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MØTE          3 

DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Martina Arnone og Tina 

Eines Varamedlemmer: Nora Bakke Kristensen og Milla Jian Haugen 

DATO 30.10.22 

MØTELEDER Kristina Haugsbø 

KOPI Norges Danseforbund 

STED Digitalt møte 

PERIODE 2022-2024 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.   

Sak 2 Revidering viktige dokumenter 
Konkurransereglement er klart til publisering. 
Graderingsreglement er klart til publisering. 
Uttaksregler Freestyle Event er klar til publisering.  
Uttaksregler resterende grener – skrives ned av Kristina og godkjennes av komiteen.  

Sak 3 Artistic Twirl og artistic Pair mars 2023 
TKSD må vedta når uttaket for Artistic Twirl og Artistic Pair skal gjøres, og hvilke regler vi skal 
legge for dette eventet.  
 
Forslag:  

• Uttak mars 2023  

• Innføres 3 level og content restrictions (det oppfordres/forventes å gjøre mer enn tillatt i 

level A hvis du stiller i level elite) 

• Enstemmig vedtatt. 

Sak 4 Uttak tropp og gruppe IBTF 
TKSD vedtar:  
Uttak gjøres under nasjonal konkurranse i mars 2023.   
Her vil det innføres to level i tropp (level B og level elite).  
Uttaket til tropp level B i Nations Cup gjøres fra level B, og uttaket til level A Nations Cup og 
level Elite i VM gjøres fra level Elite.  
Det er én artistisk gruppe som kvalifiseres til VM; Artistisk gruppe som får førsteplass under 
konkurransen i mars.  

Sak 5 Workshop i November 
Martina har satt opp forslag til timeplan. Den godkjennes av TKSD.  
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Sak 6 dømmingssystem  
TKSD ønsker å kjøpe et dømmingssystem utviklet av Fana IL for å kunne dømme digitalt. 
Går i dialog rundt pris.  

Sak 7 Breddeprosjekter 2023 
TKSD ønsker å søke om midler til disse prosjektene: 

- Gradering  

- Regionale Workshops  

- Landslagshowcase  

- Utvikling av klubber i ND 

- Summer/Christmas Camp 

Prosjektene lyses ut til medlemsklubber, men TKSD setter kriteriene.  

Sak 8 Epost fra Askøy ang konkurransen i februar  
Konkurransen i februar ligger an til å bli for lang. Askøy har derfor søkt forslag fra TKSD om 
hvilke level eller event som må strykes.  
 
Forslag fra TKSD: 
Kutte freestyle event for rekrutt. Det holdes bare solo event for rekrutt.  
Kutte finaler i freestyle event level A og B for junior og senior 

Sak 9 Uttakskonkurranse i de resterende grenene  
TKSD må vedta om vi ønsker å åpne opp for uttak i de resterende grenene: X-Strut, Twirl 
Team, Twirl Duett og 3 baton i mars 2023. 
 
Forslag:  
Ja, det ønsker vi å åpne opp for. Dette for å ta hensyn til medlemsmassen vår. I en 
overgangsperiode vil IBTF sitt reglement for disse grenene være gjeldende i Norge og det vil 
kjøres én egen uttakskonkurranse for disse grenene.  

Sak 10 Dommere til uttakskonkurransen i de opprinnelige NBTA-
grenene.  
I en overgangsperiode ønsker vi å utdanne noen disiplinspesifikke dommere. Disse 
dommerne skal være NBTA-sertifiserte dommere. Dommerne må gjennomføre del 1 av ND’s 
dommerutdanning.   

Sak 11 Nye honorarsatser – Epost fra Tonje  
Vi er fornøyd med satsene vi har per nå. Disse finnes i våre og ND sine reglementer.   

Sak 12 Sommerkonkurransen  
Det er nå to søkere og ND kan derfor stenge søknadsportalen for sommerkonkurransen. 
TKSD vil behandle søknadene og kontakte arrangør.   
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Eventuelt (videre til neste møte) 
1. Kongepokal: Undersøke om det er mulig for oss å dele ut en kongepokal. Frida undersøker.  

2. Dele opp dommerutdanningen vår på sikt slik at den er mer spesifikk til de ulike eventene.  

Evt. Lage en broovergang for å rekruttere dommere fra NMF/NBTA i første omgang.   

 
 
 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  
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