
Disco junior 1 kvinner

1.11.2020 15.5.2021 29.8.2021 3.10.2021 30.10.2021 Total

1 52Mina Sandvik Sæta, 2Dance 7 3 3 213 13 13 13

2 41Erika Isaksen, 2Dance 10 8 10 1010 10 10 11

3 36Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 16 9 11 128 9 9 10

4 33Erle Lyng Bekkevold, Studio 1 8 7 711 11 11

5 22,5Iselin Krogh Sjøberg, Move On 15 13 145,5 9 8

6 7Mia Fosshaug Laubacher, Studio 1 19 7

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco junior 2 kvinner

1.11.2020 15.5.2021 29.8.2021 3.10.2021 30.10.2021 Total

1 50Lea Lyng Bekkevold, Studio 1 1 1 2 1 513 13 11 13 9

2 40Thea Egelund, Studio 1 4 2 6 2 710 11 8 11 7

3 38Simone Ødegård Torbergsen, Move On 6 3 4 48 10 10 10

4 36Julia Sandvik Sæta, 2Dance 2 11 5 4 811 6 9 10 6

5 35Nadine Åneby Carlsen, Elite Dance Fredrikstad 5 1 19 13 13

6 33Mari Aslaksen, Move On 9 9 5 36 7 9 11

7 29Sandra Doan, 2Dance 7 4 6 97 9 8 5

8 28Karoline Baldejera Paulsen, Studio 1 15 6 11 9 62 8 6 6 8

9 21Mathilde Kristiansen, Unique DK 12 10 12 115 7 5 4

10 17,5Synne Slettbakken, 2Dance 10 13 12 13 125 3,5 5 4 2,5

11 13,5Mille Søvik Hansen, Move On 16 13 7 151,5 4 7 1

12 8,5Cornelia Klem Furset, Move On 15 16 15 122 1,5 2,5 2,5

13 4Vanessa Spord, Studio 1 13 4

14 3,5Aurora Skarsgard Ivin, 2Dance 13 3,5

15 2,5Amalie Leonora Strand Christiansen, Move On 19 19 15 2,5

16 2Chelsea Colbensen, Studio 1 15 2

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco junior 2 menn

1.11.2020 15.5.2021 29.8.2021 3.10.2021 30.10.2021 Total

1 26Sigmund Helgedagsrud, Victory Dance 12 513 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco senior kvinner

1.11.2020 15.5.2021 29.8.2021 3.10.2021 30.10.2021 Total

1 48Andrea Løvlien Solbjør, Victory Dance 1 2 2 113 11 11 13

2 44Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 2 3 3 1 311 10 10 13 10

