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Saksliste / Agenda 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Velge dirigent.  

Forslag: Gunnar Albrigtsen 
3. Velge sekretær/protokollfører:  

Forslag: Tonje Røiland 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  

Forslag: Kristina Nøstdahl Haugsbø og Oda Kristine Måkestad 
5. Valg av tellekorps:  

Forslag: Tonje Røiland og Kristina Nøstdahl Haugsbø 
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. Komitéens regnskap og budsjett for perioden 2020 til 2022 
4. Styrets innstilling til ny valgkomité 
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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: Tonje Røiland 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Forslag til vedtak: Kristina Nøstdahl Haugsbø og Oda Kristine Måkestad  

Sak 5: Valg av tellekorps 
Forslag til vedtak: Tonje Røiland og Kristina Nøstdahl Haugsbø 

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. 

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: Regnskapet godkjennes 

Sak 11: Behandle komiteens budsjett. Budsjettet skal fremlegges og 
endelig godkjennes på særforbundsstinget 
Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes 

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 ny TKSD 
 
Valgkomiteen har kommet frem til følgende innstilling til ny teknisk komite i sportsdrill: 
 
Leder: Kristina Nøstdahl Haugsbø, Ålesund Sportsdrill 
Styremedlem: Frida Aksnes, Fana IL 
Styremedlem: Oda Kristine Måkestad, Askøy Turn og Sportsdrillklubb 
Styremedlem: Tina Eines, Oslo Drillklubb 
Styremedlem: Martina Gran Arnone, Ålesund Sportsdrill 
1. varamedlem: Nora B. Kristensen, Fana IL 
2. varamedlem: Milla Jian Haugen, TIF Viking   
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Vedlegg 2: Årsberetning 

 

Årsberetning  

2020-2022 

 

Teknisk komité Sportsdrill  

 

 
 

DATO OPPRETTET: 11.05.22 
DATO ENDRET: 20.05.22 

DATO VEDTATT: 20.05.22 
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1. Styrets sammensetning  

TKSD 
Ved medlemsmøtet i 2020 ble følgende komité valgt:  

- Leder: Kristina Nøstdahl Haugsbø, Ålesund Sportsdrill  

- Medlem: Oda Kristine Måkestad, Askøy turn og Sportsdrillklubb  

- Medlem: Frida Aksnes, Fana IL 

- Medlem: Marie Odinsen, Spjelkavik Drill  

- Medlem: Martina Gran Arnone, Ålesund Sportsdrill   

- 1. vara: Tina Eines, Oslo Drill  

- 2. vara: Anett Nedregaard, Nordstrand Drillklubb  

Endringer i løpet av perioden:  
 

1. Marie Odinsen gikk gradvis ut av sitt arbeid grunnet personlige årsaker høst 

2021. I starten tok Martina Gran Arnone over Marie sine arbeidsoppgaver, før 

Tina ved en senere anledning (mars 2022 da Marie offisielt trakk sitt verv) gikk 

inn i komiteen som fullverdig medlem med stemmerett.  

 

2. Anett valgte å trekke sitt verv i mars 2022.  

 

3. Ingen nye varamedlemmer valgt inn grunnet kort tid igjen av styreperioden.  

 

4. Alle fem gjenstående styremedlemmer (Kristina, Oda, Frida, Martina og Tina) 

ønsker å stille til gjenvalg for en ny periode (2022-2024) i TKSD.  
 

Valgkomité: 
Ved medlemsmøtet i 2020 ble følgende komité valgt:  

- Leder: Monica Molvær, Ålesund Sportsdrill  

- Medlem: Lisa Mari Sæther, Askøy Turn og Sportsdrillklubb  

- Medlem: Linn Kvade Rannekleiv, Oslo Drill  

- Vara: Camilla Myklebust Skog, Ålesund Sportsdrill  

2. Representasjon  
 
Kristina Nøstdahl Haugsbø og Frida Aksnes har vært TKSD sine representanter ved 
internasjonale møter i WBTF. Kristina som «Technical Advisor» og Frida som «Judge 
Representative». 
 
Oda Kristine Måkestad har vært TKSD sin representant i Akademiet.  
 
Kristina Nøstdahl Haugsbø har vært TKSD sin representant på hovedstyret (ved 
behov/etterspørsel). 
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Tina Eines har vært TKSD sin representant ved saker som omhandler IBTF både 
nasjonalt og internasjonalt.  

