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Sportsdrillnytt april 2015  
 

Valg av ny teknisk komite  

Hovedstyret i Norges Danseforbund har behandlet søknadene til teknisk komité og gjort vedtak i saken. 

Flere personer har søkt på vervene innen den gitte fristen, og alle søknadene og kandidatene er blitt 

vurdert. Det er gledelig å se hvor mange som ønsker å engasjere seg som tillitsvalgt i Norges Danseforbund 

og det brennende engasjementet for sportsdrill.  

  

Vedtak fra hovedstyret i Norges Danseforbund: 

 Monica Molvær (leder) – Ålesund Sportsdrill (gjenvalg) 

 Lisa Marie Sæther - Askøy Turn og Sportsdrill klubb (gjenvalg) 

 Lisa Victoria Burrell - Raufoss IL Turn (gjenvalg) 

 Stine Gjørtz - Askøy Turn og Sportsdrill klubb (gjenvalg) 

 Ingrid Kleiven - Fana IL turn (ny) 

 Linda Aas Molnes - Ålesund Sportsdrill (ny) 

  

Komiteen tiltrer sine verv fra og med 01. mai 2015, og sitter i 2 år. Komiteen er utvidet med to personer for 

å imøtekomme, og opprettholde veksten grenen har hatt den siste perioden. Forhåpentligvis vil vi se en 

god utvikling innen sportsdrill i kommende periode, både i form av mer aktivitet, flere klubber og flere 

medlemmer.   

 

Oppdatert terminliste 2015 

 

Dato Aktivitet Sted 

30. jan-1. feb Sportsdrill Vest Askøy 

27. feb – 1. mar Drill Grand Prix Lillehammer 

10.-12. april  NM Ålesund 

5.-7. juni Nasjonal konkurranse Fana  

6.-12. juli EM Slovenia 

5.-9. august International Cup Canada, Vancouver 

10.-11. august  Grand Prix Canada, Vancouver ny 

15-16 aug eller 

22-23 aug. Info 

kommer.  

Dommeroppdatering og trenerseminar felles 

for alle grener i Norges Danseforbund, egen 

del for sportsdrill.  

Oslo 

3.-4. oktober Nasjonal konkurranse solo event og tropp, 

workshop for trenere, aktive dommere og 

utøvere.  

Askøy  
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Oppdatert terminliste 2016 

 

Dato 2016  Aktivitet Sted 

29-31.januar Nasjonal konkurranse Askøy  

11.-13.mars Nasjonal konkurranse Sandnes  

15.-17.april (ny dato) NM, uttak og nasjonal rekruttkonkurranse Ålesund 

03.-05.juni Nasjonal konkurranse Ingen søkere  

Juli  European Cup   

August VM  Sverige  

10.-11.september Nasjonal konkurranse for solo event og 

tropp 

Ingen søkere  

05.-06.november Nasjonal konkurranse for solo event og 

tropp 

Ingen søkere   

 

Dommeroppdatering 

Denne sesongen blir det mulig å delta på to forskjellige kurs for dommere. Felles dommeroppdatering som 

avholdes med de andre grenene i Norges Danseforbund vil telle som gjeldende oppdatering for dommere 

og det blir trolig innleid utenlandsk kursholder som tidligere.  

I tillegg vil det blir workshop for aktive dommere søndag 4. oktober, etter konkurranse på Askøy. Denne 

dagen vil det legges opp til workshop både for trenere, dommere og utøvere. Det er kun anledning for 

aktive dommere å delta på denne samlingen. Det vil bli spesielt fokus på kortprogram og obligatoriske 

øvelser denne helgen, mer informasjon kommer senere.  

 

 

Resultater fra Drill Grand Prix  

På denne linken finner dere informasjon om resultatlister og hvem som har kvalifisert seg til Grand Prix i 

Canada: http://www.dansing.no/nyheter/Sider/drillgrandprix.aspx 

 

Trenerutdanning 

Komiteen ønsker å minne alle klubber på at det er tilgjengelige trenerkurs som annonseres på 

www.dansing.no med jevne mellomrom. Komiteen har utarbeidet ny trenerutdanning og ser frem til å 

kunne arrangere kurs når flere trenere har deltatt på den generelle delen av trenerutdanningen. 

 

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål, på e-post: sportsdrill@norskdans.no 

 

Teknisk komité sportsdrill ønsker alle en riktig god påske og lykke til på NM  
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