3 35Selina Jappée, 2Dance 2 1 211 13 11

4 30,5Thea Jarulf Berget, Studio 1 3 4 9 5 1410 9 4 7,5

5 29,5Mira Evenrud, Studio 1 10 5 7 3 73 7,5 6 10 6

6 29Jenny Bergh, 2Dance 6 11 4 7 67 2 9 6 7

7 25Sofie Bjerknes Larsen, Studio 1 4 7 11 59 6 2 8

8 25Marit Finne, Studio 1 9 8 6 44 5 7 9

9 23Tiril Aslaksen, Move On 3 9 12 813 4 1 5

10 22Ronja Grønnerud Fjeld, Victory Dance 8 12 10 8 45 1 3 5 9

11 18,5Amalie Stormo Fenny, Victory Dance 8 12 5 129 1 7,5 1

12 18Solveig Finne, Studio 1 7 13 5 13 96 8 4

13 14Ida Mjåland Manskow, Studio 1 16 10 8 9 113 5 4 2

14 13Carina Sandvik Gulbrandsen, Studio 1 1 13

15 10,5Serina Erzengin, Studio 1 5 13 10 137,5 3

16 10Signe Aurbakken, Victory Dance 5 14 118 2

17 8Nathalie Sand Larsen, Move On 11 16 178

18 6,5Erica Schjerven, Move On 13 6,5

19 3Jian-Alicia Hausken, Move On 13 18 16 14 10 3

20 1,5Lea Felicia Lothe Pilskog, Move On 11 16 13 161,5

20 1,5Amalie Sveen Nicolaysen, Studio 1 11 181,5

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco duo junior 1

7.3.2020 31.10.2020 28.8.2021 1.10.2021 30.10.2021 Total

1 32Isabel M. Lunde - Stine Bergedal-Mossevik, 3 6 511 10 11

2 26Erika Isaksen - Erle Lyng Bekkevold, 2Dance 1 313 13

3 24Marielle Lühr-Sæthre - Mina Sandvik Sæta, 5 311 13

4 10Amanda Egnersson - Celina Mo Nordnes, Victory 8 10

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco duo junior 2

7.3.2020 31.10.2020 28.8.2021 1.10.2021 30.10.2021 Total

1 46Mari Aslaksen - Simone Ødegård Torbergsen, 1 2 2 213 11 11 11

2 33Sandra Doan - Synne Slettbakken, 2Dance 1 4 413 10 10

3 33Iselin Krogh Sjøberg - Mille Søvik Hansen, Move 6 3 210 10 13

4 26Julia Sandvik Sæta - Lea Lyng Bekkevold, 2Dance 1 113 13

5 18Frida Elise Torp - Julie Elise Fjelldal, Move On 7 69 9

6 11Nora Riisnæs - Synne Slettbakken, 2Dance 3 11

7 9Helene Hynne - Stine Bergedal-Mossevik, 2Dance 7 9

8 8Karoline Baldejera Paulsen - Mathilde Kristiansen, 7 8

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco duo senior k/k

7.3.2020 31.10.2020 28.8.2021 1.10.2021 30.10.2021 Total

1 37Andrea Løvlien Solbjør - Ronja Grønnerud Fjeld, 2 1 111 13 13

2 33Marit Finne - Thea Jarulf Berget, Studio 1 4 2 19 11 13

3 31Maren Nyrud Fonstad - Signe Aurbakken, Victory 3 3 210 10 11

4 26Carina S. Gulbrandsen - Solveig Finne, Studio 1 1 113 13

5 25Mira Evenrud - Serina Erzengin, Studio 1 7 3 46 10 9

6 21Selina Jappee - Tiril Aslaksen, 2Dance 2 311 10

7 20Sofie Bjerknes Larsen - Solveig Finne, Studio 1 4 29 11

8 16Amalie Stormo Fenny - Mailene Migas-Balicki, 5 58 8

9 16Lea Felicia Lothe Pilskog - Nathalie Sand Larsen, 7 36 10

10 14Elin Lauritzen - Sofie Harsem Lund, Studio 1 6 67 7

11 9,5Benedicte Haahr Arstad - Celine Jonassen, 2Dance 8 84,5 5

12 9Erica Schjerven - Jian-Alicia Hausken, Step Up 4 9

13 8Amalie Sveen Nicolaysen - Ida Mjåland Manskow, 5 8

14 8Benedicte Løvaas - Sofie Bjerknes Larsen, Studio 1 5 8

15 7Marte Rød Nordseth - Sandra Alsaker, 2Dance 6 7

16 4,5Jenny Bergh - Sofie Nguyen, 2Dance 8 4,5

17 3Amalie Stormo Fenny - Mia Nymoen, Victory 10 3

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco small group junior

7.3.2020 31.10.2020 29.8.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 37Move On (disco jr), Move On 1 1 213 13 11

2 222dance Company xtreme (disco), 2Dance 1 413 9

3 212dance Company eXplotion (disco), 2Dance 2 311 10

4 18Studio 1 Icons (disco), Studio 1 3 510 8

5 13Studio 1 Legends (disco), Studio 1 1 13

6 112dance Next Generation (disco), 2Dance 2 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco small group senior

7.3.2020 31.10.2020 29.8.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 26Studio 1 Red Rebels (disco), Studio 1 1 113 13

2 13Studio 1 Legacy (disco), Studio 1 1 13

3 132dance Company eXellence (disco), 2Dance 1 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco formation junior

15.2.2020 7.3.2020 29.8.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 37Power, Norges Danseforbund 1 2 113 11 13

2 35Fierce, Norges Danseforbund 2 1 211 13 11

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco formation senior

15.2.2020 7.3.2020 29.8.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 39Sensation, Norges Danseforbund 1 1 113 13 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.

Side 11 av 15



Disco freestyle junior 1 kvinner

31.10.2020 15.5.2021 28.8.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 43Elise Marie Strand Iversen, Studio 1 6 6 2 611 8 13 11

2 43Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 7 2 3 810 13 11 9

3 36Isabel M. Lunde, 2Dance 9 5 6 78 9 9 10

4 34Stine Bergedal-Mossevik, 2Dance 3 5 111 10 13

5 33Iselin Krogh Sjøberg, Move On 5 5 410 13 10

6 9Mia Fosshaug Laubacher, Studio 1 8 9

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.

Side 12 av 15



Disco freestyle junior 2 kvinner

15.5.2021 28.8.2021 1.10.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 35Mari Aslaksen, Move On 3 1 311 13 11

2 35Mathilde Kristiansen, Unique DK 2 1 513 13 9

3 31Karoline Baldejera Paulsen, Studio 1 4 4 410 11 10

4 13Nadine Åneby Carlsen, Elite Dance Fredrikstad 2 13

5 8Ingrid Hoel Scheide, Victory Dance 9 8

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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Disco freestyle junior 2 menn

31.10.2020 15.5.2021 28.8.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 26Sigmund Helgedagsrud, Victory Dance 2 113 13

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.

Side 14 av 15



Disco freestyle senior kvinner

31.10.2020 15.5.2021 28.8.2021 1.10.2021 29.10.2021 Total

1 39Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 1 1 113 13 13

2 37Signe Aurbakken, Victory Dance 2 1 111 13 13

3 32Sofie Jaatun, Victory Dance 3 2 210 11 11

4 22Nathalie Sand Larsen, Move On 6 211 11

5 9Kristin Balland, Diamond Dance - Bergen DK 4 9

Det gis rankingpoeng for de fem siste konkurransene, og det er de fire beste resultatene av disse som teller. Ved bytte av 
aldersklasse beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse, bortsett fra for junior 2-klassen i IDO-
grener der det gjelder særskilte regler for opprykk. I oversikten er plassering markert med grålig skrift (plassering i felles 
klasse dersom flere rankingklasser konkurrerer mot hverandre), mens oppnådde poeng er skrevet med svart. Vær obs på at 
utøvere som har rykket opp en aldersklasse vil kunne stå på lista i "gammel" klasse dersom de ikke har oppnådd 
poenggivende resultat i ny aldersklasse i denne grenen.

Ved likt antall rankingpoeng totalt er det siste konkurranse der det var forskjell på danserne som avgjør rekkefølgen.

Dersom det oppdages feil på listene ber vi om at det gis melding til seksjonsstyret v/tom.axelsen@wemail.no.
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