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Saksliste / Agenda 

1. Godkjenne de stemmebereDgede  
2. Velge dirigent. Forslag: Gunnar Albrigtsen 
3. Velge sekretær/protokollfører: Forslag: Rebekka Bahr 
4. Velge to medlemmer Ol å underskrive protokollen. Forslag: Siv Fjellmo-

Grøndahl og Tone Jensen. 
5. Valg av tellekorps: Forslag: Ane O. Aune og Torbjørn Nordhaug. 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Godkjenne forretningsorden  
9. Behandle seksjonens årsberetning 
10.Behandle seksjonens regnskap i revidert stand.  

Regnskapet skal fremlegges og endelig godkjennes på 
særforbundssOnget.  

11.Behandle seksjonens budsje\.  
Budsje\et skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundssOnget.  

12.Behandle innkommende forslag og saker.  
13.Fastse\e konOngent/avgi].  
14.Foreta følgende valg: 

a. Styre: 
Leder 
Nesteleder  
3 styremedlemmer 
2 varamedlemmer 

b. Valgkomité: 
Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og e\ varamedlem.  

Vedlegg:  
• Valgkomiteens innsOlling 
• Årsberetning for perioden 2020 Ol 2022 
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Sak 1: Godkjenne de stemmebere=gede  
Forslag Ol vedtak: De fremmø\e delegater godkjennes. 

Sak 2: Velge dirigent 
Forslag Ol vedtak: Gunnar Albrigtsen velges som dirigent 

Sak 3: Velge sekretær/protokollfører 
Forslag Ol vedtak: Rebekka Bahr 

Sak 4: Velge to medlemmer Cl å underskrive protokollen 
Forslag Ol vedtak: Siv Fjellmo-Grøndahl og Tone Jensen. 

Sak 5: Valg av tellekorps 
Forslag Ol vedtak: Ane O. Aune og Torbjørn Nordhaug. 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 
Forslag Ol vedtak: Innkalling godkjennes 

Sak 7: Godkjenne sakslisten 
Forslag Ol vedtak: Saksliste godkjennes 

Sak 8: Godkjenne forretningsorden 
Forslag Ol vedtak: forretningsorden godkjennes 

Forretningsorden: 
Tinget og seksjonenes medlemsmøter ledes av valgte dirigenter 

- Referat føres av de valgte sekretærer 
- Ingen representant gis re\ Ol ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, se\es taleOden 
Ol 3 minu\er første gang og 2 minu\er andre og 1 minu\ tredje gang. 

- Representanter som forlanger ordet Ol forretningsorden, har 1 minu\s taleOd. 
- Dirigenten kan foreslå forkorOng av tale Oden og se\e strek for de inntegnede talere. 
- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.  

o Alle forslag må innleveres skri]lig Ol dirigenten, undertegnet med representantens 
navn og klubb.  

o Tidligere forslag kan ikke trekkes Olbake og nye forslag ikke se\es frem e\er at strek 
er sa\, eller e\er at saken er ta\ opp Ol votering. 

- Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgi\e stemmer, med de unntak som Norges 
Danseforbunds lov fastse\er.  

- Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgi\e stemmer for og imot. 
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Sak 9: Behandle seksjonens årsberetning 
Forslag Ol vedtak: Beretningen godkjennes 

Sak 10: Behandle seksjonens regnskap i revidert stand. Regnskapet 
skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundssCnget 
Forslag Ol vedtak: Regnskapet godkjennes 

Sak 11: Behandle seksjonens budsjeR. BudsjeRet skal fremlegges og 
endelig godkjennes på særforbundssCnget 
Forslag Ol vedtak: Budsje\et godkjennes 

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker 
Ingen innkommende forslag og/eller saker.  

