
 

 

                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  5 2022-2024 
 

                                                Dato:          03.11.2022 
                                          Tidspunkt: 16:00 
                                                 Sted:           Fysisk Ullevål stadion. 

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

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

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

Østlandsserier i Sportsdans for 2022. 
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. 
 
Det har per i dag ikke lykkes Regionen å fremskaffe arrangør for ØS4, 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 
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 retter 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. 
 
Mail fra Sportsdans Seksjonen 
Hei Styret NDRØ, 
Basert på informasjonen vi nå har mottatt og med det beste for danserne i tankene 
foreslår jeg følgende 2 alternativer: 
Alternativ 1 
ØS arrangeres 19. november som planlagt med arrangør DSD 
ØS arrangeres 10. eller 11. desember et felles-arrangment mellom to eller flere klubber 
Alternativ 2 
ØS arrangeres 19. eller 20. november et felles-arrangment mellom to eller flere 
klubber 
ØS arrangeres 10. eller 11. desember med arrangør DSD 
 
Med denne løsningen vil dansernes interesser bli ivaretatt på best mulig måte. 
Ser frem til å høre fra dere snarest, og innen 25 september, slik at dette kan planlegges 
og kommuniseres. 
 
Mvh, Jan Tore. 
 
Etter samtaler med Tor Øyvind Sandboe, og Jan Tore Jacobsen ønsker regionsstyret å 
gå for en løsning der parene fra Østlandet får serie- og opprykks-poeng for deltagelse 
på NS5 slik at denne norgesserien blir tellende uten at det blir arrangert en egen 
konkurranse. Dette fordrer at førstegangsstartende også får være med på Norgesserien. 
Østlandsserie 4 blir strøket og ØS 6 i DSD blir serieavslutningen.   

 



Da det ikke lyktes og komme til enighet ang poenggiving ifm NS5, ble ØS 4 slettet slik 
at det er bare 5 poenggivende konkurranser i år.  
 
 

3/22-24 
(34/20-22) 

Østlandsserier Sportsdans 2023: 
ND har bedt om at utlysninger for ØS 2023 i Sportsdans starter oppi Mars 2022, 
Regionen mener at det er viktig at Sportsdanseseksjonen får på plass de nasjonale 
konkurransene før de regional konkurransene settes.  
Rina Au følger opp dette mot ND 
Det er kommet en terminliste, som sier når NS skal arrangeres på Østlandet. 
ØS1: 11/12-3  
ØS2: 22/23-4 (DSD) 
ØS3: 21/5 (LSK)  
ØS4:16/17- 9 
ØS5: 22/10 (NERO)  
ØS6: Seriefinale: 18/19-11(DSD) 
 
Henvendelse til forbundet ang hjelp til utlysning sendt 27/9 2022, med svarfrist 23/10. 
 
Det er kun søkt på 2 Østlandsserier fra Drammen 2 og 6 som de tildeles, slik at vi pdd 
mangler arrangører for 2 Østlandsserier. Ane sender mail til Elvebyen, Diamond, og 
Drammen Dancecompany. Samt at hun høre med Nero og LSK om de evt kan ta en 
ekstra.  
  
Nasjonale konkurranser2023 
NS1 - Stavanger: NJS - 24. Februar (ønske om VS1 25 februar) - Tastarusta Idrettshall 
NS2 - Trondheim: Falken - 25. mars - hall kommer 
NS3 - Lillestrøm: LSKdans - 20. mai - Vollahallen (ønsker ØS3 21. mai) 
NS4 - Trondheim: Nidaros - 23. september - hall kommer 
NS5 - Rælingen: NeRo - 21. oktober - Sandbekkhallen 
NS6 - Bergen: HILL - 11. november - hall kommer 
 
NORGESMESTERSKAPET 2023 
Mesterskapet finner sted i juni - dato, arrangør ikke per i dag avklart. Kommer tilbake 
med dato og sted etter 14. juni. 
 
CHRISTMAS DANCE FESTIVAL 2023 
9-10 desember Oslo - kommer tilbake med sted og arrangør etter tildelingen avklart 
med nytt HS. 
 

 

12/22-24 Kan det vurderes ekstra støtte til førstegangs arrangørklubber?  
Vedta: 
Styret Ønsker å støtte arrangører som ikke har arrangert konkurranser før med dobbelt 
konkurranse støtte (kr. 3000,- i 2022) 
 
NB! Klubber som tar inn flere grener inn i en og samme konkurranse kan også søke 
grenseksjonene om støtte.   

