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Saksliste / Agenda 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Velge dirigent.  

Forslag: Gunnar Albrigtsen 
3. Velge sekretær/protokollfører:  

Forslag: Rebekka Aase Bahr 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  

Forslag: Ane O. Aune og Heidi Strømberg Jappée 
5. Valg av tellekorps:  

Forslag: Alexandra Kakurina og Halvor Owren 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Godkjenne forretningsorden  
9. Behandle komiteens årsberetning 
10. Behandle komiteens regnskap i revidert stand.  
11. Regnskapet skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget.  
12. Behandle komiteens budsjett.  
13. Budsjettet skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget.  
14. Behandle innkommende forslag og saker.  
15. Fastsette kontingent/avgift.  
16. Foreta følgende valg: 
17. Styre: 

• Leder 
• Nesteleder  
• 3 styremedlemmer 
• 2 varamedlemmer 

18. Valgkomité: 
• Leder 
• 2 medlemmer  
• 1 varamedlem  

Vedlegg:  
1. Valgkomiteens innstilling 
2. Årsberetning for perioden 2020 til 2022 
3. Seksjonsstyrets innstilling til ny valgkomité 

 
  



NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 
 

 

 

 

 

3 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Forslag til vedtak: De fremmøtte delegater godkjennes. 

Sak 2: Velge dirigent 
Forslag til vedtak: Gunnar Albrigtsen velges som dirigent 

Sak 3: Velge sekretær/protokollfører 
Forslag til vedtak: Rebekka Aase Bahr 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Forslag til vedtak: Ane O. Aune og Heidi Strømberg Jappée 

Sak 5: Valg av tellekorps 
Forslag til vedtak: Alexandra Kakurina og Halvor Owren 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 
Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes 

Sak 7: Godkjenne sakslisten 
Forslag til vedtak: Saksliste godkjennes 

Sak 8: Godkjenne forretningsorden 
Forslag til vedtak: forretningsorden godkjennes 

 
Forretningsorden: 

- Tinget og seksjonenes medlemsmøter ledes av valgte dirigenter 
- Referat føres av de valgte sekretærer 
- Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes 
taletiden til 3 minutter første gang og 2 minutter andre og 1 minutt tredje gang. 

- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 
- Dirigenten kan foreslå forkorting av tale tiden og sette strek for de inntegnede talere. 
- Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.  

o Alle forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent.  

o Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under medlemsmøtet, skal skrives 

inn elektronisk i chatfunksjonen til Teams for de som deltar digitalt. De som deltar 

fysisk skal meddele forslaget til dirigenten. 

o Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten 

at tinget aksepterer dette. 
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o Forslag skal behandles av medlemsmøtet i den rekkefølge som følger av sakslisten. 

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som 

Norges Danseforbunds lov fastsetter.  

- Forslag og vedtak føres inn i protokollen med avgitte stemmer for og imot. 

Sak 9: Behandle komiteens årsberetning 
Forslag til vedtak: Beretningen godkjennes 

Sak 10: Behandle komiteens regnskap i revidert stand. Regnskapet 
skal fremlegges og endelig godkjennes på særforbundsstinget 
Forslag til vedtak: Regnskap er ikke vedtakssak på medlemsmøtet. Det behandles på 
særforbundstinget. 

Sak 11: Behandle komiteens budsjett. Budsjettet skal fremlegges og 
endelig godkjennes på særforbundsstinget 
Forslag til vedtak: Budsjettet er ikke vedtakssak på medlemsmøtet. Det behandles på 
særforbundstinget. 

Sak 12: Behandle innkommende forslag og saker 
Ingen innkommende forslag og/eller saker.  

Sak 13: Fastsette kontingent/avgift 
Ikke aktuelt – behandles på særforbundsstinget  

Sak 14: Foreta følgende valg: 
Styret: 

- Leder 
- Nestleder 
- 3 styremedlemmer 
- 2 varamedlemmer 

Valgkomité: 
- Leder 
- 2 medlemmer  
- 1 varamedlem  
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Vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling til nytt seksjonsstyret 
Valgkomiteen har kommet frem til følgende innstilling av nytt seksjonsstyret i 
Freestyle/IDO: 
 
