
REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 / 2012-2014
GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS

Dato: 07.11.2014 / 08.11.2014
Tidspunkt:
Dag 1: kl. 17.00 – 21.00
Dag 2: kl. 10.00 – 18.00
Sted: Ullevaal stadion

Innkalt: Morten Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes Løwe, Sigurd
Ringvoll, Mai Menzoni, Hilde Bjørklund (CWDCL), Hilde Skogholt, Tor Erik
Sørensen, Jan Einar Kiil.
Annie Cathrine Røste stilte fra ND fredag.

Referent: Sigurd Ringvoll

Forfall fredag: Hilde Skogholt, Tor Erik Sørensen.
Forfall lørdag: Hilde Skogholt, Tor Erik Sørensen,
Pia Lundanes Løwe (tilgjengelig pr tlf)

SAKS-
NUMMER/ÅR

HVA SAKEN GJELDER/VEDTAK ANSVAR

Saker behandlet på mail forut for møtet
Saker behandlet er medtatt i dette referatet
(53 + 54/14-16)

Saker behandlet på møte nr. 5

52/14-16
(egt sak 52)

Referat fra styremøte nr. 4, 22.10.2014 i pr. Skype

Vedtak: Referatene ble enstemmig godkjent.
Sendes forbundet i pdf format for utleggelse. Sigurd



53/14-16 Brudd på trinnreglementet Barn 1

Mail i henhold til vedtak 39/14-16 er sendt til klubb.

Henvendelse mottatt fra paret. Saken ble diskutert i plenum,
og styreleder gir en tilbakemelding på henvendelsen.

Info

Morten

54/14-16 Uttak VM standard junior 2 , 20. desember Riga, Latvia

1: Sander Friis Laukas – Philippa Blichfeldt Thoresen, NeRo
2: Ole Thomas Hansen – Julie Gudim Bjerkås, KDK
Reserve: Jone S. Snilstveit – Lydia Nagy Molvær, Hill

Begge par har takket ja.

PNM: Parene må informeres om at uttaket ikke gjelder hvis de
deltar i i VM i WDCAL i Paris 5. desember basert på WDSF’s
karantenebestemmelser.

Europacup 10-dans voksen – ett par
1: Catalin Mihu – Maria Lie Ramella,

Info

55/14-16 Lisenssaken
Høringsnotatet fra administrasjonen ble gjennomgått.

Vedtak: Styret ber om presisering på det året medlemmet
fyller år. Utover det støttes høringsnotatet, og
administrasjonen gis tilbakemelding. Jan Einar

56/14-16 TTN-samlingen i desember

Forslag til opplegg mottatt fra Hilde.
Opplegget ble diskutert, og Hilde får tilbakemelding om styrets
forslag til endringer.

Forespørsel ang. privattimer utredes av Morten og Hilde.

Jan Einar

57/14-16 Arbeidsgruppen WDSF/WDC

Arbeidsgruppens arbeid er fullført, men det gjenstår
sluttbehandling i HS.

Seksjonens skriv av 15. Juli, samt WDSF’s karantene
bestemmelse på AGM 2014 er gjeldene:

Alle WDC konkurranser som innbefatter VM- eller EM-
betegnelse medfører 12 måneders karantene i forhold til
WDSF mesterskap.

Info



58/14-16 Planer 2015 – Bredde/rekruttering
Merkeprøver og andre tiltak/planer

Gruppen la frem sine forslag til tiltak.
Prioriterte tiltak:

• Samlinger for rekruttering/konkurranse
(Ses på i sammenheng med unge trenere / kretsnivå)

• Merkeprøver

• Trener- og dommerløypa

Gruppen fordeler arbeidsområdene seg imellom, og jobber
videre med å konkretisere «pakkeløsninger». Gruppen
oppfordres til å se på kretsinvolvering hvor praktisk mulig.

Merker: Prisen for merker foreslås til kr. 35.- ut til klubb/
arrangør.

Info

Pia/Michelle
/ Mai /Tor
Erik/Hilde B

59/14-16 Planer 2015 – CWDCL

Aktiviteter:
Bredde:

• Vurdere trenerutdanning i regioner utenfor ØNDK, evt å
samkjøre T1 kurs i MNDK med sportsdans.

• Markedsføringstiltak: Arrangere breddesamlinger der
personer som ikke er medlem i ND også kan inviteres.

Toppidrett:

• Grenen har kun ett landslagspar. De vil ikke komme videre
med sin utvikling dersom vi ikke får mulighet til å bruke
eksterne trenerkrefter. Det kan godt være trenere fra
sportsdansemiljøet.

• Talentteam? Må ses på i forhold til bredden.

Hilde jobber videre med budsjettdetaljer før budsjettmøtet.

Styret anser Sportsdans og CWDCL som en seksjon, men
ønsker å beholde 2 avdelinger regnskapsmessig: avd. 30 + 60.

Hilde B

Morten

60/14-16 Planer 2015 – Integrering
Innspill på foreslåtte tiltak ble gjennomgått.

Styret ber om utdyping på flg:

• Uttakskriterier for RS dans / Toppidrettssatsing

• Retningslinjer / definering av konkurransereglement
for dansere med «SPESIELLE BEHOV»

• Konkrete tiltak for hvordan markedsføre initiativet.

Gruppen vurderer navn/ spesifisering av klassene

Det anmodes om at hele gruppen involveres i det videre
arbeid, da styret ønsker fokus mot ungdomssatsing.

