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Innledning 

Handlingsplanen inneholder prioriteter, ansvar og frister for perioden 2015-2018. Teknisk komite for urbane sitt hovedmål i perioden er rekruttering og inkludering 

gjennom tiltak som workshops og battles med aktiviteter i alle regioner. Samtidig skal toppen ivaretas gjennom satsing på landslag: Her vil fokuset fortsatt være på å bevare 

bredden i toppen gjennom satsing på lag i alle aldersklasser.  

Komiteen er opptatt av at alle skal få anledning til å trene i Norges Danseforbund, gjennom gode støtteordninger ønsker komiteen å fjerne økonomiske barrierer for både 

trening, deltagelse i aktiviteter/konkurranser og innkjøp av utstyr. Dette vil være en fanesak for komiteen gjennom hele perioden, der hele organisasjonen kommer til å bli 

utfordret på å få dette til. Derfor vil økonomi være et like viktig satsingsområde som breddeaktivitet i perioden.  

 

Videre vil teknisk komite for urbane stiler jobbe videre med å styrke kompetanse i dommerstanden, gjennom å stille på regionale og nasjonale konkurranser. Kompetansen 

blant instruktører i hele Norge skal styrkes ved trenerkurs og trenerutdanning.  

Støtteområder vil være god og tydelig kommunikasjon gjennom konsepter som er gjennomarbeidet og gjenkjennbare. 

Et annet støtteområdet som blir viktig i perioden er organisasjon: Gjennom innføring av elektronisk bedømming og opplæring og utdanning av utregnere vil konkurranser/ 

rankinglister og påmeldinger bli betydelig enklere enn det er i dag. Komiteen ønsker videre å fortsette det tette samarbeidet med administrasjonen, hovedstyret, regioner 

og andre seksjoner.  

 

 

Forholdet mellom innsatsområdene i strategiplanen – «innsatshierarkiet»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi Aktivitet 

(breddeidrett) 

Talentutvikling/

toppidrett 
Organisasjon Kommunikasjon 

 

Anlegg Kompetanse 
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Handlingsplaner for urbane stiler 2018 

Innsatsområde for seksjonen 2018 baserer seg på rekruttering gjennom Knockoout battles og Showcase med workshop, StreetChallenge med workshop, 

inkludering, kompetanseheving og talentututvikling.  

 

 

Komiteens prioriteter 2018: 

Kjerneområdene prioriteres som følger: 

1. Økonomi 

• Hindre økonomiske barrierer for deltagelse i trening, konkurranser og annen aktivitet 

 

2. Aktivitet (breddeidrett) 

• Rekruttering 

• 6 Knockout Battles og Showcase m/workshop + NM i Battle 

• 4 SC m/Battles og workshop + NM 

• Landslag 

 

Støtteområdene prioriteres som følger ved oppstart av planen: 

1. Organisasjon 

2. Kommunikasjon  

3. Kompetanse 

4. Talentutvikling 

5. Anlegg 

 

I henhold til ND`s handlingsplan skal bredde prioriteres foran topp. På lang sikt gir en slik satsing et bedre grunnlag også for toppidrett.  

Komiteen prioriterer aktivitet og bredde og i alle regioner i 2018, samt rekruttering av miljøer som ikke er medlem av ND i dag. Det er ønskelig at flere 

klubber som er medlem av ND også tilbyr undervisning i urbane stiler. Battle er en svært viktig del av det urbane miljøet. Komiteen ønsker derfor å jobbe 

med organisasjonsutvikling slik at battle blir en viktig del av NDs portefølje med klare konsepter og gode plattformer for denne aktiviteten.  

Teknisk komite for Urbane stiler kan endre prioriteter underveis. 
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Innsatsområde Aktivitet. 

Nå-situasjon: Urbant’s aktivitet er ujevnt fordelt utover landet. Flere av klubbene har rom for mer aktivitet. Medlemstallet reflekterer ikke Urbane stilers 

betydning i Norge – medlemsvekst er derfor både sannsynlig og viktig.  

Ønsket situasjon: Høyere aktivitet, flere klubber og grener og aller mest medlemsvekst.  