Leder: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1 
Nestleder: Bjørn Ivar Carlsen, Elite Dance Fredrikstad 
Styremedlem: Espen Kristiansen, Unique Danseklubb 
Styremedlem: Emilie Bakken, Danseklubben 2Dance 
Styremedlem og ungdomsrepresentant: Marlene Halvorsen Myhrer, Kongsvinger 
Danseklubb – Victory Dance 
Varamedlem: Ingunn Odland Aase, Bergen Freestyle Danseklubb 
Varamedlem: Øyvind Gulli, Danseklubben Studio 1 
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Vedlegg 2: Årsberetning 

 

Årsberetning  

2020-2022 

 

Seksjon for Freestyle/IDO  

 

 
 

DATO OPPRETTET: 11.05.22 
DATO ENDRET: 20.05.22 

DATO VEDTATT: 20.05.22 
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Forord 
Styreperioden for seksjonen har vært fra august 2020 til juni 2022. Som følge av den 
verdensomspennende korona-epidemien har dette vært en meget spesiell og 
utfordrende periode. Seksjonen har i perioden 2020-2022 som følge av dette behandlet 
veldig mange saker.  
 
Det er gjort store endringer i administrasjonen som har påvirket seksjonens 
arbeidsoppgaver. Dette har ført til ekstra arbeid og usikkerhet rundt arbeidsfordelingen.  
Vi har hatt stort fokus på aktivitet for å ikke miste våre medlemmer i denne periode. 

Innledning 
Som på slutten av forrige periode har nesten hele denne perioden vært preget av 
pandemien. Seksjonens arbeidsoppgaver har også i denne perioden vært rettet mot 
hvordan vi kan opprettholde aktivitet i seksjonen på tross av at Norge og resten av 
verden stengte ned.  
 
Seksjonen arrangerte jevnlige møter via Teams, hvor vi fulgte utviklingen tett.  
Vi etablerte også i denne periode ett arbeidsutvalg som består av sportslige ledere og 
trenere fra forskjellige klubber for å jobbe aktivt med utviklingen, som for vår seksjons 
del har vært helt fantastisk med tanke på situasjonen. Vi har på IDO-delen (Performing 
Art) sett en ekspansjon som har resultert i at våre konkurranser ikke lengere kan 
arrangeres på kun 2 dager, men utvides til to helger. Derfor har arbeidsgruppen vært 
helt avgjørende for oss og denne dialogen.  
 
Vi har også i denne perioden etablert ett offisielt landslag og landslagskoordinatorer. 
Disse har fokus på å få utviklet en utviklingstrapp. Denne jobben er allerede i gang, og vi 
er stolte av fremgangen på dette punkt samt det fokus som er helt avgjørende for vår 
aksept som en sportsgren. Utviklingen foregår i tett samarbeide med Olympiatoppen. 

Styrets sammensetning  

Seksjonsstyret i Freestyle/IDO 
På medlemsmøtet i 2020 ble følgende komité valgt:  

- Leder: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1 

- Nestleder: Heidi Jappée, Danseklubben 2Dance 

- Styremedlem: Espen Kristiansen, Unqiue Danseklubb 

- Styremedlem: Bjørn Ivar Carlsen, Elite Dance Fredrikstad 

- Styremedlem - U.rep: Emilie Bakken, Danseklubben 2Dance 

- 1. Varamedlem: Ingunn Odland Aase, Bergen Freestyle Danseklubb 

- 2. Varamedlem: Øyvind Gulli, Danseklubben Studio 1 

Valgkomité: 
På medlemsmøtet i 2020 ble følgende komité valgt:  

- Leder: Ida Craig, Victory Dance 

- Medlem: Ina Linnerud, Danseklubben Studio 1 
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- Medlem: Jonas Elofsen, Sarpsborg Evolution Danseklubb 

- Vara: Marie Therese Mack, Step Up Danseklubb 

Representasjon  
Leder i seksjonen Bettina Wichmann har representert HS i perioden. Hun har også 
deltatt på AGM møtet digitalt via Teams. I tillegg har hun representert Norge under 
Disco komitemøtene.  
 
Nestleder i seksjonen, Heidi Strømberg Jappée, har i perioden vært medlem av 
Akademiet, representert som internasjonal dommer under IDO Online konkurransene i 
Nord- Amerika og Europa. I tillegg har hun representert Norge under både Jazz, 
Moderne, og Show komitemøtene.  