3. Styrets arbeid  

Komitéens arbeidsfordeling: 
Kristina Nøstdahl Haugsbø (leder) har holdt den overordnede kontrollen og 
oversikten over komiteens arbeid. Hun har holdt styremøtene og samarbeidet med ND 
og WBTF. Kristina har også ansvar for påmelding og organisering av de internasjonale 
mesterskapene.  
 
Oda Kristine Måkestad har hatt ansvar for det økonomiske arbeidet, samt arbeidet 
rundt utdanning av trenere og dommere.  
 
Frida Aksnes har vært konkurranseansvarlig og dommeransvarlig (i samarbeid med 
Kristina Nøstdahl Haugsbø). Frida har bistått våre arrangører og sørget for dommere 
ved alle de nasjonale konkurransene.  
 
Martina Gran Arnone og Marie Odinsen har sammen hatt ansvar for bredde og 
rekruttering, hvor noen av oppgavene har vært å følge opp nye klubber, ha ansvar for 
komiteens ressurspersoner knyttet til kurs, markedsføring (SOME), samt holde oversikt 
og registrere bestått gradering/ferdighetsmerker i miljøet.  
 
Tina Eines fikk etter hvert sitt eget ansvarsområde. Hun fikk i oppgave å være TKSD sin 
representant knyttet til IBTF (en ny paraplyorganisasjon som har som mål å samle 
WBTF og WNBTA under én organisasjon internasjonalt).  
 
Anett Nedregaard har hatt et engasjement rundt aktivitet for utøvere under 
konkurransealder.  
 
I samarbeid har komiteen arbeidet med revidering av reglementer, uttaksregler og 
andre viktige dokumenter. Komitémedlemmene har i perioden arbeidet selvstendig og 
godt med sine arbeidsoppgaver. Arbeidsfordelingen, kommunikasjonsflyten og tilliten 
mellom styremedlemmene har fungert svært godt.  
 
Komitéen har et variert arbeid. Under skisseres arbeidet i perioden 2020-2022: 
 

Arbeidsområder 

Utdanning 
TKSD har i periodene arrangert både trenerkurs og dommerkurs i Sportsdrill.  
Under følger en oversikt over gjennomførte kurs:  
 
04.-06.juni 2021 – Dommerkurs grenspesifikk del 2 

Kursholder: Elisabeth Kleive.  

Kurssted: Quality hotel airport, Bergen 

Antall kursdeltakere: 8 
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Dommerkurs grenspesifikk del 2 som skulle vært gjennomført i 2020 ble utsatt på grunn av 

covid-19.  

 

10.-12.september 2021 - Trener 1 grenspesifikk del 1 og 2  

Kursholdere: Oda Måkestad og Malin Søreide Hope  

Kurssted: Ullevål stadion, Oslo 

Antall kursdeltakere: 25  

 

19.september 2021 - Graderingsoppdatering 

Kursholder: Lisa Mari Sæther 

Kurssted: Digitalt 

Antall kursdeltakere: 10  

 

23.-24.oktober 2021 - Trener 2 Grenspesifikk del 3 

Kursholder: Lisa Mari Sæther 

Kurssted: Brann Stadion, Bergen 

Antall kursdeltakere: 10  

 

17.oktober 2021 – Dommeroppdatering  

Kursholder: Massimo Ostini 

Kurssted: Digitalt 

Antall kursdeltakere: 19  

 

02.-03. april 2022 – Trener 2 Grenspesifikk del 4  

Kursholder: Lisa Mari Sæther 

Kurssted: Fana Arena, Bergen 

Antall kursdeltakere: 10  

 

Bredde og prosjekter i regi av TKSD  
På grunn av pandemien ble det ikke gjort mye annet enn å øke synligheten og aktiviteten 
på SOME på høsten 2020. Det tok seg opp igjen på nyåret der vi satt i gang blant annet 
digitale workshops og har støttet arbeidet med graderingshelger i klubbene.  
 
TKSD har i perioden 2020-2021 oppfordret klubbene til rekruteringsaktiviteter og 
regionale konkurranser, særlig i etterkant av pandemien. TKSD har organisert 
graderingshelger for klubber som ønsket det, og organisert ressurspersoner til å bidra.  