Produktbeskrivelse: Klubbene skaper god og sunn idrett, danseglede, integrering og stolthet. 

 

 

 

# 2018 

2A 
Det jobbes med å knytte kontakter i alle regioner. Både for å rekruttere nye klubber og få eksisterende klubber til å utvide 
tilbudet med Urbane stiler. Trener 1 og 2 utdanning prioriteres.  
 

2B 
Det utarbeides konsept og plan for Knockout Battles og Showcase med workshop, og inkludering av miljøet som ikke er 
medlem av ND i dag. Det lages videre en plan for internasjonal deltagelse i battles innenfor og utenfor IDO.  
 

2C 
Medlemsvekst: Sannsynlighet for medlemsvekst på 20 prosent er høy. Økt deltagelse på arrangementer som konkurranser 
og andre aktivitet i regi av ND prioriteres.  

2D 
Økt antall konkurranser: Hovedprioritet for utvalget i 2018, er Knockout Battles. Det skal holdes 6 Knockout Battles i tillegg 
til NM i battle under NM uka i Stavanger. Det skal tilstrebes å ha Knockout Battles i 4 regioner i 2018. Øst, vest, midt og 
nord. I tillegg blir det Hip hop- og Breaking battle i IDO format under Streetchallenge konkurransene.   

 
Hindre økonomiske barrierer 
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Innsatsområde Økonomi 

Nå-situasjon: Det har vært en utfordring å holde budsjettet i 2017, både pga. lav tildeling i utgangspunktet, rot i regnskapet hos administrasjonen, samt at 

midler til YOG, som opprinnelig lå i administrasjonens budsjett, plutselig lå i vårt budsjett i stedet uten at midlene fulgte med. Dette førte til at vi ikke fikk 

satt i gang Battles, noe som har ført til både manglende rekruttering og stort frafall. 

TKU har, for 2018, fått et budsjett som står mer i samsvar med antall medlemmer i Urbant i Norges Danseforbund. I tillegg er det tildelt prosjektmidler, som 

har gjort det mulig å starte opp med en egen Battles-serie. 

«Alle med» har blitt en post i administrasjonens budsjett, der alle grener/klubber kan søke tilskudd til utøvere med behov, noe som gir gode muligheter for 

deltagelse for alle. 

Ønsket situasjon: Det er viktig at framtidige budsjett holder minimum dagens nivå, for å opprettholde og videreføre dagens aktivitet. På den måten sikrer vi 

kvalitet, og styrker mulighetene for rekruttering. 

Produktbeskrivelse: Budsjett er utarbeidet, revidert etter tildeling og følges. Prosjekt søknad er innvilget, følges og rapporteres jevnlig. Regnskap følges tett 

opp med månedlige statusrapporter fra administrasjonen.  

 

 

# 2016 2017 2018 

6A Innføre en lisensordning 
Det har vært en del utfordringer i 
forhold til innkreving av lisens. 

Det jobbes med å få gode rutiner på innkreving av og informasjon 
om lisensordningen. 

6B Virkemiddels- og tilskuddsregimene i Norge utnyttes 

6C Oppfølging av arbeidet med sponsor   

6D Utarbeide budsjett for 2017 som synliggjør de urbane stilene i ND Budsjett er innsendt og prosjektsøknad innvilget 

6E Inngå avtale med internasjonal aktør innen battle 
Breaking ble i 2017, organisert i WDSF pga YOG. Det jobbes med å 
få et samarbeid med WDSF for andre battles-stiler også. Det er 
også planer om en mulig internasjonal serie, med battles i Norge. 

 

Økt handlingsfrihet innen økonomi gjør komiteen i stand til å verve medlemmer som står utenfor ND i dag, både breakingmiljøet og det urbane miljøet 

generelt er en ønsket målgruppe. Dette gjøres gjennom satsningen på Knockout Battles. 
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Innsatsområde Organisasjon 

Nå-situasjon: Teknisk komite for Urbane stiler er godt etablert, og har innarbeidet gode rutiner. Retningslinjer og reglement er utarbeidet, elektronisk 

påmelding via deltager.no fungerer godt. Det har imidlertid vært store utfordringer med elektronisk dømmesystemet Linum, samt å få ut resultater og 

rankinglister. Det utarbeides nye konsepter, og planer for fremtiden.  

