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Innstilling nytt styre til Teknisk komite sportsdrill (TKSD) 2020-2022 

Valgkomiteen, bestående av Elisabeth Frøyen Aasen og Lisa Victoria Burrell, har etter 
gjennomlesing av søknadene og samtaler oss i mellom kommet frem til en innstilling til 
hvem som skal utgjøre Teknisk komite sportsdrill.  

Komiteen består i dag av: 

- Leder: Stine Gjørtz 
- Lisa Mari Thomassen Sæther  
- Kristina Haugsbø 
- Marthe Thorsø 
- Frida Aksnes 

Siden Stine Gjørtz, Lisa Mari Thomassen Sæther og Marthe Thorsø frasier seg sine verv i 
komiteen er det ønskelig å inkludere 3 nye medlemmer.  

Norges Danseforbund sendte ut en generell oppfordring til alle klubber om å sende inn 
søknad til verv. I tillegg har valgkomiteen sendt ut en egen oppfordring til alle 
sportsdrillklubber der de som ønsker å sitte i TKSD anmodes om å søke. Gjennom denne 
prosessen fikk vi 3 søknader, fra Andrea Kjerstad, Martina Gran Arnone og Oda Kristine 
Måkestad. Valgkomiteen anser disse søkerne som svært gode kandidater til å være med i 
TKSD, og innstiller alle til verv i Teknisk komite sportsdrill. Videre foreslår vi at Kristina 
Haugsbø innstilles som leder av komiteen. Valgkomiteen foreslår dermed følgende 
sammensetning av TKSD:  

- Leder: Kristina Haugsbø 
- Frida Aksnes 
- Andrea Kjerstad 
- Martina Gran Arnone 
- Oda Kristine Måkestad 

Valgkomiteen vil raskt presentere kandidatene og argumentere for hvorfor de er gode 
kandidater for et verv i TKSD.  

Kristina Haugsbø. Leder  

Siden store deler av komiteen byttes ut er Kristina den med lengst erfaring fra komiteens 
arbeid. Siden hun ble medlem av TKSD i 2018 har hun bidratt mye i komiteens arbeid, tatt 
ansvar for egne arbeidsoppgaver og vært svært ansvarsbevisst. Kristina har erfaring som 
utøver, trener og dommer og har stort engasjement og innsikt i sportsdrill.  

Andrea Kjerstad  

Andrea har lang erfaring fra sportsdrill, først som utøver på nasjonalt og internasjonalt nivå 
for Ålesund sportsdrill, og deretter som trener, dommer og en del av ressursgruppen til 
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TKSD. Andrea har gjennomført trenerutdanning og nasjonal dommerutdanning, og påbegynt 
kursing for å bli internasjonal dommer. Videre har Andrea en stor kjærlighet for sportsdrill, 
både som idrett og som arena for personlig og relasjonell utvikling, og dette er noe hun 
ønsker å utvikle videre.   

Martina Gran Arnone 

Martina har lenge vært utøver i Ålesund sportsdrill, og er nå aktiv utøver i både Fana og 
Ålesund sportsdrill. Martina har også konkurrert på nasjonalt og internasjonalt nivå, vært 
trener for ulike partier, tatt nasjonal dommerutdanning og er en del av ressursgruppen som 
reiser rundt og hjelper drillklubber med innføring og dømming av gradering og 
ferdighetsmerker. Martina ønsker å jobbe for å øke rekrutteringen av både utøvere, 
dommere og trenere innen sportsdrill.     

Oda Kristine Måkestad 

Oda har vært aktiv utøver for Askøy Turn- og Sportsdrillklubb i mange år, både på nasjonalt 
og internasjonalt nivå. Hun har også bred erfaring og kunnskap om sportsdrill, både som 
trener, dommer og kursholder. Oda har tidligere søkt om verv i TKSD, men ble ikke inkludert 
i komiteen pga sammensetningen av ulike klubber. Vi anser dermed Oda som svært 
engasjert, og med et stort ønske om å bidra til sporten. Hun er en stor ressurs for sportsdrill.   

 

Rolle Navn Verv 

Leder Kristina Haugsbø Gjenvalg 

Styremedlem Frida Aksnes Gjenvalg 

Styremedlem Andrea Kjerstad NY 

Styremedlem Martina Gran Arnone NY 

Styremedlem Oda Kristine Måkestad NY 

 

Valgkomiteen,  
Elisabeth Frøyen Aasen og Lisa Victoria Burrell  
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