Digitale workshops 
De digitale workshopene ble organisert som et rekrutteringsprosjekt, samt et ønske om 
å samle miljøet i en tid der ingen kunne samles fysisk. Det ble organisert én helg med 
fokus på drillteknikk og dans, med instruktørene Masa Kovac (internasjonal uttøver og 
kursholder) og Tonje Aas Molnes. Det ble satt opp en helg til med samme tema, med 
instruktørene Luca Fasano (internasjonal utøver og kursholder) og Thomas Johansen. I 
tillegg til dette satt vi opp to økter med Lene Puntervold fra Olympiatoppen som rettet 
søkelyset mot skadeforebyggende trening og bevegelighet.  
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Trener-/klubbistand 
TKSD har organisert trenerbistand til Stjørdal. Det ble sendt to trenere med god erfaring 
for å hjelpe ny trener med lite erfaring innenfor Sportsdrill. I tillegg til dette har TKSD 
opprettet et detaljert velkomstbrev for å ønske nye klubber velkommen og bistå de med 
viktig informasjon for å starte aktivitet i grenen Sportsdrill. TKSD har også sendt ut 
eposter til alle klubber der vi har etterspurt en statusoppdatering på hvordan det går 
med klubben etter pandemien, og om de ønsker noe hjelp/bistand. Her har vi dessverre 
mottatt veldig lite respons.     

Økt mediedekning/aktivitet SOME 
Vi har i perioden samarbeidet med ND med Tarjei Svalastog i spissen for å organisere 
økt mediedekning for sportsdrill på ND sine kanaler under sesongen 2021-2022. Det har 
vært særlig fokus på å øke aktiviteten og synligheten rundt de nasjonale konkurransene.  
 

Nasjonale konkurranser 2020-2022 

Sesongen 2020-2021 
2020 startet som vanlig med full konkurransesesong planlagt.  
 
Nasjonal konkurranse i Freestyle Event (januar) ble gjennomført av Fana IL med mange 
påmeldte, et fint gjennomført arrangement.  
 
Nasjonal konkurranse i freestyle og endelig uttakskonkurranse i Solo Event ble 
gjennomført i februar med Spjelkavik drillklubb som arrangør. Konkurransen var en 
suksess og landslaget til EC i Eolo Event var klart. 
 
I etterkant av konkurransen i februar meldte dessverre pandemien sin ankomst og dette 
førte til at alle resterende konkurranser ble avlyst. Dette inkluderte nasjonal 
konkurranse i mars, NM i freestyle event i april, European Cup, VM og NM i Solo Event i 
november. 
 
Vi håpet på normalisering til 2021 og planla full konkurransesesong gjennom året, igjen 
ble det mye avlysninger og utsettelser. Alle de fire konkurransene på vinter-/vårtid ble 
avlyst. VM og European Cup ble igjen utsatt ett år. Dette var en vanskelig tid for 
Sportsdrillmiljøet.  
 
Det var en gledelig nyhet at Ålesund Sportsdrill ønsket å gjennomføre en digital 
konkurranse i denne perioden. I juni 2021 arrangerte Ålesund Sportsdrill sportsdrillens 
første digitale konkurranse og det fungerte veldig bra under de gitte omstendighetene. 
 
NM 2021 i Freestyle Event med Fana IL som arrangør ble flyttet til oktober, heldigvis var 
det mulig å gjennomføre konkurransen på dette tidspunktet. Det var etterlengtet for 
hele miljøet å møtes igjen og endelig kunne konkurrere sammen.  

Sesongen 2021-2022 
I november arrangerte Spjelkavik drillklubb NM 2021 i Solo Event som planlagt, en 
kjekk konkurranse som symboliserte at vi endelig var tilbake på nasjonale konkurranser 
som planlagt. Denne konkurransen satt også i gang sesongen 2021-2022.  
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Sesongen 2021-2022 har gått som planlagt med 4 nasjonale konkurranser gjeldende for 
uttak, samt en sommerkonkurranse i etterkant av uttaket.  
 

IBTF  
TKSD har i perioden jobbet med å orientere seg om det internasjonale arbeidet ift. 
ønsket sammenslåing mellom organisasjonene WNBTA og WBTF. 
Komiteen har deltatt på 2 informasjonsmøter om IBTF sitt arbeid og 3 
dommerseminarer som har forklart forskjellen mellom grenene i de ulike 
organisasjonene. Dette arbeidet fortsetter, med ytterligere dommerseminarer høsten 
2022. 
 
Det skal avholdes et IBTF VM i Twirling sommeren 2023, hvor det skal konkurreres i 
twirling-kategorier både fra WNBTA og WBTF. Det er TKSD sin intensjon å gjøre uttak i 
flest mulig grener til dette VM. 
 
