
Jazz junior 1 kvinner

24.4.2022 8.5.2022 2.10.2022 29.10.2022 Total

1 4Vilde Tangvik, Move On 9 102,5 1,5

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 2.10.2022 29.10.2022 Total

1 32Mina Sandvik Sæta, 2Dance 2 2 3 311 11 10 10

2 30Erika Isaksen, 2Dance 4 3 2 59 10 11 8

3 26Iselin Krogh Sjøberg, Move On 6 5 4 47 8 9 9

4 18Benedicte Nergaard-Eidet, Move On 7 8 6 76 4 7 5

5 17Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 8 7 7 105 6 6 1,5

6 13Lara Vlacic, Move On 9 8 84 4 5

7 8,5Maria Mathisen Lunde, 2Dance 12 12 9 71 2,5 5

8 5Ea Marie Eliassen, Unique DK 19 7 5

9 5Leah Sofie Pedersen, Move On 10 13 92,5 2,5

10 2Isabel Mathisen Lunde, 2Dance 12 11 162

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 2.10.2022 29.10.2022 Total

1 39Selina Jappée, 2Dance 1 1 113 13 13

2 35Simone Ødegård Torbergsen, Move On 3 2 1 210 11 13 11

3 31Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 2 4 2 511 9 11 8

4 30Natalie Gustavsen, 2Dance 4 3 3 39 10 10 10

5 25Tiril Aslaksen, Move On 5 5 5 47,5 8 8 9

6 23,5Lova Elofsson, Sarpsborg/2Dance 5 6 4 67,5 7 9 7

7 18Nathalie Sand Larsen, Move On 9 7 6 82 6 7 5

8 14,5Sara Seeberg-Rommetveit, Move On 7 8 85,5 4,5 4,5

9 13Aurora Skarsgard Ivin, 2Dance 1 13

10 11,7Sofie Jaatun, Victory Dance 7 7 125,5 6 0,2

11 11Mari Aslaksen, Move On 2 11

12 9Nora Landau Werner, 2Dance 9 10 10 92 2,5 2,5 4

13 8,5Synne Odland Aase, Victory Dance 10 72,5 6

14 7Lea Lyng Bekkevold, Studio 1 6 7

15 7Jian-Alicia Hausken, Move On 9 12 82 0,5 4,5

16 6,7Victoria Kristengård, 2Dance 9 8 12 122 4,5 0,2 0,2

17 5,2Lotte Holene, Move On 14 10 12 102,5 0,2 2,5

18 4,5Ina Celine Johansen, 2Dance 9 14 102 2,5

19 1,5Julie Elise Fjelldal, Move On 10 1,5

19 1,5Mia Meland Kongsland, Unique DK 10 1,5

21 0,5Amalie Leonora Strand Christiansen, Move On 16 12 0,5

22 0,4Cornelia Klem Furset, Move On 16 16 12 120,2 0,2

23 0,2Ylva Wiker-Jaksland, Studio 1 12 0,2

24 0,2Amanda Henrikke Svendsen, 2Dance 12 0,2

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 2.10.2022 29.10.2022 Total

1 37Erika Isaksen - Mina Sandvik Sæta, 2Dance 1 1 213 13 11

2 32Lara Vlacic - Leah Sofie Pedersen, Move On 4 1 4 39 13 9 10

3 31Benedicte Nergaard-Eidet - Iselin Krogh Sjøberg, Move On 3 3 2 410 10 11 9

4 24Maria M. Lunde - Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 5 4 68 9 7

5 23Josefine Marie Lund - Mathilde Døhli, 2Dance 6 5 6 57 8 7 8

6 8Isabel Mathisen Lunde - Maria Mathisen Lunde, 2Dance 5 8

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 2.10.2022 29.10.2022 Total

1 39Lova Elofsson - Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 1 1 1 213 13 13 11