 

13/22-24 Bør det sendes et brev til alle danseklubbene om hva de kan søke støtte til?  
 
Happening, Treninghelg, Eventer, merkeprøver, Gratiskurs, SFO kurs, sosiale tiltak for 
dansere.+++ 
 
Vet utlysningen legges «søknad om tildeling av aktivitetsstøtte» ved 
Ved tildeling skal det alltid følge med «rapport etter tildeling av aktivitetsstøtte» og 
penger utbetales først når denne har blitt returnert.  
 
Vi satser på å få ut søknadstekst i løpet av uke 39 med svarfrist 16/10 (2 uker)  

 

14/22-24 Kan regionen starte andre aktiviteter? Evt pushe Forbundet til å arrangere?  
Dommerkurs (kan kjøres sammen med seksjonen/ Forbundet?)  
Utregnerkurs (kan kjøres sammen med seksjonen/forbundet) 
 
Regionen sender mail til Danseforbundet, for å høre lufte vår bekymring om mangel på 
Dommere og utregnere.   

 

15/22-24 Søknad for Lysstøtte til NERO: 
Hei, 
Nero Sportsdansere har avholdt NS5 lørdag 15. oktober og ØS5 søndag 16. 
oktober. Vi søker herved om kr 10 000,- i lys støtte. 
 
Vedtak: Styret innvilger støtte på kr 8000,- 
 

 

16/22-24 Søknad fra Bærum Breakeforening: 
Vi søker om 10.000.- til å dekke to workshop og 5000.- til subsidiering av 
medlemsavgift for at det skal være gratis å delta for alle som ikke er medlem 

 



fra før av.  
Totalt 15000.- 
 
Vedtak: Styret innvilger arrangørstønad på kroner 3000,- + Corona Støtte på kr 
3000,- (Samme som for ØS) 
og ber om at det etter arrangementet sendes en fullstendig rapport inkl, 
deltagerliste og regnskap slik at vi kan vurdere ytterligere støtte.  
 

18/22-24 Søknad fra Oslo urbane idrettsforening/ Depali Barghara : 
Oslo urbane idrettsforening søker støtte til å arrangere en battle innenfor 
afrobeat i samarbeid med underprosjektet vårt Pure Jamaican Vybz  
Søker 18.000kr for honorar for dommere, 6000krx3, Internasjonale dommere. 
05.11.2022 
Battle er gratis for deltakere og med det trenger vi støtte for at det skal bli 
gratis. 
 
Vedtak:  
Styret innvilger  arrangør stønad + corona stønad (3000,- + 3000,-), samt 
lysstøtte på kroner 8000,- men presiserer at det ved senere søknader kreves at 
det må fremkomme ved bruk av logoer at det er et arrangement i regi av et 
idrettslag tilknyttet Norges Danseforbund. Utbetaling av støtte krever mottatt 
rapport i etterkant.  
 
 

 

19/22-24 Ifm Østlandsserie 5 og 6, (Nero/DSD) kommer det et innspill fra Ane Aune om 
regionen kan dekke noen av de ekstraordinære utgiftene klubbene har. 
 
Vedtak: Da vi har budsjettert med arrangørstøtte og Corona støtte, samt evt lysstøtte 
kan deler av dette innvilges fordeles på disse to klubber.  
 
(Jan Einar og Torbjørn forlot møtet på dette punktet) 
 

 

20/22-24 Seriemester 2022: 
Til serievinnerne for Østlandsserier i klassene :  
Barn 2, Rek – Konk – og Elite (Standard og Latin) 
Junior 1, Rek – Konk – og Elite(Standard og Latin) 
Junior 2, Rek – Konk – og Elite (Standard og Latin) 
Ungdom, Rek – Konk – (Standard og Latin) 
Voksen Rek – Konk(Standard og Latin) 
Senior, Rek – Konk(Standard og Latin) 
Tildeles pokaler 
 
Klassene Junior 2, Ungdom, Voksen tildeles gavekort i begge klasser.  

 

21/22-24 Danseforbundet har sendt oss lister med oversikt over klubber som ikke har betalt 
forbudskontigenten, Regionens leder har purret på klubbene. 

 

 Lysstøtte?  

 
 


