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Referat Seksjonen for IDO/Freestyle 

Perioden 2020 – 2022 
Møte nr:15 

 

Styre: Seksjonen for IDO/Freestyle 

Dato: 2. desember 2021 

Tidspunkt: 17:00 – 19:30 

Sted: Teams 

 

Innkalling: Emilie Bakken, Bettina Wichmann, Espen Kristiansen, Bjørn Ivar Carlsen. 

Ingunn Aase 

Deltok i ca 25 minutter: Heidi Jappèe 

Frafall: Øyvind Gulli 
 

 

Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer: 

  

137/20-22 • Godkjenning av innkalling og saker til 

eventuelt:  

Innkallelse godkjent. 

 

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten: 

 

             Sak 143: Inhabil: Bjørn Ivar,  

Espen Kristiansen, Heidi Jappèe 

 

 

Bettina 

138/20-22 Saker behandlet siden forrige møte samt 

innkommende saker: 

• Budsjettfordeling laget, stemt over og sendt inn 

til AU/HS 

• Planlegging OLT 2022 påbegynt 

• Ny terminliste korrespondert ut til alle 

• Rapportering på breddeprosjekter 

• Forslag til uttak nasjonal satsningsgruppe vår 

2021/2022 

• Dialog med Halvor rundt anlegg 

(informasjonssak) 

• Henvendelse fra reiseleder Kristengård i 

forbindelse med VM. 

 

139/20-22 

 

Orientering fra HS v/Espen 

• Espen deltok i stedet for Bettina 

• Kongepokal til vår seksjon for 2022 

• Budsjett presentert 

 

Bettina/Espen 

140/20-22 Orientering fra Akademiet v/Heidi:  

• Utsatt til neste møte 6. januar 2022 

Heidi 
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141/20-22 Budsjett 2022 

• Kort gjennomgang av det innsendte  

(gjennomført 30. november) 

• Har vi kontroll på alle faktureringer for 2021 

Reminder sendes ut, formasjonsansvarlige 

kontaktet. 

Påminnelse til alle om å få sendt inn til 

refundering, deadline 24. des. så disse er 

system godkjent innen 27. desember 

• Formasjon 2022 budsjett 

Beløp godkjent, sendes til ansvarlige for 

formasjonen, da jobben og aktivitet er startet. 

• Samme med Satsningsgruppe, beskjed om ny 

tildeling slik at det er mulighet for å dele med å 

motivere dansene. 

Alle 

142/20-22 Konkurranse tildeling 2022 

• Tildelingsbrev sendes ut via Admin. Husk alle 

informasjoner om tildeling og hvordan denne 

faktureres.  

Oppdatering av tildelingsbrev som sendes til 

Admin for å sende ut asap. 

• Regelendring for kvalifikasjon til EM/VM 

grundet ny konkurranseform 

Forslag: De 3 beste resultater av de seneste 4. I 

stedet for den nåværende beste 4 av de seneste 

5. 

Enstemmig vedtatt. 

Reglement oppdateres. 

• Arbeidsgruppen ønsker at vi tar et 

oppfølgingsmøte etter VM, sette en dato. 

Inviteres 6. januar på første møte for 2022. 

 

Alle 

143/20-22 OLT 2022 

• Første gjennomgang 

Vedtak om utøvere 

Enstemmig vedtatt. 

Jobben med kontakt til klubb og utøver starter 

på mandag 6. des. 

• Landsagskoordinator 

Konstituert stilling tilbys til en koordinator som 

starter opp OLT dansene sideløpene med 

stillingen som landslagstrener utlyses.  

 

 

Enstemmig vedtatt. 

Bettina/Ingunn 
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144/20-22 Dommeruttak 2022 

• Jobben startet for Nasjonale dommere 

• Første dommere på plass for NM i Freestyle 

• Første dommere på plass for NM IDO 

• Diskusjon om de konkurranser som krever 2 

paneler. 

• Nytt for IDO/PA konkurranser  

Antall dommere: 4 + 3 i stedet for 3+2  

NM fortsatt 7 internasjonale 

Årsak: 7`er panel fungerer bedre. I tillegg vil vi 

få flere nasjonale dommere i aktivitet i løpet av 

ett år. 

Enstemmig vedtatt 

Forslag: Gi uavhengige dommere mulighet til å 

dømme via medlemskap direkte hos ND 

Enstemmig vedtatt. 

Forslag sendes til Admin. for diskusjon og 

vedtak i HS.  

• 2 paneler på FDJ3/DC2 ekstra tildeling. 

Alle 

145/20-22 Regelsett deltakelse DOTY 

• Diskusjon om regler for DOTY 

Forslag til vedtak formuleres og stemmes over 

via mail.  

 

Alle 

146/20-22 Camp/Utland. 

• Dato: uke 27 

Enstemmig vedtatt 

Kriterier og planlegging klar til møtet 3. februar 

Alle 

147/20-22 EVT. 

• Tarjei invitert på møtet 13. januar i forhold til 

planlegging av sosiale medier for 2022 og vår 

seksjon. 

Bettina inviterer. 

• Nyhetsbrev vår seksjon 

Settes i gang i morgen 3/12. 

• Førstehjelp på konkurranser 

Dette står i kontraktene for arrangører dette må 

være på plass. Dette må vi følge opp, og det er 

et ufravikelig krav. 

Strammes opp og konsekvenser må legges frem. 

Ny ordlyd ARRANGØRHÅNDBOKA. 
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Neste møter:  

 

• 13. januar 

• 3. februar 

• 3. mars 

• 7. april 

• 5. mai 

• 2. juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