Styrets arbeid  

Komitéens arbeidsfordeling: 
Styret har hatt faste møter en gang i måneden med flere suppleringsmøter for å ta unna 
arbeidsoppgavene. Møtene har hovedsakelig blitt gjennomført digitalt, men vi har også 
hatt noen fysiske møter. Det har i perioden 2020-2022 avholdt 21 offisielle styremøter 
hvor flere hundre saker er behandlet.  
 
En del av arbeidsoppgavene i seksjonsstyret har i perioden bl.a. omfattet: 

• Følge opp handlingsplanen 

• Utarbeide Terminliste på bakgrunn av internasjonale og nasjonale konkurranser 

• Tildeling av nasjonale konkurranser på bakgrunn av søknader fra klubber 

• Tildeling av breddemidler 

• Tildeling av FDJ stipend 

• Tildeling av sponsing av dansere til internasjonale mesterskap 

• Uttak av dommere til nasjonale og internasjonale konkurranser via dommerkomité 

• Uttak av dansere, TC, reiseledere til internasjonale mesterskap EM og VM 

• Endring av konkurransereglement 2 ganger i året 

• Endring av arrangørveiledning 

• Budsjettering av topp og bredde  

• Fordeling av arrangementsstøtte 

• Delta på hovedstyremøter 

• Oppfølging av utdanning i seksjonen 

• Oppfølging av komiteer knyttet til seksjonen 

• Oppfølging av utregnersystemet (videreutvikling) 

• Oppfølging av IDO sine aktiviteter 

 

Generelt 

For seksjonen var 2020, 2021 og 2022 år hvor vi igjen har behandlet et enormt antall 
saker av alle kategorier. Noen saker har tatt svært mye fokus og kapasitet, noe som 
dessverre fører til at andre saker får mindre fokus og lavere prioritet. Vi håpet at vi 



NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 
 

 

 

 

 

10 

unner denne perioden i størst mulig grad kunne fokusere på å tilrettelegge best mulig 
for alle klubber inn i fremtiden. Dessverre hadde pandemien en stor innflytelse på en 
spesiell tid for oss alle. På grunn av koronapandemien ble arbeidsoppgavene rettet mot 
hvordan vi kunne opprettholde aktivitet i seksjonen på tross av at Norge og resten av 
verden stengte ned.  
 
I seksjonen har vi jobbet med: 

- Tildeling av konkurranser: Tildeling av konkurranser gjennomføres på bakgrunn 
av alle søknadene vi mottar fra klubbene. Målsetningen til seksjonen er at dette 
er ferdig før alle går på ferie, slik at alle klubber som har fått tildelt konkurranser 
har best mulig tid til å booke haller. Samtidig er det kommet klare signaler om at 
NIF ønsker seg flere konkurranser ute i regionene, så vi oppfordrer klubber i 
andre deler av landet å søke om tildeling. I 2020 hadde vi fått fordelt 
konkurransene spredt, men på grunn av pandemien ble disse ikke gjennomfør 

- Tildeling av breddemidler: Tildeling av breddemidler gjennomføres på bakgrunn 
av mottatte søknader fortløpende gjennom året. Seksjonen ser at noen klubber er 
vesentlig flinkere til å søke enn andre og oppfordrer derfor dere andre til å være 
mer ivrig. Det er ikke sikkert dere får tilslag på alt eller kanskje ikke tilslag i det 
hele tatt første gangen, men fortsett å søke. ND og NIF ønsker breddeprosjekter 
og rekruttering.  

- Tildeling av stipend i FDJ: Blir utarbeidet på bakgrunn av den nasjonale 
rankingen. 

- Tildeling av sponsing til representasjon internasjonalt: Dette er et møysommelig 
arbeid og tildeling til topp har blitt lavere med årene ettersom mer fokus innen 
idretten er dreid mot bredde, men seksjonen jobber målrettet hvert år for at 
tildelingene til dette blir så høye som mulig. I 2021 fikk vi tildelt en del mer 
penger enn tidligere på bakgrunn på vår store aktivitet i pandemien. 

- Uttak av dansere til internasjonale mesterskap: Baserer seg på rankinglistene. I 
noen tilfeller er søknader der det er ledige plasser blitt godkjent.  

