
NORGES DANSEFORBUND  

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF  

Protokoll  
Perioden 2022 – 2024  

Møte nr: 5 

Styre: Swing, Salsa og Linedance 

Dato: 11.12.22 
Tidspunkt: 20.30 – 21.30  

Sted: Teams  
 

Innkalling:  

Eirik Bolme, Thorbjørn Solvoll Urskog, Thomas Kildal Jacobsen, Gunnar Albrigtsen, Inger Lyngfoss, Alice Sivertsen, 
Trine S. Bekken 

 

Frafall: Thomas Kildal Jacobsen 

 

Saks nr. 
/ år 

Hva saken gjelder / vedtak Kommenterer: 

37/2022-
2024 

Godkjenning av innkalling 
Saker til eventuelt: Ingen 
 
Vedtak: Innkalling godkjennes.  

 

38/2022-
2024 

Breddesamling 2023 
Vedtatt dato: 10 – 12 februar 2023 
Sted: Danseloftet, Lillestrøm 
 
Pga reduserte ressurser er det kun ordinært styre 
(styremedlemmer) som vil være til stede på samlingen, 
da vi må begrense utgifter. 
 
Grener på samlingen: 

- Boogie Woogie 
- Folkeswing 
- Salsa 
- Bugg 

+ Nordisk samling 
Følgende instruktører forespørres: 

- Boogie Woogie: Sondre / Tanya + Thorbjørn / 
Flora 

- Bugg; Eirik henvender seg til Sverige 
- Folkeswing: Aage / Merete 
- Salsa: Jazzy / Iris 

 
 

 



Tidsskjema/program: 
- Så snart instruktører er på plass lages forslag til 

tidsskjema. Thorbjørn ser på et dette. 
Hotell: 

- Seksjonen har valgt å gå for Scandic Hotell 
Lillestrøm pga best pris.  

Markedsføring:  
- Facebookarrangement lages så snart som 

mulig. Thomas holder i dette.  
- Legge ut lenk på NDs sider. Trine holder i dette.  

 

39/2022-  
2024 

Innkommende søknader: 

• NTNUI lindy hop søker om breddemidler 
Må innhente mer informasjon grunnet 
mangelfull søknad.  

• Tromsø Salsaklubb søker om breddemidler, 
22.000,-. 
Søknaden innvilges. 

• Tromsø Swingklubb søker om breddemidler, 
10.000,- 
Søknaden innvilges. 

• Jarlsberg swingklubb søker om bredde ut til 
klubb, 25 – 26 mars.  
Søknaden innvilges. 

• Sula Danseklubb/IL søker om bredde ut til 
klubb.  
Søknaden innvilges. 

• Molde Swing og Rockeklubb søker om 
breddemidler til linedance, 10.000,- 
Søknaden innvilges 

• Narvik Danseklubb søker om bredde ut til 
klubb 20 – 22 januar.  
Søknaden innvilges.  

• Boogie Feets Festival,  
Utsettes noen dager da styret behøver 
oversikt/status i regnskapet for inneværende 
år.  

 

• Seksjonen har mottatt søknad fra 
utregner/protokoll, Sissel Myren vedrørende 
dataustyret til seksjonen: 
 
Utregner søker om ny PC da PC til utregner ikke 
er sterk nok til å drive systemet. Den andre PC 
gikk i stykker under sist NM.  
 
Vedtak: 
PC som gikk i stykker, bør kontrolleres av 
fagfolk. Evnt leves inn til reparasjon. Den som 
er for svak bør byttes ut etter spesifikasjoner 
som blir innhentet. 
 
Sissel kom også med forslag om at instruktører 
som reiser rundt for Seksjonen bør få 
representasjonsklær når de reiser rundt på 
oppdrag for ND.  

 



Pga begrensede ressurser ble dette ikke 
vedtatt. 

40/2022 -  
2024 

Økonomi: 
Det er mulig seksjonen vil få tildelt ekstra midler utover 
de allerede tildelte rammene. Trine ga en innføring av 
diskusjonene fra de siste HS-møtene.  
 
Seksjonen diskuterte mulige poster som bør justeres 
opp dersom ekstra tildeling foreligger. Det ble vedtatt å 
avvente til en eventuell tildeling faktisk foreligger etter 
HS-Møte mandag 12. desember.  

 

41/2022 -  
2024 

Norgesmesterskapet i swing og salsa 2022 

Hoveddommerrapporten for årets NM er utsendt. Det 
er et betydelig forbedringspotensial for fremtidige 
arrangører.  

 

Seksjonen lager ett skriv om punkter som bør utbedres 
/ unngås for fremtidige konkurranser. Slik at rammene 
blir tydeligere og at samarbeidet mellom bl.a. seksjon, 
region og klubb forbedres.  

 

42/ 2022 -  
2024 

Utlysning konkurranser 2023/2023 

Vi må utlyse arrangører til konkurranser i 2023 og 2024. 
Trine holder i dette og får bistand av administrasjonen 
ved behov.  

 

43/2022 -  
2024 

Norgesmesterskap 2023 

Swing: 

Seksjonen har mottatt arrangørsøknad for NM i swing 
2023 av Bergen Vest Danseklubb (BVD), 18.11.23. 

 

Vedtak: 

Styret tildeler Bergen og Bergen Vest Danseklubb (BVD) 
NM i Swing 2023. Vedtatt dato:  

18. november 2023.  

 

Salsa: 

Seksjonen har mottatt arrangørsøknad for NM i salsa 
2023 av Danseklubben Salsakompagniet, 28.04.23 

 

Vedtak:  

Styret tildeler Salsakompagniet NM til ønsket dato 28. 
april 2023, men styret vil informere om at ønsket dato 
vil krasje med Nordisk Mesterskap og World Cup i 
Drammen som seksjonen står ansvarlig for.   

 

44/2022 -  
2024 

Uttak og representasjon Nordisk Mesterskap 2023: 

Styret så på reglementet for representasjon og ønsker å 
foreta uttak basert på deltagelse fra Nordisk 
Mesterskap i april 2022 i Odense – samt NM i Tromsø i 
November 2022. Samlet uttak vil bli informert om så 
snart det er klart.  

 

Følgende grener vil være representert: Boogie Woogie, 
Bugg, Swing Fun, Trio Show. Det er også mulig vi har 
aktuelle par til World Cup BW og Rising star klassen. 

 

 

 



Vedtak: 

Trine lager et forslag til uttak med resultater, hvor også 
eventuelle dispensasjonssøknader blir tatt hensyn til. 
Dette da vi pga korona har hatt få nasjonale 
konkurranse som grunnlag for uttak. 

45/ 2022 -  
2024 

Visma: 

Trine informerte om systemet og tilgangene.  
Alle må huske å laste ned Visma-appen og legge inn alle 
utgifter/honorarer fortløpende.  

 

46/2022 –  
2024 

Nordisk Mesterskap og World Cup BW 

Arbeidsgruppen for konkurransen har utarbeidet 
forslag til invitasjon og promomateriell.  

 

Vedtak: 

Invitasjonen og promomateriale ble godkjent og er klar 
for distribusjon.  

 

47/ 2022 - 
2024 

Neste møte: 

Onsdag 11.01.23 kl 20:30 

 

Trengs det hurtige vedtak og avgjørelser, blir sakene 
sendt ut på mail, og svar/diskusjon på chatt. 

 

 

 

 

NORGES DANSEFORBUND  

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité 
WDSF – WRRC – IDO – WBTF  

 