Sak 13: FastseRe konCngent/avgiS 
Ikke aktuelt – behandles på særforbundssOnget  

Sak 14: Foreta følgende valg: 
a) Styret: 

- Leder 
- Nestleder 
- 3 styremedlemmer 
- 2 varamedlemmer 

b) Valgkomité: 
Valgkomite bestående av leder, to medlemmer og e\ varamedlem 
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VALGKOMMITEENS INNSTILLING TIL SEKSJONSSTYRET i SPORTDANS 2022 Cl 
2024 

Valgkomiteen har innsOlt følgende kandidater Ol seksjonsstyret for perioden: 

For valgkomiteen  
Leder Thomas Dehli-Cleve 
Medlem Kari Lis Eriksen  
Medlem Pia Lundanes Löwe  

InnsOlling Ol ny valgkomite for 2024: 

Rolle  Navn  Klubb

Leder  Jan Tore Jacobsen  NDRØ - LSKdans

Nestleder  Hilde KrisOansen  NDRØ - Diamond Dance Sportsdansklubb

Styremedlem  Johnny Olesen  NDRV - HILL

Styremedlem  Siv Fjellmo-Grøndahl  NDRØ - LSKdans

Styremedlem  Andreas Trondal  NDRM - Nidaros

1. Varamedlem  Ane Aune  NDRØ - KDK

2. Varamedlem  Inger-Lise Husebø Lenning  NDRV - NJS

Rolle  Navn  Klubb

Leder  Thomas Dehli-Cleve  NDRØ - LSKdans

Styremedlem  Kari Lis Eriksen  NDRV - HILL

Styremedlem  Eirin Runstrøm  NDRM - Nidaros

Varamedlem  Raymond KrisOansen  NDRØ - Diamond Dance Sportsdansklubb
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Årsberetning 
2022 

Sportsdans og Linedance seksjonen 

Perioden 
2020-2022 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av ak@viteten, styrets arbeid og eventuelle undergruppers/
fagutvalgs ak@vitet.  
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Styrets sammensetning 
Leder                 Jan Tore Jacobsen  LSKdans 
Nestleder          Anita Langset*               Romerike Danseklubb (*fratrådt 09.2021) 
                 
1. Styremedlem  Hilde KrisOansen               Diamond Dance Sportsdansklubb 
2. Styremedlem  Me\e Walde   NJS Sportsdansere  
3. Styremedlem  SanOno Mirenna*                      Bårdar Sportsdansere (*innsOlt 10.2021) 
3. Styremedlem  Philip Holmboe*  LSKdans (fratrådt 07.2021)  
                       
1. Varamedlem  Torkel Bråthen*   LSKdans (*fratrådt 07.2021) 
2. varamedlem  Janick Löwe*   NeRo (*fratrådt 07.2021)                                                  
                
I Ollegg har leder av Linedance-utvalget; Karianne Heimvik også vært representert i 
seksjonsstyremøtene. Karianne Heimvik holdt si\ verv frem Ol x 2021 da hun søkte om permisjon ut 
styreperioden grunnet personligårsaker.   

Jan Tore Jacobsen har delta\ i Linedance utvalget som seksjonens representant, samt faggruppen for 
Linedance som ble dannet for oppmuntre Ol samarbeid i Linedance-miljøet, ledet av leder for 
Linedance utvalget. 

*Høsten 2021 må\e flere av personlige årsaker fratre sine verv og SanOno Mirenna ble oppnevnt av 
Hovedstyret som ny\ styremedlem slik at seksjonen var vedtaksfør ut styreperioden.                                 

Representanter: 
Seksjonen har vært representert på Annual General MeeOng (AGM / Årsmøte) i WDSF og DanceSport 
Europe (DSE), samt i årlige møter i det Nord-Europeiske (NEC) samarbeidet.  