Det har vært litt ulikt engasjement hos medlemmene i TKU, og det har blitt en litt for stor arbeidsmengde på enkelte, og det er mange som ikke ønsker 

videre verv.  

Ønsket situasjon: Få inn nye medlemmer i TKU, med nytt pågangsmot, som kan videreføre det gode arbeidet vi er i gang med. Bli egen seksjon, slik at vi, i 

større grad, kan være selvstendige og ha større innvirkning på styre og stell i ND. 

Produktbeskrivelse: TKU er en god støttespiller for klubber, arrangører og utøvere, og som til enhver tid skal ha danserens beste i tankene.  

 

 

# 2018 

1A 

Det utarbeides konsept og plan for Knockout Battles og Showcase med workshop, og inkludering av miljøet som ikke er 
medlem av ND i dag. Det lages videre en plan for internasjonal deltagelse i battles innenfor og utenfor IDO, og et 
samarbeid med WDSF.  
 
 

1A 
Det jobbes med, og testes alternative løsninger for utregnersystem, siden Linum har vist seg å ikke fungere optimalt for 
Urbant. Det må tilstrebes å finne et system, der det er kjapt og enkelt å få ut resultater til nettsiden og rankinglister. 
 

 
IC 
 

Organisering av det nye styret i Teknisk komite for Urbane stiler gjennomføres og gode relasjoner til resten av 
organisasjonen utvikles videre.  

ID 
 
 

Opprettholde plan for å hindre økonomiske barrierer 
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Innsatsområde Kommunikasjon 

Nå-situasjon: Urbant har blitt mer synlig internt i organisasjonen, og ND promoteres ut i miljøet via logoer, rollups og innlegg på sosiale medier. Det er 

innledet samarbeid med klubber/miljøer i flere regioner. Battles, SC og aktiviteter fotograferes/filmes og streames på Facebook. 

Ønsket situasjon: Norges Danseforbund må være kjent som en god støttespiller for det urbane miljøet i Norge.   

Produktbeskrivelse: ND’s arbeid for Urbane stiler synliggjøres ut i det Urbane miljøet. Urbane stiler synliggjøres for folk flest i Norge. 

 

# 2016 2017 2018 2018 

4C Plass til trenere man kan leie inn 

4D 
 
Markedsføringspakke m grafisk profil videreføres 

4E Fotografering og video under konkurranser 

4F  

4G 

Oppdatert kommunikasjonspolicy 
og -strategi samt visuell profil 
inngår i den nye ND håndboken. 
Ansvar: Admin. 

Inspirasjonsseminar 
gjennomføres/gjentas for å øke 
bruken av sosiale medier i både 
klubber, regioner, seksjoner, 
administrasjon og HS. Ansvar: HS. 

Kommunikasjon evalueres. 
Ansvar: HS. 

 

4H Viktige konkurranser streames, gjennom sporten.no eller andre medier. Ansvar: Seksjonene, regionene og arrangørklubber. 

4K To årlige kampanjer (august og januar) for markedsføring og rekruttering.  Ansvar: HS. 

 

Det skal settes av midler innenfor arrangementsstøtten, til profesjonell fotografering/video under arrangementer i Urbant. Dette er viktig i forhold til 

dokumentasjon, promotering og rekruttering.  
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Innsatsområde Kompetanse 

Nå-situasjon: Det er for få trenere, dommere og hoveddommere i Urbant. Kompetansenivået bør i tillegg heves hos noen av dagens trenere/dommere. Det 

skal utdannes flere dommere på nasjonalt nivå. De som allerede har startet trener-/dommer utdannelse prioriteres. TKU’s tillitsvalgte opplever ofte at de 

ikke har den kompetansen de trenger for å gjennomføre oppgaver de blir satt til.  

