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Vårbrev 2021
Sommeren nærmer seg med stormskritt og mens vi venter på
en fullstendig gjenåpning av landet og dansen, kommer et brev
med våre siste nyheter.

Infomøte om utvidet forsikring
og konkurranselisens
Ny ordning
Norges Danseforbunds forsikringsordning har vært under revidering det siste året
grunnet økte forsikringskostnader. Nå har vi landet endelig ordning, og vi inviterer
derfor til et informasjonsmøte for våre medlemmer.

Teamsmøte
Tirsdag 25. mai kl. 20:00-20:30 vil vi presentere gjeldende ordning og besvare deres
spørsmål over Teams. Alle påmeldte deltagere mottar møtelink på mail i forkant av
møtet. Vel møtt!

Påmelding til infomøte gjøres HER.

https://www.danseforbundet.no/
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=981496X285687370X32956


Vi søker en Markeds- og
kommunikasjonskonsulent
Vi ser etter en dyktig, kreativ og nytenkende Markeds- og
kommunikasjonskonsulent til et 100% engasjement i 1 år, med mulighet for fast
ansettelse etter endt engasjement. Oppstart etter avtale. Er du vår nye kollega?
Eller vet du om noen som burde være det? Fortell dem om denne utlysningen!

Som Markeds- og kommunikasjonskonsulent hos oss vil du få muligheten til å jobbe
tett med en av de mest visuelle og salgbare idrettene på markedet. Stillingen vil
innebære meget varierte arbeidsoppgaver og prosjekter. Du bør beherske bredden i
kommunikasjonsfaget og ha et brennende engasjement for danseidretten.

For fullstendig utlysning: Trykk her!
Søknadsfrist: 25.05.2021

Har du spørsmål? Ta kontakt med 
Eirik@danseforbundet.no 

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=218154584
mailto:Eirik@danseforbundet.no%20


Kvalifisering til Special
Olympics 2021
7 plasser
Vi er veldig stolte over å dele med dere at Norge har kvalifisert seg til 7 plasser
under høstens Special Olympics World Championship Dancesport i August 2021.

Dette vil si at Norge stiller med 1 solo danser og ett team dersom omstendighetene
tillater det.
Følgende utøvere er tatt ut:
Solo: Tonje Christine Tynning - Bergen Vest Danseklubb
Team: Frida Bakali, Julie Breivik, Niema Andersen, Maria Sture Hundstad, Ida Falch
Irgens Andersen, Ane Drabløs Røisland - Studio Step Up

Vi gratulerer!

Kvalifiseringen har grunnet omstendighetene foregått ved innsending av video som
deretter ble vurdert av teknisk delegat.

Faggruppe Breaking
Disse blir med for å forme veien til OL Paris 2024
Faggruppen i Breaking har satt i gang arbeidet sitt, og består av følgende
medlemmer:
Leder: Kevin "Karma" Eriksen
Medlem: Nito Rihal
Medlem: Marcus "DarkMarc" Andreassen

Norges Danseforbund har stor tro på at dette er en god sammensetning av
personer med høy kompetanse innen break. Deres vilje og evne til å gjøre en god
jobb kommer tydelig frem i deres engasjement, samarbeidsevne og erfaringer.

Kevin jobber i dag som avdelingsleder for Addecco-group, men det er nok ikke det
han er mest kjent for. Som vokalist i "Warlocks" og B-boy i Atomic B-boys har Kevin
dype røtter i hiphopkulturen i Norge. Atomic B-Boys har flere ganger vært
norgesmestre og anses å være en foregangsgruppe innen norsk hiphop. 

Nito er ikke bare grunnlegger av breake og hiphop gruppen "Funky Fusion Crew",
men og innholdsprodusent for "Battle of the South". Hun har generelt meget god
erfaring innen arrangement og studerer i dag "Sports Science og Coaching" på
Kingston University i London.

DarkMarc har lang fartstid som breaker, både innen konkurranser, TV og shows
siden 1997. Han kan krone seg med flere NM titler og han har representert Norge i
VM. Marcus har blant annet vært påvirkende i både spellemannprisen, stjernekamp,
MGP, og var i tillegg dommer under "Mitt Dansecrew" som gikk på TV 2.



TV og Media
Mediearkiv
Vi har nå opprettet en TV og Media-side på nettsiden vår. Her ønsker vi å
kontinuerlig oppdatere denne siden med medieomtale fra bl.a. TV, aviser, nettsider
og sosiale medier.

På denne siden skal vi samle historiske klipp og medieomtaler, og vi arbeider med
et historisk arkiv. Send oss deres tips via skjemaet nederst på siden.

Dere vil også finne informasjon om hvordan sende oss bilder og video fra
konkurranser / arrangement dere selv eller våre klubber avholder samt tekst på
siden.

Vi gjør oppmerksom på at dersom dere sender oss bilder og video er innsender
ansvarlig for at dette er avklart og godkjent av opphavsmenn til bildene og
videoene.

OBS: +artikler fra lokalaviser vil ikke linkes opp til.
Gå til TV og Media-siden HER.

Norges Danseforbund - Sognsveien 73, 0854 Oslo Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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