2 35Natalie Gustavsen - Simone Ødegård Torbergsen, 2Dance 2 3 2 111 10 11 13

3 31Jian-Alicia Hausken - Tiril Aslaksen, Move On 3 2 310 11 10

4 27Cornelia Klem Furset - Nathalie Sand Larsen, Move On 6 5 4 37 8 9 10

5 26Amanda H. Svendsen - Ina C. Johansen, 2Dance 4 4 59 9 8

6 22Mia Meland Kongsland - Nora Landau Werner, 2Dance 7 6 5 66 7 8 7

7 21Sandra Alsaker - Victoria Kristengård, 2Dance 5 7 6 78 6 7 6

8 16Jenny Baumann - Ronja Salut, Step Up 8 8 7 85 5 6 5

9 13Julia Sandvik Sæta - Lea Lyng Bekkevold, 2Dance 1 13

10 9Dorthea Serine Kvarv Andreassen - Sofie Jaatun, Victory Dance 4 9

11 8Amalie Leonora S. Christiansen - Julie E. Fjelldal, Move On 9 94 4

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 2.10.2022 29.10.2022 Total

1 392dance Company Beat (jazz), 2Dance 1 1 1 213 13 13 11

2 35Move On Motion (jazz), Move On 2 2 2 111 11 11 13

3 302dance Company Elevate (jazz), 2Dance 3 3 3 410 10 10 9

4 102dance Company Art (jazz), 2Dance 3 10

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 2.10.2022 29.10.2022 Total

1 392dance Company Movement (jazz), 2Dance 1 2 1 113 11 13 13

2 35Move On Monarchs (jazz), Move On 2 1 211 13 11

3 312dance Company Fusion (jazz), 2Dance 3 3 210 10 11

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 1.10.2022 29.10.2022 Total

1 392dance Company - Confident (jazz), 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

24.4.2022 8.5.2022 1.10.2022 29.10.2022 Total

1 392dance Company - Standards (jazz), 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 6,5Josefine Lund, 2Dance 17 9 12 104 0,5 2

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 34Mina Sandvik Sæta, 2Dance 2 3 1 411 10 13 9

2 29,5Erika Isaksen, 2Dance 5 4 3 28 8,5 10 11

3 27Iselin Krogh Sjøberg, Move On 6 2 4 67 11 9 7

4 20Benedicte Nergaard-Eidet, Move On 7 7 7 56 5,5 6 8

5 18,5Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 11 7 6 71 5,5 7 6

6 9Isabel Mathisen Lunde, 2Dance 14 4 128,5 0,5

7 8,5Leah Sofie Pedersen, Move On 8 11 10 104 1 2,5 2

8 7Caroline Vorvik, 2Dance 10 82,5 4,5

9 4Lara Vlacic, Move On 8 15 144

10 1Erle Lyng Bekkevold, Studio 1 11 1

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 39Selina Jappée, 2Dance 2 1 1 113 13 13 13

2 33Natalie Gustavsen, 2Dance 3 2 2 211 11 11 11

3 29,5Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 5 3 3 39 9,5 10 10

4 28Tiril Aslaksen, Move On 4 5 4 410 8 9 9

5 25,5Simone Ødegård Torbergsen, Move On 6 3 5 78 9,5 8 6

6 22Lova Elofsson, Sarpsborg/2Dance 8 6 6 56 7 7 8

7 20Nora Landau Werner, 2Dance 7 7 12 67 6 0,3 7

8 13Aurora Skarsgard Ivin, 2Dance 1 13

9 10,5Lotte Holene, Move On 10 13 9 82,5 3 5

10 10,5Nathalie Sand Larsen, Move On 10 9 8 92,5 3 5 2,5

11 10,5Ina Celine Johansen, 2Dance 9 9 95 3 2,5

12 10Mari Aslaksen, Move On 3 10

13 7,5Sara Seeberg-Rommetveit, Move On 10 82,5 5

14 6Kristin Balland, Diamond Dance - Bergen DK 7 6

15 6Amanda Henrikke Svendsen, 2Dance 15 9 93 3

16 5,5Synne Odland Aase, Victory Dance 9 93 2,5

17 4,5Lea Lyng Bekkevold, Studio 1 8 4,5

18 2,5Jian-Alicia Hausken, Move On 14 9 2,5

19 2,5Amalie Leonora Strand Christiansen, Move On 10 192,5

20 2Julie Elise Fjelldal, Move On 10 2

21 1Marte Rød Nordseth, 2Dance 19 12 1

22 0,3Cornelia Klem Furset, Move On 15 14 12 0,3

22 0,3Ronja Salut, Step Up 12 0,3

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 13Tor-Erik Jensen, Sarpsborg DK - Evolution 12 13