Tor Erik /
Mai / Adm
(TE)



61/14-16 Planer 2015 – TTN

Seksjonen ønsker å se på løsninger slik at breddebegrepet
bedre kan dekkes ved å involvere konkurranse- og rekrutt
danser der hvor det er naturlig. Jobbes videre med ideer fra
utvalgets side.

Utsettes til møte nr. 6

Hilde S/Jan
Einar/
Michelle

62/14-16 Planer 2015 – PD representasjon

Styret har iverksatt arbeidet med å utrede en arbeidsinstruks
for PD representanten.

Seksjonen innhenter uttalelser fra nåværende- og tidligere
representanter for å få et best mulig beslutningsgrunnlag.

Michelle /
Pia
+
Jan Einar/
Morten/

63/14-16 Planer 2015 – Toppidrett
Planer og målsetninger for landslag/rekrutteringslandslag
Størrelse på gruppene
Supplerende uttak rekrutteringslandslag
Landslag PD
Gjennomgang av landslagskontrakten

Dagens landslagsstruktur henger igjen fra satsingen opp mot
VM i 2012. Seksjonen vil se videre på retningslinjer og
organisering av landslag (inkl. rekruttering og PD) opp mot
toppidrettssatsingen:

- Når tar man ut landslagspar
- Hvor ofte skal dette revurderes
- Kriterier for uttak
- Målsettinger for landslagene
- Størrelsen på gruppen.

Michelle
+styret

64/14-16 Planer 2015 – Konkurranseavvikling
Formål: effektivisere og tilpasse gjennomføringen av
konkurranser.

Saken utsettes til neste styremøte, etter avvikling av ØNDK nr.
6.

Hilde S/
Michelle/
Hilde
B/Sigurd/Pia

65/14-16 Planer 2015 – Revidering av reglementsdokumenter
Trinnreglement
Dommerbestemmelser
Konkurransereglement – herunder u/21-klassen og u/o 11 år
Arrangørhåndbok

U/O 11 år: Det vurderes å fjerne denne klassen, da den ble
opprettet som en overgangsklasse.
Styret vurderer imidlertid å tillate for flere trinn for Barn 1
A+B

U21: Klassens fremtid må evalueres.

Michelle/Pia
Morten/Mai

66/14-16 Planer 2015 - Budsjett
Gjennomgang av kostnads- og inntektssiden av planlagte tiltak Alle



2015
Kontoplan
Utarbeidelse av årshjul
Innarbeide grenspesifikke aktiviteter knyttet til trener- og
dommerkomiteen

Innspill må sendes til kostnad på egne budsjettposter.

67/14-16 Planer 2015 - Møteplan

Styret er enig om følgende møteplan:

Ifb. ND’s Ledersamling 17-18 januar
Onsdag 11. februar
Søndag 8. mars (Dagen etter NS-2/Nero)
Onsdag 8. april
Onsdag 13. mai
Onsdag 10. juni
Ad hoc møte om nødvendig etter NM
TTN samling 21-23 august
Onsdag 9 september
Budsjettmøte (Ullevaal) 17-18 oktober
Onsdag 11. November
Onsdag 9 desember

Onsdagsmøter: Skype kl. 19 – 21.30

Info

68/14-16 Eventuelt

Breddesamling LSKdans 2014

LSK har søkt seksjonen om støtte til breddetiltak (4-6 år, evt
øke til 9 år) ifb. Christmas Dance.

Vedtak: Styret vedtar å støtte arrangementet med kr. 7.500.-.

Forutsetninger:

• Arrangementet bør dekke deltakere fra 4-5 år opp til 8-
9 år.

• LSK bes gi tilbakemelding om antall deltakere og
hvilken effekt det har gitt klubben (innmeldinger /
kurs, etc.)

Klubben informeres snarest om vedtaket

--**--

Dommeruttak

Styret må se på hvordan utvelgelse av dommere skal skje,

Morten



nasjonalt og internasjonalt.
Styret må tilstrebe at utvelgelsen fremstår «habil» og uhildet for
alle parter.

Saken tas opp på neste Skypemøte

--**--
Uttak av par til konkurranser

Styret ønsker å være informert om uttakene før
administrasjonen sender ut uttaksbrevene.

Administrasjonens uttaks brev skal sendes med kopi til
sportsdans@norskdans.no

--**--
Deltakelse for landslagspar på Norgesserien.
Sykemelding mottatt.

--**--
Bergen Dance Festival
Det inviteres til «International Competitions» i klassene «Under
10 år» og «Under 12 år».
Ihht barneidrettsbestemmelsene fra NIF, kan ikke barn som er
medlem av klubber underlagt NIF under 11 år (det året de
fyller), delta i internasjonale konkurranser.

Medlemspar i ND-klubber der minst en av deltakerne er under
11 år, kan således ikke delta på BDF 2014.
Seksjonen ønsker å kvalitetssikre forståelsen, og sende ut et
informasjonsskriv til klubbene.

--**--

Seksjonsstyret’s PD-representant
Det nye seksjonsstyret fikk i oppgave å foreslå en kandidat til
rollen for denne perioden, 2014-2016.
Anita Langset ble foreslått.

Seksjonsstyret anmoder HS om at utnevnelse av PD-
representant tas opp til ny behandling og vil utarbeide
saksgrunnlag for dette.

Alle

Michelle

Morten

Morten