TKSD har også i perioden hatt møter med NMF for å sondere muligheter om samarbeid 
nasjonalt. Leder i TKSD har hatt møte med drill-leder NMF, samt at administrasjonen i 
ND har sammen med TKSD hatt møte med administrasjonen i NMF. Disse samtalene vil 
fortsette gjennom 2022. 
 
Videre arbeid for TKSD er å etablere en plan for integrering av de fremtidige grenene 
som IBTF representerer også i nasjonale konkurranser. Dette vil fordre både 
oppdatering av dommere, kurs for utøvere/trenere, samt finne gode metoder for å 
benytte allerede eksisterende kompetanse blant NMF-dommere. Dette er et stort arbeid 
som vil fortsette i årene fremover. Per i dag venter vi på endelige avgjørelser og 
bestemmelser om hvordan IBTF vil se ut som ferdig organisasjon i fremtiden.  
 
Ett tiltak vi har gjort i henhold til samarbeid mellom forbundene skisseres under:  

NBTA Level krav og WBTF Ferdighetsmerker 
TKSD har i perioden gjennomført en evaluering og samsvarsanalyse mellom NBTA level 
krav opp mot WBTF ferdighetsmerker. Dette resulterte i en godkjennelse av benyttelse 
av Level 1 og Level 2 som ekvivalent til FM1, FM2 og FM 3 for utøvere født i 2004 eller 
eldre. 
 
Formålet med ordningen er å gjøre det mer smidig for etablerte drillere på 
internasjonalt nivå i NMF, å kunne delta på sportsdrillkonkurranser i Norge, samt 
internasjonalt. 
 
Dette har vært et positivt tiltak som har resultert i at flere fra denne gruppen drillere 
graderte seg til FM 4 gjennom Covid-perioden. 
 
TKSD håper at dette også vil bidra til økning i deltagelse fra klubber med medlemskap 
både i NMF og NIF i konkurransesesongene fremover (post covid). Dette arbeidet er som 
nevnt også et viktig steg mot en fremtidig IBTF sammenslåing. 
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4. Internasjonal deltakelse  
I 2020 og 2021 ble alle internasjonale mesterskap utsatt eller avlyst. Norge deltok 
likevel på WBTF sin digitale Grand Gala 2021, der nasjonene kunne sende inn et bidrag 
som ble vist direkte for hele verden. Norge valgte å vise frem troppen til Fana IL som 
opprinnelig var valgt til å representere Norge i VM 2020. I tillegg til dette satt TKSD også 
i gang en «pass the baton» video der alle klubbene i Norge ble oppfordret til å sende inn 
et bidrag. Dette for å inkludere alle klubbene i miljøet. Klubbene som endte opp med å 
sende inn bidrag: Ålesund Sportsdrill, Askøy turn og sportsdrillklubb, Fana IL, TIF 
Viking, Oslo drill og Nordstrand Drillklubb.  
 
I 2022 sender Norge store delegasjoner både til European Cup og VM. Norge sender 
totalt 40 utøvere til EC og 14 utøvere til VM. Vi har deltakelse i grenene solo one baton 
og solo two baton, freestyle individuell, par, tropp og gruppe under EC og i grenene 
Freestyle individuell, par og tropp under VM. TKSD gleder seg til å se hvilke prestasjoner 
og resultater utøverne tar med seg hjem til Norge.   

5. Økonomi  
Komitéen har i perioden jobbet innenfor tildelte rammer. TKSD har hatt fokus på å sette 
av midler til bredde- og rekrutteringsprosjekter iht. NIF og ND’s fokus. Graderingsstøtte 
er et av de store prosjektene TKSD har satt av midler til. Dette er et tiltak TKSD har satt i 
gang for å få flere klubber med dobbelt medlemskap til å delta på nasjonale 
konkurranser i regi av ND.  
 
For 2021 ble det innvilget 100 000 kr til "Gradering for klubber og regioner" hvor det 
har vært gjennomført flere tildelingsrunder, og alle søkende klubber har fått støtte. I 
tillegg ble det tildelt 25 000 kr til "Åpen workshop for alle aldre og nivåer". Det lot seg 
dessverre ikke gjennomføre å ha fysisk workshop grunnet Covid-19 pandemien. TKSD 
satt derfor i gang fire digitale workshops som var gratis og åpen for alle. Workshopene 
er beskrevet tidligere i årsberetningen.  
 