- Forespørsel om Team Captain og reiseledere til internasjonale mesterskap  
- Endringer av konkurransereglement nasjonalt – Reglementet blir oppdatert 

hvert år basert på tilbakemeldinger fra alle klubber som ønsker å gi innspill. Vi 
har knyttet til oss et knippe med eksterne ressurser som hver på sin måte har 
spisskompetanse innenfor dette område.  

 
Seksjonen har et variert arbeid.  
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Arbeidsområder 
 
Vote4Dance – utregnersystem 
Det er gjort noen tilpasninger for å kunne rapportere advarsler. Det vil fortsatt bli noen 
justeringer bl.a. vedr. tittel på dansene i Performing Art. 
 

Internasjonale mesterskap  
På grunn av COVID 19 har det i perioden kun blitt arrangert VM i Jazz og Moderne 2021.  
Seksjonen har innført møter i forkant av mesterskap med team captain, reiseleder, 
seksjon og administrasjon.  
 

Utdanning trener og dommer   
Årlig oppdateringsseminar for Hoveddommere innen vår seksjon er blitt innført. Dette 
avholdes i januar før konkurransesesongen starter.  
Aktivitetslederkurs, Trenere I og dommerkurs er blitt gjennomført. Trener II kurs ble 
utsatt pga korona, men aktiviteten er nå i gang igjen med Online undervisning og fysisk 
undervisning.  

Prosjekter  
Formasjonsprosjektet har vært suksessfull. Til audition for juniorer møtte ca 50 dansere 
for å prøve seg.  
 
I forlengelse av dette kan vi også berette om økt samarbeide med Olympiatoppen, hvor 
vi har fått økt antallet av utøvere som får tilgang til trening på Olympiatoppen, dog med 
en egenbetaling. Dette gir tilgang til 4 flotte samlinger i året hvor dansene trener 
sammen med andre særidretter, noe vi ser svært positivt på. Vi jobber for og videre 
utvikle akkurat denne delen.  
 

Dommeruttak FDJ og IDO  
Dommerkomiteen fra seksjonen tar ut dommere til alle konkurransen. Dette er med økt 
antall av konkurranser med utenlandske dommere en enorm jobb og meget 
tidskrevende. Denne jobben lå tidligere i administrasjonen, og vi håper med tiden dette 
blir mulig igjen. Der er her tale med dommere til 17 konkurranser.  
 
For IDO konkurransene er det 4 utenlandske dommere pluss 3 nasjonale på alle 
konkurranser, samt 7 utenlandske dommere på våre offisielle Norske mesterskaper. 
 

DOTY  
Formatet på DOTY ble forandret noe i 2019, men på grunn av COVID 19 ble det gitt 
dispensasjon for denne regelen i 2021. Det er i 2022 vedtatt ny regel som ikke omfatter 
noen restriksjoner på hvem som kan kåres til «Dance Of The Year» 
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NM Veka 2021  
NM Veka i 2021 i Sarpsborg ble en suksess. Selv med strenge COVID-19 regler fikk vi 
gjennomført NM for solister. Dette ble en flott TV-sending og NRK likte konkurranse 
formatet vårt godt.  
 

Utdanning 
Seksjonen har i periodene arrangert både trenerkurs og dommerkurs i Freestyle/IDO.  
Under følger en oversikt over gjennomførte kurs:  
 
2020: 
 
Trenerutdanning: 
 
Trener 1 grenspesifikk del 2 og 3 
Dato: 11-12.01.2020 og 25-26.01.2020 
Kursholder: Siren Hermansen 
Sted: Lørenskog 
 
Trener 2 grenspesifikk del 3 og 4 
Dato: 24/25.10.2020 og 07/08.11.2020 
Kursholder: Siren Hermansen 
Sted: Lørenskog 

Dommerutdanning: 
 
D2 del 1 og 2 
Dato: 13.08.2020 og 22.08.2020 
Kursholder: Nancy Gogstad 
Sted: Lørenskog 
 
2021: 

Trenerutdanning: 
 
Trener 1 grenspesifikk del 2 og 3 
Dato: 20-21.03.2021, 13.06.2021 og 17. og 19. oktober (flere kursdager pga Covid-19). 
Kursholder: Siren Hermansen   
Sted: Ullevål Stadion og Lørenskog 