Ønsket situasjon: Nok trenere og dommere til å gjennomføre ønsket vekst i aktivitet, samt å sikre kvalitet. Styrke kompetansen hos TKU’s tillitsvalgte 

gjennom kurs/workshops, slik de tillitsvalgte får mestringsfølelse, gruppene fungerer og TKU ikke mister medlemmer/engasjement underveis i perioden. 

Produktbeskrivelse: TKU’s tillitsvalgte, samt trenere og dommere besitter evne til å fylle rollene sine.  

 

# 2016 2017 2018  

3A Trener 1 kurs 2 kurs, 1 Trener 2, regionale dommere D1 kurs 2 kurs, 2 D2 kurs, utdanning av DJ, utregnerkurs og kurs i elektronisk bedømming 

3B 
Tillitsvalgtutdanning (ledersamlinger, NIF-kurs etc). skal tilpasses og være interessante også for urbant 
Styrekurs i praksis, kurs via idretten, datakurs, workshop med faglig ansvarlig. 
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Innsatsområde Talentutvikling og toppidrett 

Nå-situasjon: Vi har mange dyktige utøvere innenfor urbane stiler, og flere av utøverne våre har fått meget gode resultater internasjonalt i året som gikk. 

Det har vært utfordrende å ta ut årets landslag, samt EM og VM representanter, pga problemer med manglende/ufullstendige resultater fra Linum og dertil 

hørende rankinglister. Det ble derfor satt i gang auditions til landslag. Resultater fra disse vil bli brukt som et supplement til rankinglistene (når de kommer) 

for å ta uttak til landslag. Uttak til EM ble forsinket pga manglende rankinglister. Det planlegges to store samlinger i 2018. 

Ønsket situasjon: Det er ønskelig med bredde på toppen. 

Komiteen ønsker en todeling av landslaget: Junior og Adult 1 (som også inkluderer Adult 2) 

Flere enn 8 deltagere på landslaget, da det ønskes formasjon på hvert trinn (8 til 24 deltagere) 

Trygge utøverne og forberede dem på internasjonale konkurranser gjennom et godt opplegg under samlinger/turer. 

Samlinger EM/VM turer og inspirasjonsturer som styrker samhold og utvikler og motiverer utøverne. 

 

Produktbeskrivelse: Godt sammensveiset landslag og EM/VM uttatte utøvergrupper, samt utøvere som føler seg trygge og godt forberedte på 

internasjonale konkurranser. 

  

# 2018 

5A Dansere som skal delta utenlands, skal gjøre dette i en organisert landslagsramme.  

5A Prioriter nøye hvilke dansere som skal satses på med ressurser.  

5A Innføring av todeling av landslaget: Junior og Adult 1 (inkluderer Adult 2). 

5B Ønskelig med formasjon på hvert trinn 

5C Gode og forutsigbare rutiner for uttak 
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Innsatsområde Anlegg 

Nå-situasjon: I 2016 og 2017 ble Urbane stiler tildelt flere kommunale anlegg. Dette skapte økonomiske lettelser for arrangører, men lokalene var ikke så godt egnet til 

våre konkurranser/battles. Lokalene opplevdes som altfor store og upersonlige. Vi har derfor jobbet for muligheten til å bruke andre mer intime lokaler, samt oppfordret 

klubber/arrangører til å holde mindre konkurranser/battles/workshop i sine egne lokaler. 

Ønsket situasjon: StreetChallenge/Battle/workshop holdes i mindre, mer intime, urbane lokaler, som skaper den energien danserne trenger for å prestere. 

Produktbeskrivelse: Våre aktiviteter holdes i små, intime, urbane lokaler. Arrangørklubb oppfordres så langt det er mulig å bruke sine egne lokaler, men det 

tilstrebes å holde seg til kriterier for størrelse på gulv ol. 

 

# 2016 2017 2018  

7(?) Administrasjonen bistår arrangører som ønsker å benytte hall til StreetChallenge/Battles/Workshop. 

7(?) Administrasjonen/TKU/faglig ansvarlig kan bistå arrangører som ønsker å finne andre lokaler til StreetChallenge/Battles/Workshop. 

 


