Linedance -  

Mangler fortsatt repr. i regionene midt og øst. 

Møte med adm. For å avtale videre samarbeid 

 

 

39-20/21 Para - ingen saker  

40-20/21 Breddeutvikling 

Klubbstyre informasjonsmøte 10. desember - Hilde  

Prosjekter i 2021, styremedlemmene i klubbene er 

invitert for å få gjennomgå prosjektene.  

 

41-20/21 Rekruttering & Konkurranse - ingen saker 

 

 

42-20/21 10 Elite  

Oppdatering 'Norwegian Dance Academy' -  

Foreslått bruk av Sosial medium kalt Actiomo, 

hovedhensikt er å skape kontinuitet og en følelse av 

et større miljø for danserne 
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Hovedfokus må være å bygge regularitet og få maks 

ut av de midler som er til rådighet 

Ved bruk av digitalisert oppfølging av danserne kan 

en få tettere oppfølging av danseren, uten at 

nødvendigvis kosten øker mye 

 

43-20/21 11 Utøver 

Oppdatering plan om veien videre. - 

• Ikke noe nytt 

 

 

44-20/21 12 Utdanning 

Presentasjon av foreslått 5 årsplan for utdanning 

sportsdans - Anita  

• Rotasjonsplan på hvert 2.år, er under 

utarbeidelse 

• 2021 – T2 latin, T1, kurs for oppdatering av 

lisenser for kursholder, internasjonal 

trenerkurs rullestol og paradans, trenerkurs 

her hjemme para og rullestol, 2 online 

dommerseminar og 1 trenerseminar 

• Trenger oppdatering av trenere og dommere 

• Trener 3 og 4 må på plass, begynner på T3 på 

nyåret 

• Kurs må gjennomføres 

• 350.000 budsjett – 17 typer kurs og aktiviteter 

foreslått. 

 

 

45-20/21 13 Eventuelt – gratis ledsaker til paradans 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