• 2020 WDSF AGM:  
o 1. mandat Michelle Lindøe Enger (hovedstyret)  
o 2. mandat Jan Tore Jacobsen (seksjon 

  
• 2021 WDSF AGM: Jan Tore Jacobsen (seksjon) 

o 1. mandat Michelle Lindøe Enger (hovedstyret)  
o 2. mandat Jan Tore Jacobsen (seksjon) 

• 2020 WDSF DSE: Jan Tore Jacobsen (seksjon) 
o 1. mandat Michelle Lindøe Enger (hovedstyret)  
o 2. mandat Jan Tore Jacobsen (seksjon) 

• 2021 WDSF DSE: Jan Tore Jacobsen (seksjon) 
o 1. mandat Michelle Lindøe Enger (hovedstyret)  
o 2. mandat Jan Tore Jacobsen (seksjon) 

• 2020 NEC: Jan Tore Jacobsen (seksjon) 
o 1. mandat Michelle Lindøe Enger (hovedstyret)  
o 2. mandat Jan Tore Jacobsen (seksjon) 

• 2021 NEC: Jan Tore Jacobsen (seksjon) 
o 1. mandat Michelle Lindøe Enger (hovedstyret)  
o 2. mandat Jan Tore Jacobsen (seksjon) 
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Styrets arbeid 
Styret har ha\ faste møter en gang i måneden, alle møter i perioden har vært gjennomført digitalt. 

Det har vært gjennomført 18 styremøter i perioden og 6 kvartalsmøter med region- og klubbledere.  

Arbeidsoppgavene i seksjonsstyret har i perioden blant annet omfa\et: 
• Krisehåndtering av den stadig ski]ende situasjonen på grunn av korona-pandemien. 
• Følge opp vedta\e handlingsplaner 
• Vedta terminlister i sportsdans  
• Tildeling av nasjonale konkurranser 
• Tildele, planlegge og gjennomføre Norway Dance Academy 
• Planlegge og gjennomføre digitale trenerseminar 
• Planlegge og gjennomføre kurs for trener Ol Para-DanceSport / Rullestoldans 
• Gjøre u\ak av utenlandske dommere Ol nasjonale konkurranser gjennom egen 

dommerkomite 
• Gjøre u\ak Ol internasjonale mesterskap; EM og VM 
• Budsje\ering av midler både Ol topp og bredde i tråd med retningslinjer vedta\ på sist Ting 

og innenfor Oldelte rammer fra HS 
• Tildeling av breddemidler 
• Delta på Hovedstyremøter 

Generelt 
Det har vært en upordrende styreperiode preget av nedstenging og avlyste akOviteter på grunn av 
korona-pandemien. Med de fleste konkurranser avlyst i 2020 og 2021 har de sportslige resultater og 
akOviteter vært meget begrenset. Tiltross for upordrende situsajon har seksjonen klart holde 
akOviteten oppe og Ol re\e legge for vekst i medlemsklubbene.  

Fokus i alt arbeidet gjort i perioden har vært å levere Ol målsetningen ‘Norsk sportsdans og 
linedance Cl nye høyder!’ 

Arbeidet har blir gjennomført: 
• Helhetlig og med langsikOg planlegging  
• Full transparens i styrets arbeid og prioriteringer  
• Arbeidet for profesjonalitet i alle ledd  
• Fokusert på tydelig og Olgjengelig kommunikasjon 

Det har handlet om demokraO og involvering – hvor det er bli\ lagt stor vekt på at det skal være 
mulig å få informasjon og innsikt i hvilke mål styret har sa\ for sportsdansfeltet i perioden, hvilke 
Oltak og akOviteter som styret har ha\ fokus på å gjennomføres for å nå målene, og hvilke resultater 
og effekter arbeidet har gi\. Målet har vært reell dialog og involvering mellom seksjonsstyret og 
klubber og utøvere, for å gi forutsigbarhet for alle parter. 

De første skri\ene på endringsreisen 

Visjon for sportdans i Norge 
Seksjonsstyret mente vi trenger en felles visjon: Norsk sportsdans Ol nye høyder! En visjon vi mener 
som se\er retning, forener og inspirerer. En visjon som lø]er hele sportsdansfeltet Ol felles innsats og 
glede. Hvis innsatsen fra hele Danse-Norge samordnes og styres mot en felles visjon, er det større 
sjanse for å lykkes med å gjøre det som synes uoppnåelig, mulig - flest mulig, best mulig, lengst mulig. 

