
 

 

                      Referat 
Norges Danseforbund Region Øst 

 Møte nr.  7 2020-2022 
 

                                                Dato:          01.09.2021 
                                          Tidspunkt: 18:00 
                                                 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: klokken 22/9 klokken 19:00 på Messenger.  
 
 

Saksnr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak: Ansvar: 
  

05/20-22 Østlandsserier 2021. 
 

ØS1 
 6/3 

 

ØS2  
22/23-5 

 

ØS3 (NM) 
19/20 ell 
26/27 -6 

ØS4  
11/12-9 

ØS5 (NS)  
16/17-10 

ØS6 
4/5-12 

 
 
ØS1: Skulle vært avholdt av KDK 6/3, men ble avlyst grunnet Covid19 
ØS2: Tildeles DSD 22/23-5, men ble avlyst grunnet Covid19 
ØS3: Tildeles Nero, helgen 19/20 eller 26/27 juni ifm NM, men ble 
avlyst grunnet Covid19 
ØS4: Tildeles Elvebyen 11/12-9 men ble avlyst grunnet Covid19 
ØS5: Tildeles LSK 16/17-10 ifm NS 5 
ØS6: Tildeles DSD 4/5-12,  
 
På ØS6 skal det kåres kretsmestere. 
 
Elvebyen har valgt å avlyse ØS4, da de ikke hadde mottatt 
arrangørkontrakt og konkurranse reglement. De har også sendt klage 
via Seksjon for sportsdans og ND sentralt.  
Seksjonsstyret tar kontakt med Elvebyen for å høre om de kan tenke 
seg å arrangere en senere helg (før ØS5) som ikke kolliderer med NS.  
Elvebyen har konkludert med at de ikke kan det. 
 
DSD har fått en forespørsel om å arrangere ØS4, og de forsøker å få det 
til, men det er mulig at de ikke rekker det før ØS5 skal arrangeres, om 
disse bytter plass eller om 4 og 5 bytter plass er uvesentlig. 
 

Alle 

18/20-22 Det skal være 2 som har prokura rettigheter, Leder og nestleder.  
Disse må ta kontakt med banken for å få ordnet dette. Vi har fortsatt 
ikke utbetalt premier etter årsmøtet.  
 

 

24/20-22 Støtte fra Agder Idrettskrets. 
Regionen sender søknad for NDRØ til Agder Idrettskrets. Søknaden er 
sendt 

 

25/20-22 NDRØ er tildelt 54000,- fra Oslo Idrettskrets.  



26/20-22 Vi satser på et fysisk møte ifm NS/ØS 16/17-10  

27/20-22 Det er ikke søkt om «bingo-midler» for i år. Wenche sjekker med OIK 
om det er for sent. 

Wenche 

28/20-22 Rina lager et oppsett over når, nasjonale konkurranser i sportsdans er 
planlagt holdt for 2022, slik at vi kan lage terminliste for ØS, kan vi 
oppfordre klubber til å ta med seg Swing, eller andre små grener på 
konkurranser i tillegg, og at vi vil prioritere disse? Kanskje det kan 
være en på høsten og en på våren. Kan vi oppfordre til at to klubber 
deler en konkurranse, slik at en klubb som har arrangert en del 
konkurranser kan ha med seg en klubb på «opplæring»  

 

29/20-22 Det er kun på Østlandet at andre grener ikke har sin egen serie, kan det 
være lurt at vi oppfordrer til å lage mindre regionale serier slik at det 
ikke bare er de store klubbene som kan arrangere? Det bør være et 
ekstra fokus på grener som ikke arrangerer egne regionale 
konkurranser, Sportsdrill/ Swing 

 

30/20-22 Det kan være at det kommer henvendelser fra par som ønsker 
reiseutgifter for ØS4. Dersom det kommer konkret søknad på dette vil 
vi måtte behandle dette på en skikkelig måte uten at vi lager presedens 
for fremtiden. 

 

 
 


