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MØTE          14 

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

Eines, Anett Nedregård   

DATO 09.01.2022 

MØTELEDER Kristina Haugsbø 

KOPI Norges Danseforbund 

STED Digitalt møte 

PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

Sak 2 Gjennomgang terminliste og tildeling av konkurranser 2022  
Foreløpig tildeling våren 2022:  

• 21.- 23. Januar: Ny tildeling, Ålesund, Blindheimshallen  

• 26.-27. Februar: Askøy, Åsane Arena   

• 25.-27. Mars: MANGLER ARRANGØR 

• NM Freestyle 29. April -01. Mai: Ålesund, Blindheimshallen 

• Sommerkonkurranse 10.-12. juni  

• 4.-6. November: Spjelkavik, Blindheimshallen  

 
Orienteringssaker:  

Sak 3 Status dommere og prøvedommere 2022 – Frida 

Frida orienterer oss om dommere kommende sesong. Fordelingen er klar og dommere er 

klar for januar. Det er også spikret mentor for prøvedommere i januar og mars, det jobbes 

fortsatt med å få på plass mentor til februar.  

Sak 4 IBTF – Tina  
Ikke noe nytt i IBTF siden sist.  

Diskusjonssaker:  

Sak 5 Utdanning 2022 – Oda  

Oda orienterer oss om planene for utdanning 2022.  

- Trener 2 del 4 utsatt. Det blir sendt ut nye helger til kursdeltakere.  
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- Graderingsoppdatering i september  

- Trener 1 i september  

- Graderingsdommer i september  

- Dommerkurs og dommeroppdatering på høsten.  

Datoer vil bli offentliggjort så snart de er satt.  

Sak 6 Økonomi 2022 
Oda orienterer oss om budsjett 2022.  
Vi diskuterer hvordan vi skal håndtere midlene som skal gå til arrangementsstøtte. Vi ble fort 
enige om at disse skal deles likt på sesongens arrangører. Arrangørene vil motta 
informasjon.  
 
Det er også satt av midler til ett fysisk styremøte. TKSD ønsker å møtes i løpet av våren for å 
ha et fysisk møte. Medlemmene tenker på helger de kunne tenke seg å møtes, så tas saken 
opp igjen på neste møte.  

Sak 7 Sportsdrill på SoMe  
Vi diskuterer litt hva vi kunne tenke oss fra ND når det kommer til sosiale medier. Vi kunne 

tenke oss “Takeover” i forkant og under en konkurranse. Vi ønsker at ND skal bli bedre til å 

promotere nasjonale konkurranser på sine kanaler, samt delta på internasjoanle mesterskap 

hvis mulig (som i 2016).  

 

Det er også et stort behov for å bygge en bildebank i TKSD for bruk i sosiale medier og andre 

sammenhenger. Vi har inngått en avtale med Aart-Jan van Wijngaarden om å velge oss ut 

noen bilder fra NM2021. Martina er i gang med å gå gjennom bildene og vil kontakte 

klubbene som å motta samtykke til bruk.  
 

Sak 8 Arrangørhåndbok  

Vi gikk gjennom arrangørhåndboken og rettet enkelte punkter. Håndboken blir publisert så 

snart den er ferdig.  

Vi har tidligere hatt flere tilfeller der arrangørklubber har søkt om og fått tildelt en 

konkurranse for senere og gi den fra seg igjen på kort varsel. Dette er svært utfordrende for 

den nasjonale sesongen og en ansvarsbeskrivelse må inn i håndboken. Når en søker om en 

konkurranse og får den tildelt, må en stå ansvarlig for å finne en alternativ løsning, evt stå 

økonomisk ansvarlig dersom den alternative løsningen blir mer kostbar. Tina jobber med en 

formulering som skal inn i håndboken.  

Sak 9 Workshop juni  

TKSD ønsker å få til en SummerCamp i Osloområdet i august, før skolestart. 11.-14. August er 
oppe til vurdering. Anett undersøker saken videre og lager en skisse for hva TKSD kunne 
tenke seg at dette arrangementet inneholder. Saken tas opp igjen under neste møte.   
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Sak 10 Sportsdrill opp mot deltaker  
Oda og Kristina skal i møte med ND om å bruke Deltaker.no som påmelding til våre arrangementer. 

Tid og sted: 12. Januar kl 20. - Teams. 

 

Sak 11 Nasjonal konkurranse i mars   

TIF Viking har sett seg nødt til å si fra seg konkurransen i mars grunnet utfordringer med leie av hall. 

Dette er svært uheldig så tett opp mot konkurransen. TKSD vil kontakte TIF og oppfordre de til å 

finne en alternativ løsning, slik FANA IL ble pålagt da de fikk utfordringer med konkurransen i januar. 

En alternativ løsning kan være alt fra ny dato, til å finne en ny arrangør for konkurransen (med 

godkjenning av TKSD).  

Mer informasjon vil bli sendt til medlemsklubber når informasjon foreligger.  
 

Vedtaksaker:  

Sak 12 Reglement 
Vi gikk gjennom reglementet og rettet enkelte punkter. Reglementet blir publisert så snart 
det er ferdig revidert.  
 
Annet:  

- Sogndal IL ønsker noen til å gradere og holde kurs – Martina tar saken videre med klubben.  

Saker til neste møte:  
- Styremøte 

- Workshop i juni - “summer camp” 

- Stevner/konkurranser for yngre utøvere (under 11 år) 

 
Neste møte planlegges søndag 13.02.22 kl. 20. 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  
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