Strategi og handlingsplaner 
En strategi og overordnet plan ble utviklet for sportsdans med et langsikOg perspekOvs på å\e år. 
Arbeidet med strategien ledes og utvikles av seksjonsstyret, men skal være forankret i klubbene. 
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Strategien skal gi overordnede rammer og forutsetninger for styrets mandat og arbeid, men innenfor 
de\e handlingsrommet står styret fri\ i å gjøre prioriteringer og valg av framgangsmåter for å kunne 
utvikle mer håndterbare og kortsikOge handlingsplaner med Oltak og akOviteter. 

Bygge en profesjonell organisasjon 
Seksjonsstyret har jobbet for norsk dans på 
landsbasis - for alle medlemsklubber. Alle 
medlemmer av styret har vært like vikOge, og 
prioriteringer og beslutninger gjort i fellesskap. 
Saksbehandlingen har vært konsistent og 
Olstrebet likebehandling. Beslutninger har først og 
fremst vært basere seg på det som fremmer 
sportsdans i et helhetsperspekOv, og redusert 
mulighetene for at særinteresser ikke har gå\ på 
bekostning av fellesskapet. Beslutninger som er 
fa\et, blir kommunisert og gjennomført. 

Sportsdans er bredde og elite 
Rekru\ering og elitesatsning er gjensidig avhengig av hverandre. Den ene kan ikke eksistere uten den 
andre hvis sportsdans skal ha en fremOd i Norge med sunn utvikling og vekst. Idre\ens ideelle 
verdise\ må upordres av en kommersiell Olnærming slik at vi kan nå ut Ol nye målgrupper, få en 
bredere apell og flere muligheter for bærekra]ig finansiering. Av den grunn har det vært stort fokus 
på en klar og tydelig strategi som har ta\ høyde for lokal-, regional-, nasjonal- og internasjonal 
akOvitet.  

Markedsføring 

I samarbeide med administrasjonen Ol Norges Danseforbund har seksjonsstyret gjennomført ulike 
webinarer for å hjelpe medlemsklubbene med markedsføringsakOviteten i eget lokal miljø. Noen av 
klubbene har adoptert de\e bedre enn andre og i disse klubbene ser vi resultater på økt akOvitet. 
Som en del av de\e prosjektet ble det også produsert en breddevideo under kampanjen #allekan 
hvor klubbene ble oppfordret Ol å bruke materialet i egen klubb. 

Med begrensede ressurser Ol markedsføring har 
sosiale medier ha\ fokus i arbeidet om å drive 
trafikk Ol hjemmesiden Ol Norges Danseforbund 
Sportsdans og de enkelte medlemsklubbene.  

Workshop har også bli\ avholdt med 
arrangørklubbene Ol den nasjonaleserien hvor råd 
og veiledning på hvordan disse konkurransene for 
Norgeseliten kan brukes Ol lokal markedsføring av 
egne akOviteter. 
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ToppidreR 

Landslagsparene har ha\ en svært god utvikling i perioden Oltross for de fleste internasjonale 
konkurransene ble avlyst i denne perioden grunnet korona-pandemien.  

Høsten 2021 fikk Norge sine første verdensmestere i senior 1 laOn da Maria Lyngstad og Aleksander 
Jokic vant VM senior 1 laOn som ble avholdt i Ro\erdam. 

Pe\er Engan og Kine Mardal forbedret sin posisjon på WDSF World Rankingen i laOn hvor de har 
posisjonert seg på  31. plass og med en fremragende kvarpinale i VM laOn 2022 hvor paret endte på 
en 22. plass.  

Lars Olav Eltrevåg og Vivian Zygouri har også forbedret sin posisjon WDSF World Rankingen i laOn 
hvor paret er plassert på en 36. plass.  

Jonas Pe\ersen og Kristy Puusepp har også ha\ en fremragende utvikling og e\er at paret kvalifiserte 
seg Ol kvarpinalen i VM standard 2021 hvor de endte på en 22. plass er paret posisjonert på en 40. 
plass på WDSF World Rankingen i standard. 

