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Sportsdrillnytt november 2015  
 
Ny e-post  
Teknisk komite sportsdrill har fått ny e-postadresse: sportsdrill@dansing.no. Begge adressene vil fungere i 
en overgangsperiode, men det er viktig at alle noterer seg den nye adressen og tar den i bruk.  
 
Nye nettsider 
Norges Danseforbund får snart nye nettsider, og vil i en mellomfase bruke sosiale medier for å spre 
nyhetssaker og informasjon. Vi oppfordrer medlemmer og klubber til å følge Norges Danseforbund på 
Facebook.  
 
Resultater Høstturnering  
Resultatene fra konkurransen på Askøy finner dere her: http://dansing.no/dokumenter/resultater/  
Komiteen minner samtidig om at det fortsatt er mulig å søke på høstkonkurranser til neste år. Viser til 
tidligere utlysning og søknadsskjema. Ny søknadsfrist 1. desember 2015.  
 
Oppdatering av uttak til internasjonale konkurranser 2016  
Som dere ser av resultatlisten fra høstturneringen, stemmer ikke det med tidligere informasjon om krav til 
poengsum for uttak. Norge har tatt i bruk et annet system for utregning av poeng, som er utarbeidet av 
World Baton Twirling Federation (WBTF). Det vil derfor komme nye poengkrav, se egen e-post med nye 
regler for uttak. Alle som kom til finale under høstens konkurranse, tar med seg muligheten til å kvalifisere 
seg til uttakskonkurransen på Askøy i februar. Det gjelder også for de som deltok i klasser som var for små 
til å avholde finaler. Tidligere har det blitt gitt info om at man får sende 4 i hver klasse i solo-grenen, men 
det blir ikke anledning til å sende mer enn 3 utøvere i hver klasse fra hvert land.   
 
Nye krav for uttak til internasjonale mesterskap i tropp  
Etter grundig diskusjon i dommerforum, hvor de fleste klubbene var representert, ble vi enig om å innføre 
krav om ferdighetsmerke 1-4 for å kunne kvalifisere tropper til internasjonale mesterskap. Det vil også 
gjelde for reserver til troppene.  
 
Konkurranser med menn og kvinner 
Menn og kvinner konkurrerer i ulike klasser i WBTF, og slik vil det også bli praktisert i Norge.  
 
Toppidrettsamling 2016  
Det legges opp til samling for landslaget etter uttaket for 2016. Det blir sendt ut dato for samlingen så snart 
det er klart. Dersom komiteen finner midler til det i neste års budsjett, vil det også bli vurdert en ny samling 
på høsthalvåret. Mer informasjon kommer senere.  
 
Trenerkurs  
Komiteen ønsker å minne om trenerkurs som avholdes med jevne mellomrom forskjellige steder i Norge. 
Teknisk komite står klar for å avholde kurs i sportsdrill, men må ha nok deltagere som tar generell del av 
trenerkurset før vi kan avholde kurs. På www.minidrett.no finner man oversikt over alle kurs som 
arrangeres, i tillegg til forbundets nettside.  
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Endringer i reglementet  
WBTF har gjort en del endringer i det internasjonale reglementet, som også vil gjelde i Norge fra 1.1.2016. 
Nytt reglement for sportsdrill kommer i løpet av november, men her følger noen av de viktigste 
oppdateringene som klubbene bør merke seg:  
 
 

- Obligatoriske øvelser og kortprogram: viser til tidligere utsendt informasjon om endringer fra 
WBTF 

- Trekking av obligatoriske øvelser: Hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres,  
bestemmes på vintermøtet i WBTF samme år som konkurransesesongen det gjelder. Junior 

internasjonal klasse vil hele konkurransesesongen gjøre det settet som trekkes for junior 

kvinner på vintermøtet, og eventuelle junior menn vil utføre det motsatte settet.  

- Tape på stav: Dersom det benyttes tape skal tapen maksimalt dekke kun halve skaftet til staven, 
likt fordelt fra senter på staven.   

- Seeding av utøvere etter obligatoriske øvelser eller kortprogram: WBTF praktiserer dette under 
EM og VM. Med ”seeding” menes det at startlistene for innledende runde i freestyle-klassene 
baseres på resultater fra obligatoriske øvelser/kortprogram. Dersom det for eksempel er 40 
startende i en klasse, vil resultatlistene fra obligatoriske øvelser/kortprogram kunne deles i fire 
grupper med 10 utøvere i hver (40.-31. plass, 30.-21. plass osv), og det trekkes deretter 
startrekkefølge internt i disse gruppene. Konkurransen i freestyle vil dermed starte med utøvere fra 
gruppe 1, deretter gruppe 2 osv. I Norge vil det være et krav på 30 utøvere i en klasse for å 
gjennomføre seeding.  
Muligheten for å innføre dette i Norge ble tatt opp på dommerforum, og da spesielt for 
juniorklassene våre som begynner å bli svært store. Vi kom fram til at det vil være hensiktsmessig å 
starte med dette fra og med 2016. Det vil medføre at dommerne bedre kan sammenlikne liknende 
utøvere, og at resultatlistene dermed bedre reflekterer det virkelige forholdet mellom utøvere på 
liknende nivå. Det er også viktig å presisere at seedingen kun er et utgangspunkt for dømmingen, 
og at det er fullt mulig å bevege seg utenfor egen gruppe videre i konkurransen.  

- Element for rekrutt: Element for rekrutt utgår fra 2016 fordi de aktuelle elementene er ivaretatt 
gjennom graderingssystemet. Det er fortsatt like viktig for sporten vår at utøverne har et godt 
grunnlag for god kroppsteknikk.  

- Nye retningslinjer: WBTF har kommet med retningslinjer til innhold i individuelt program selvvalgt 
klasse. Dette er kun anbefalinger, ikke krav, men vi mener allikevel det er viktig at klubbene vet om 
at disse eksisterer: 

o 5-6 triks, hvor minst ett av de er horisontale. Utøveren må vise variasjon i spins, stationary 
og traveling. 

o Contact materiale, hvor utøveren viser både horisontalt og vertikalt. 
o Rolls, hvor utøveren viser både horisontale og vertikale rolls. 

 
 
Spørsmål?  
Ta gjerne kontakt på vår nye epost: sportsdrill@dansing.no  
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