2 13Joakim Visnes, Studio 1 1 13

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 39Erika Isaksen - Mina Sandvik Sæta, 2Dance 1 1 113 13 13

2 33Maria M. Lunde - Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 2 2 211 11 11

3 33Benedicte Nergaard-Eidet - Leah Sofie Pedersen, Move On 3 1 3 310 13 10 10

4 30Isabel M. Lunde - Mathilde Døhli, 2Dance 4 3 2 49 10 11 9

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 37Natalie Gustavsen - Simone Ødegård Torbergsen, 2Dance 2 2 1 111 11 13 13

2 31Chelsea Colbensen - Lea Lyng Bekkevold, Studio 1 3 6 2 310 7 11 10

3 29Maren Nyrud Fonstad - Synne Odland Aase, Victory Dance 5 3 28 10 11

4 28Lotte Holene - Nathalie Sand Larsen, Move On 4 3 4 59 10 9 8

5 26Aurora Skarsgard Ivin - Joakim Visnes, Studio 1 1 113 13

6 24Ina Celine Johansen - Nora Landau Werner, 2Dance 7 4 46 9 9

7 23Amanda H. Svendsen - Victoria Kristengård, 2Dance 5 7 5 68 6 8 7

8 16,5Jenny Baumann - Ronja Salut, Step Up 10 9 6 73 3,5 7 6

9 10Amalie Leonora S. Christiansen - Julie E. Fjelldal, Move On 8 85 5

10 7,5Marte Rød Nordseth - Sandra Alsaker, 2Dance 9 94 3,5

11 7Dorthea Serine Kvarv Andreassen - Sofie Jaatun, Victory Dance 6 7

12 5Emilie Faaberg-Johansen - Hannah Jeistad, Victory Dance 8 5

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 39Move On Motion (moderne), Move On 1 2 1 113 11 13 13

2 352dance Company Beat (moderne), 2Dance 2 1 2 211 13 11 11

3 302dance Company Flow (moderne), 2Dance 3 3 3 410 10 10 9

4 102dance Company Art (moderne), 2Dance 3 10

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 39Move On Monarchs (moderne), Move On 1 1 1 213 13 13 11

2 352dance Company Movement (moderne), 2Dance 2 2 2 111 11 11 13

3 302dance Company Fusion (moderne), 2Dance 3 3 310 10 10

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 262dance Company JR (moderne), 2Dance 1 113 13

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 6.11.2022 Total

1 262dance Company SR (moderne), 2Dance 1 113 13

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 14Josefine Lund, 2Dance 7 8 9 125 5 4 1

2 5Vilde Tangvik, Move On 10 11 11 131,5 1,5 2

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 33Mina Sandvik Sæta, 2Dance 2 2 211 11 11

2 33Erika Isaksen, 2Dance 3 1 3 310 13 9,5 10

3 28,5Iselin Krogh Sjøberg, Move On 4 3 3 59 10 9,5 8

4 25Benedicte Nergaard-Eidet, Move On 5 7 5 48 6 8 9

5 25Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 6 2 6 67 11 7 7

6 19Lara Vlacic, Move On 7 4 8 75 9 5 4,5

7 15,5Leah Sofie Pedersen, Move On 7 9 7 75 3,5 6 4,5

8 11,5Isabel Mathisen Lunde, 2Dance 10 5 14 111,5 8 2

9 9,5Maria Mathisen Lunde, 2Dance 10 9 12 71,5 3,5 0,5 4,5

10 1,5Mathilde Døhli, 2Dance 11 141,5

11 0,5Matilde Berner Salut, Step Up 12 0,5

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

Side 21 av 27



Showdance adult kvinner

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 39Selina Jappée, 2Dance 1 1 1 113 13 13 13