U\ak Ol landslaget har vært gjort på årsbasis, hvor 3 par har vært ta\ ut i perioden: 
• LaOn - Lars Olav Eltrevåg og Vivian Zygouri fra NJS 
• Standard - Jonas Pe\ersen og Kristy Puusepp fra LSKdans 
• 10-dans - Sverre Fjellstad og Ronja Østensvik fra LSKdans 

Landslagsparene stø\es med rammebeløp Ol treningsstø\e hvert halvår. I Ollegg får parene som er på 
topp 50 på WDSF World Rankingen i disiplinen de skal danse dekket reisekostnader Ol EM og VM. 

Alle u\ak er basert på de 6 beste av de 7 siste gjeldene resultater fra de nasjonalekonkurransene. 

BreddeidreR – Hele Norge Danser Samba 

Sportsdans har de senere årene sli\ veldig med rekruIeringen, derfor lanserte seksjonen et langsikOg 
breddeprosjekt med navnet - Hele Norge danser Samba.  

Denne breddesatsningen er delt i fire: 

1 a) SFO - dans i skolen, umiddelbart e\er skolestart hver sesong, hvor klubbene på forhånd har 
inngå\ avtale med skolene slik at de kan sende ut en upyllende invitasjon så fort skolen starter. 
Klubbene informerer om Olbudet på SFO, fortse\elseskurset i egen klubbene og at de får mulighet Ol 
å delta på en klubbkonkurranse ved slu\en av kurset.  

1 b) Minikonkurranse og/eller merkeprøve i egen klubb som en lavterskel inn Ol konkurransedans. Det 
oppfordres Ol at alle klubbens medlemmer under 12 år er en del av denne mini-konkurransen for å 
bygge bro mellom dans i skolen og trening i klubbens lokaler for å skape et felles klubbmiljø. 

2 Dans i ungdom skolen - prinsippet for de\e prosjektet er bygget på samme grunnlag som prosjektet 
over, men målgruppen er ungdomskoletrinnene og te\et mot juleballene som skolene gjennomfører. 

3 Para - målgruppen kan her være barn og unge som bor hjemme, hvor kurset avholdes i egne lokaler, 
eller kurs ute på bo- og behandlingshjem. 

Når regjeringen åpnet for akOvitet e\er korona-restriksjonene var det klubbene som var en del av 
disse satsningsprosjektene vi så vekst i medlemsmassen. Derfor anbefaler vi økt fokus i hele landet på 
de\e breddeprosjektet. 
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KonkurranseakCvitet  

Seksjonsstyret avholdt et arbeidsmøte med klubb- og regionsledere for å innhente innspill på hva 
som ville gjøre de nasjonalekonkuruansene mer a\rakOve både for arrangørklubbene, utøverne og 
publikum. Basert på Olbakemeldingene ble det vedta\ at NORGESSERIEN utvides Ol 6 konkurranser 
per år. De\e slik at hver av de tre akOve regionene har en minimum en nasjonalkonkurranse i egen 
region per halvår. De\e i samsvar med NIFs målseDng om kortreist konkurranse Olbud.   

For å gjøre NORGESSERIEN mer a\rakOv vil det fra 2022 vil NS6 bli avholdt som Norgesseriefinalen 
hvor seriemestere kåres. For å oppmuntre Ol at danserne holder på lenger vil også 1., 2. og 3. plassen 
i serien i standard og laOn for voksen klasse bli Oldelt et sOpend, samt vinneren av standard og laOn 
sammenlagt i voksen klasse. For de øvrige eliteklassene vil seriemester bli Oldelt et seriemestertrofé.  

Fase en av omstruktureringen av NORGESSERIEN inkluderer også at alle klubbene, uanse\ 
beliggenhet, betaler den samme summen som inkluder dommer- og utregner utgi]er som inkluderer 
honorar og reiseutgi]er. Påmelding Ol de nasjonalekonkuruansene gjøres sentralt og brukes Ol 
kostnadene av premier som ND sentralt tar ansvaret for. De\e slik at det skal være mer økonomisk 
forutsigbart for klubbene å arrangere nasjonale konkurranser.  

