
 

 

                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  3 2022-2024 
 

                                                Dato:          19.09.2022 
                                          Tidspunkt: 18:00 
                                                 Sted:           Messenger. 

 
 
Innkalt: Jan Einar Kiil (JEK), Torbjørn Nordhaug (TN), Ane Omdal Aune (AOU),  
Forfall: Deepali Bhagara (DB), Wenche Strøm (WS), 
Referent: Torbjørn Nordhaug. 
Neste møte: 
 
 

Saksnr. / år Hva saken gjelder / vedtak: Ansvar: 
  

2/22-24 
(28/20-22) 

Østlandsserier i Sportsdans for 2022. 
Rina har laget følgende forslag: 
ØS4: 10 September, Mangler arrangør 
ØS5: 16 Oktober, Nero sammen med NS 5 
ØS6: 19 November: tildelt DSD 
 
Alle konkurranser før sommeren tildeles 3000,- i ekstra corona støtte for, støtten 
vurderes forløpende for senere ØS. Dette må følges opp av nyvalgt styre. 
 
ØS 4 følges opp. Vi sender en ekstra oppfordring til Elvebyen og Diamond Dance som 
ikke har påtatt seg noen konkurranser. Leder kontakter LSK for å høre om de kan 
arrangere evt sammen med Diamond Dance. 
 
Det har per i dag ikke lykkes Regionen å fremskaffe arrangør, Seksjonen for 
Sportsdans, mener at de har kommet opp med en arrangør, men denne er ikke gjort 
kjent for regionen. Men dette krever at ØS 5 og 6, endres til 4 og 5 og at Seriefinalen 
ØS6 tildeles denne/ de arrangørklubben(e).  
 
NDRØ forfatter et svar som kan sendes til seksjonen og takker for innspillet, men at vi 
ikke ønsker å gå for denne løsningen da DSD har blitt tildelt ØS6 og seriefinalen og at 
vi ikke kan bidra til å skape usikkerhet for hvilken klubb som får serieavslutningen. 
Styret vurderer å rette en forespørsel til Danseforbundet om det er behov for å søke 
dispensasjon for å kjøre ØS og NS sammen, evt må vi vurdere å stryke ØS 4, helt slik 
at det bare blir 5 Østlandsserien i år og at DSD får serieavslutningen som avtalt.   
 
Etter korrespondanse med Norges Danseforbund sentralt ved Janne Krågå, er det 
kommet frem at det ikke trenger å foreligge en dispensasjon for å avholde regional og 
nasjonal konkurranse samtidig. Styret ønsker derfor at ØS 4 avholdes sammen med 
NS5 lørdag 15/10 og at ØS 5 avholdes påfølgende søndag. 

 

 