2 33Natalie Gustavsen, 2Dance 2 2 4 211 11 9 11

3 30Lova Elofsson, Sarpsborg/2Dance 3 4 2 510 9 11 8

4 29Simone Ødegård Torbergsen, Move On 4 3 5 39 10 8 10

5 27Maren Nyrud Fonstad, Victory Dance 5 3 48 10 9

6 21Tiril Aslaksen, Move On 6 6 7 67 7 5,5 7

7 19Nathalie Sand Larsen, Move On 7 7 6 76 6 7 5

8 18,5Sara Seeberg-Rommetveit, Move On 5 8 78 5 5,5

9 13Mari Aslaksen, Move On 1 13

10 8Synne Odland Aase, Victory Dance 9 73 5

11 8Amanda Henrikke Svendsen, 2Dance 9 9 92 3 3

12 8Ina Celine Johansen, 2Dance 8 95 3

13 6Jenny Baumann, Step Up 9 103 3

14 5Sofie Jaatun, Victory Dance 7 5

15 5Marte Rød Nordseth, 2Dance 9 92 3

16 4,5Julie Elise Fjelldal, Move On 7 4,5

17 4Victoria Kristengård, 2Dance 9 12 12 112 0,5 1 1

18 2,5Sandra Alsaker, 2Dance 9 122 0,5

19 2Dorthea Serine Kvarv Andreassen, Victory Dance 9 2

20 1Emilie Faaberg-Johansen, Victory Dance 11 1

20 1Ronja Salut, Step Up 11 1

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 20Emma Shirin Senol - Ida Pozzi Jacobsen, Step Up 7 5 7 76 8 6 6

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 39Erika Isaksen - Mina Sandvik Sæta, 2Dance 1 1 113 13 13

2 33Benedicte Nergaard-Eidet - Leah Sofie Pedersen, Move On 3 1 3 310 13 10 10

3 29Maria M. Lunde - Marielle Lühr-Sæthre, 2Dance 4 2 5 49 11 8 9

4 27Isabel M. Lunde - Josefine Lund, 2Dance 5 3 4 68 10 9 7

5 25Victoria Bator Thorsen - Vilde Tangvik, Move On 6 4 6 58 9 7 8

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 37Camilla Hanssen - Selina Jappée, 2Dance 2 1 111 13 13

2 37Natalie Gustavsen - Simone Ødegård Torbergsen, 2Dance 1 2 1 213 11 13 11

3 30Lotte Holene - Sara Seeberg-Rommetveit, Move On 3 3 310 10 10

4 26Ina Celine Johansen - Victoria Kristengård, 2Dance 4 4 59 9 8

5 20Maren Nyrud Fonstad - Synne Odland Aase, Victory Dance 2 411 9

6 16Maria Øygard Poptamas - Sofie Jaatun, Victory Dance 4 69 7

7 11Iselin Krogh Sjøberg - Mari Aslaksen, Move On 2 11

8 10Lotte Holene - Nathalie Sand Larsen, Move On 3 10

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 372dance Company Beat (show), 2Dance 1 2 113 11 13

2 37Move On Motion - Empty chairs at empty tables (show), Move 2 1 111 13 13

3 31Team Step Up - Harry Potter (show), Step Up 3 3 2 310 10 11 9,5

4 282dance Company Steps - Six (show), 2Dance 4 4 3 59 9 10 8

5 112dance Company Art (show), 2Dance 2 11

6 9,5Move On Motion (show), Move On 3 9,5

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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

23.4.2022 7.5.2022 1.10.2022 5.11.2022 Total

1 372dance Company Character (show), 2Dance 2 1 2 111 13 11 13

2 37Move On Monarchs (show), Move On 1 2 1 213 11 13 11

Disse listene gjelder ranking per 1. januar 2023, dvs. etter at det er gjort opprykk i aldersklasser.

I IDO-grener gis det rankingpoeng for de fire siste konkurransene, og det er de tre beste resultatene av disse som teller. Ved 
bytte av aldersklasse (junior 2 til adult), beholdes ev. poeng fra siste konkurranse avholdt før bytte av klasse. 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.

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

Fra 2022 (med virkning for alle konkurranser som "tas med" inn i 2023) er tildelingen av rankingpoeng i junior solo og duo 
endret, ved at det ikke lenger deles ut fullstendige rankingpoeng både i junior 1 og junior 2 - det er kun én felles ranking for 
hele juniorklassen. Dette skal være korrekt ført i disse listene, men feil kan skje og vi ber om at det gis melding dersom noe 
har blitt feil.

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