Norges Mesterskapet og Christmas Dance FesCval gjøres det egne arrangementsavtaler på da disse 
presOgetunge mesterskapene har en helt annen markedsføringsverdi. 

Norway Dance Academy 

Seksjonen lanserte et satnisngprosjket med navnet Norway Dance Academy i 2021 som tar for seg 
utvikling av dansere på landsbasis fra sølvnivå Ol verdenseliten. Prosjektet inkluderer også en ‘train-
the-trainer’ komponent slik at dansere og trenerkre]er utvikles i samspill med målsetning om å lø]e 
norsk sportsdans Ol nye høyder.  

Restriksjoner grunnet korona-pandemien gjorde at prosjektet ble noe amputert enn planlagt, men 
Oltross for de\e fikk vi gjennomført følgende piloter som en del av de\e prosjektet: 

• Elitesamling august 2021 
• Trenerseminar august 2021 
• Trenerseminar rullestoldans utsa\ fra desember 2021 Ol mars 2022 p.g.a korona-restriksjoner. 

Linedance 
Linedance er organisert i Sportsdans- og Linedanceseksjonen. Linedance har ha\ en egen utvalg med 
kontroll over eget budsje\ som har arbeidet for å fremme dansegrenen både i form av 
rekru\eringsOltak og konkurranser.  

For å øke aksept i Linedance-miljøet ble en faggruppe for Linedance dannet med fagpersoner utenfor 
Norges Danseforbund i et forsøk på å bygge bro Ol miljøet. 

Komiteen har i  perioden ha\ store upordringer med å samle Linedance-miljøet og e\er at leder for 
utvalget sa opp si\ verv i september 2021 stoppet fremdri] i utvalget. 

Fra og med Tinget i Norges Danseforbund 2022 har hovedstyret fa\et vedtak om at Linedance ikke 
lenger er en del av Seksjonen for Sportsdans. Dansegrenen blir fra juni 2022 fly\et iver Ol Seksjonen 
for Swing og Salsa, som omdøpes Ol Seksjonen for Swing, Salsa og Linedance. Vi ønsker dansegrenen 
lykke Ol. 
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IdreRsregistreringen 

Idre\sregistreringen viser en stødig økning fra forrige periodes årsberetning Oltross for store 
upordringer grunnet restriksjoner som følge av korona-pandemien.  

I 2020 var resultatet 2,348 medlemmer og i 2021: en liten økning Ol 2,372 som er en 7% økning 
sammenliknet med forrige periode. De\e posiOvet resultatet er som nevnt under punktet om bredde 
et resultat at Hele Norge danser Samba prosjektene.  

Sportsdans: 

2020: 

2021: 

Linedance:  
Linedance har hatt minimalt med aktivitet i perioden grunnet regjeringens begrensing av aktivitet da 
hovedtyngden av grenens medlemsmasse er voksne.  

For neste periode anbefales det å videreføre prosjektene som har vist seg gi resultatet iverkse\e 
akOviteter for å få flere inn i sporten, samt legge Ol re\e for videre utvikling av parene som fortsa\ er 
med. 

Økonomi  
I inneværende periode har den økonomiske rammen for Sportsdans & Linedance bli\ y\erligere 
redusert da Oldeling av midler er basert på antall medlemmer slik at fokus må forbli å øke 
medlemsmassen.  

Breddemidlene i seksjonen er prosjektbaserte midler og øremerket de\e formålet. 

Sportsdans har per i dag ikke resultater internasjonalt å vise Ol som kvalifiserer Ol Oldeling av 
toppidre\smidler per NIF og derfor må kreaOve løsninger for å sOmulere toppidre\en fortse\e. 

Linedance har i all hovedsak få\ prosjektbaserte midler, men meget begrenset akOvitet i perioden. 
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