Lignende bredde- og rekrutteringsprosjekter er søkt om og innvilget også for 2022, og vi 
arbeider omgående med å realisere prosjektene. Tildelte midler og budsjettet 
kjennetegnes med fokus på bredde, og budsjettet har i stor grad basert seg på 
foregående år. I likhet med forrige periode har dette medført en vesentlig redusering av 
komiteens støtte til deltakere i internasjonale mesterskap. Dette resulterer i at 
internasjonal deltakelse kan bli en økonomisk belastning for de klubbene med mange 
deltakere. Midlene i budsjettet til TKSD dekker påmeldingsavgifter, treningsavgifter, 
samt reise og opphold for de trenerne og dommerne som er på offisielt oppdrag for ND 
(delegasjonsleder, landslagstrener og internasjonale dommere).  
 
Teknisk komité ser nasjonale konkurranser som en svært viktig rekrutteringskanal og 
har således også delt ut noe arrangørstøtte til klubber som arrangerer nasjonale 
konkurranser i 2022.  
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6. Medlemsutvikling  
Idrettsregisteringen viser en oppgang i medlemsmassen fra 2020 til 2021. I 2020 ble det 
registrert 669 medlemmer, mens i 2021 ble det registrert 704. Dette er en økning på 35 
nye Sportsdrill-medlemmer. 
 
2020: 

 
2021: 

 
 
Idrettsregisteringen for 2022 er ikke ferdigstilt, men vi forventer en liten nedgang i 
antall medlemmer, siden det har vært en utfordrende tid for all idrett. Ingen Sportsdrill-
klubber har meldt seg ut av ND, men vi antar at noen klubber har mistet noen av sine 
medlemmer under pandemien. På den andre siden ser vi at flere av de aktive klubbene 
har sunn vekst i sine medlemmer. Det synes TKSD er kjekt å vitne.  
 
Sportsdrill i Norge står også i en spesiell situasjon, da drill i Norge er delt i to ulike 
forbund per i dag (ND/NIF og NMF – idrett vs. kultur). Dette medfører at den største 
veksten i grenen sportsdrill under ND de siste årene har vært et resultat av at en 
drillklubb i NMF har meldt seg inn i ND, og står med dobbelt medlemskap.  
 
I årene fremover vil ND og NMF kommunisere og se på hvilke muligheter en skal legge 
til rette for, for alle drillklubber i Norge i fremtiden. Dette kan medføre en stor 
medlemsvekst i idrettsgrenen Sportsdrill i Norge. Dette er et arbeid i startfasen.    
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Vedlegg 4: TKSDs innstilling til ny valgkomité 2022-2024 
 
TKSD ønsker å foreslå følgende valgkomité:  
  
Leder: Malin Hope (Askøy Turn og Sportsdrillklubb)  

Tidligere utøver, aktiv og godt utdannet trener og dommer. Malin har vært utøver 
på høyt nivå i mange år og har nå tatt over ansvaret over klubben Askøy Turn og 
Sportsdrillklubb i samarbeid med to andre jenter. Malin er svært engasjert og har 
et stort ønske om at Sportsdrillen i Norge skal vokse og utvikle seg i årene 
fremover. Hun er godt utdannet innenfor grenen vår (både som trener og 
dommer) og fungerer også som kursholder. Hun har et godt innblikk i hva som er 
komitéens arbeid, samt idrettens særegenheter. Dette gjør Malin godt kompetent 
til å foreslå medlemmer til fremtidens TKSD.   
  

Medlem: Ingrid Kleiven (TIF VIKING Sportsdrill)  
Tidligere medlem av TKSD og en av hovedtrenerne i klubben TIF Viking. Ingrid er 
også tidligere utøver med lang erfaring, og har med dette god innsikt i både i 
idretten og komiteens arbeid.   

  
Medlem: Andrea Thomassen Kjerstad (Ålesund Sportsdrill)  

Tidligere utøver, godt utdannet trener og aktiv dommer. Andrea har et stort 
engasjement for idretten og dens fremtid. Hun har også godt innblikk og oversikt 
over grenen sportsdrill og hvilke egenskaper et komitémedlem bør ha.   

  
Vara: Camilla Myklebust Skog (Ålesund Sportsdrill)  

Tidligere utøver, aktiv dommer og erfaren trener. Hun sitter nå foreløpig som 
vara. Camilla har i mange år hatt et stort engasjement for idrettens og utøvernes 
utvikling og er med dette en god kandidat som vara også til den nye 
valgkomiteen.   

 

 

 

 

 

 

 