Trener 1 grenspesifikk del 2 og 3 
Dato: 02.03. 2021 og 14.03.2021  
Kursholder: Desire Olafsen 
Sted: Kongsvinger  
 
Trener 2 del 3 og 4 
Dato: 25-26.11.2021 og 16-17.11.2021 
Kursholder: Jeanette Lühr 
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Sted Lørenskog 
 
Kursholderkurs 
Dato 15-16.05.2021 
Kursholdere: Siren Hermansen og Nancy Gogstad 
Sted: Digitalt 
 
Trenerseminar 
Dato:10.10.2021 
Sted: Oslo 
 
Dommerutdanning: 
 
Hoveddommerseminar 
Dato: 08.01.2021 
Kursholder: Anne Mari Furuseth 
Sted: Ullevål Stadion 

Nasjonale konkurranser 2020-2022 

Sesongen 2020-2021 
 

Gjennomførte konkurranser:  

Konkurranse: Dato: Arrangør: 
FDJ 1  01. februar Step Up DK 
Vestlandsserien 1 16. februar Haugaland Danseklubb 
Disco/PA 15.-16. februar DK 2Dance og Move On 
FDJ 2 29. februar Unique DK 
Dance Challenge 2 07.- 08. mars DK Move On 
NM i Freestyle og slow 
/FDJ 6 

26.-27. september DK Studio 1 

NM Junior og Senior 2022 
og Dance Challenge 6 

31.oktober-01. november DK Studio 1 

 

Sesongen 2021-2022 
 

Gjennomførte konkurranser:  

Konkurranse: Dato: Arrangør: 
FDJ 1 06.-07. mars Bergen Freestyle 
Discomania 16. april Studio 1 
FDJ 3 – All White 08.-09. mai Victory Dance 
DC 3 14.-15. mai Move On 
FDJ – Sommercup 04. juni Unique 
NM i Freestyle og Slow 26.-27.juni Sarpsborg Danseklubb og 

Elite Dance 
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4. Internasjonal deltakelse  
I 2022 satser vi på at vi får deltatt på følgende konkurranser:  
 

• EM i Disco 

• VM i Disco 

• EM i Jazz 

• VM i Jazz 

• EM i Moderne 

• VM i Moderne 

• EM i Show 

• VM i Show 

Det har vært mye flytting av konkurranser under COVID 19 og vi ser at dette fortsatt er 
tilfelle. Dansere, trenere og foreldre har vært veldig fleksible for å klare å bistå med å få 
reist til de internasjonale mesterskapene. 

5. Økonomi  
Seksjonen har prioritert midler til å opprettholde aktivitet som konkurranser. 
Konkurranser er vår rekrutteringskilde og dette har fungert meget bra i koronatiden da 
vi fikk satt i gang nettbaserte konkurranser. På grunn av restriksjoner vedr. publikum 
ble det også utviklet konsept hvor man hadde direktevisning av konkurransene.  

6. Medlemsutvikling  
Idrettsregisteringen viser en liten nedgang i medlemsmassen fra 2020 til 2021. I 2020 
ble det registrert 4978 medlemmer, mens i 2021 ble det registrert 4929. Dette er en 
nedgang på 49 medlemmer. Dette ser vi på som en god jobb da det har vært tøft å jobbe 
med aktivitet i koronatiden. 
 
2020: 

 
 
 
 

DC 3 28.-29. august Studio 1 
FDJ 7 04. september KDK 
FDJ 8 18. september 2Dance 
FDJ 9  09. oktober Move On 
NM i IDO grener 30. oktober-01. november Victory Dance 
DOTY – Dancer of the year 06.-07. November Unique 
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2021: 

 
 
Idrettsregistreringen for 2022 er ikke ferdigstilt, men vi forventer en liten nedgang i antall 
medlemmer, siden det har vært en vanskelig tid for idretten.  
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Vedlegg 3: Seksjonens innstilling til ny valgkomité 2022-2024 
 
Seksjonsstyret ønsker å foreslå følgende valgkomité:  
 
Leder: Ida Craig, Victory Dance 
 
Medlem: Ina Linnerud, Danseklubben Studio 1 
 
Medlem: Karen Andresen, Danseklubben 2Dance 
 
Varamedlem: Marie Mack, Step Up Danseklubb 
  
 


