
 

 

                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  4 2020-2022 
 

                                                Dato:          13.12.2020 
                                          Tidspunkt: 10:00 
                                                 Sted:           Messenger 

 
 
Innkalt: Jan Einar Kiil (JEK), Rina Barikmo Au (RBA), Wenche Strøm (WS), Torbjørn Nordhaug 
(TN),  
Forfall: Marie Barmann Sveen (MBS) 
Referent: Torbjørn Nordhaug. 
Neste møte: 10/1-2021, klokken 21-22 på Teams. 
 

Saksnr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak: Ansvar: 
  

05/20-22 Østlandsserier 2021. 
Det er flere klubber som har søkt om østlandsserie til neste år. Fristen 
går ut denne uken. Gjennomgang og tildeling skjer på neste styremøte. 
 
Det er kun Elvebyen (3,4,5) og DSD (2,4)  
 
Det vil antakelig komme en søknad fra KDK om ØS 3 da denne 
sammenfaller med en NS? 
 
Bør vi sende ut en henvendelse til alle klubber om at vi trenger en 
arrangør til ØS1? Bør vi si noe om at det er mulig å flytte konkurransen 
en uke hvis denne krasjer med Vinterferien?  
 
Det er NS2 (24/4) og 5 (16/10) som skal avholdes på østlandet? 
 
Der det er NS samme helg som ØS plukkes dommere ut av 
Administrasjonen. Der det er ØS alene plukkes dommere ut av styret i 
Øst-Norsk.  
 
 
Forslag om å flytte konkurransene et hakk slik at planlagt ØS1 utgår, 
og ØS1 blir der ØS 2 er planlagt.  Ny plan blir i så fall: 
 

ØS1 
 20/21-3  

 

ØS2 (NS) 
 24/25-4 

 

ØS3 
 29/30-5  

ØS4  
11/12-9 

ØS5 (NS)  
16/17-10 

ØS6 
4/5-12 

 
Bør det innstilles til arrangører av ØS å inkludere Swing også i 
Østlandsseriene, Marie Barmann Sveen sjekker med Swingmiljøet for å 
finne ut av hvilke konkurranser de ønsker å være med på, det kan i så 
fall være lurt at de får en “slott” slik at de ikke trenger å være med hele 
dagen og kun få danse kort tid.  
 
Seksjonen har ikke vedtatt hvilke klubber som skal avholde 
Norgesserier til neste år, det er visst nok bestemt at NS2 skal avholdes 
på Østlandet. Dette gjør at det er vanskelig å sette endelige terminliste 
for østlandsserien da vi kan risikere at vi legger en østlandsserie samme 
helg som det avholdes en norgesserie et helt annet sted i Norge.  

Alle 



Styret følger opp med mail til seksjonen slik at vi kan sette opp en 
endelig terminliste.  
 

   

   

   
 

   

   

   

   

 
 


