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UTTAKSBREV EC SPORTSDRILL 2022 
 
 

Norges Danseforbund og Teknisk komite for Sportsdrill, har gleden av å invitere uttatte 
utøvere til EC 2022.    
 
NB! Vær oppmerksom på frister og epostadresser.   
 
Mesterskap:     WBTF European cup 2022 

 

Tid og sted:     4. juli – 11. juli 2022, Spania, Blanes, Costa Brava 
 
Konkurransearena:   Ciutat Esportiva de Blanes  
 

Plan:                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Landslagstrenere:  2 stk – Informasjon kommer  
 
Delegasjonsleder:  Informasjon kommer 
 
Reise og opphold:  Utøverne skal bo på «Informasjon kommer, venter på 

bekreftelse»  
ND bestiller hotell felles for alle deltakerne av 
delegasjonen. Klubbtrener kan bo på samme hotell som 
delegasjonen. Ta kontakt med komiteen snarest, da 
TKSD har booket noen ekstra rom som klubbtrenere kan 
booke hvis de fortsatt er tilgjengelig.  
 
Alle utøverne vil faktureres via sin klubb for opphold, og 
treningsavgift. Hotellet må betales til og med 11.juli, 
uansett om noen velger å reise 10. juli etter 
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avslutningsseremoni. Fakturaen må betales i sin helhet 
innen 01.juni. Dersom fakturaen ikke betales innen 
fristen, vil utøverne risikere å nektes deltakelse i 
mesterskapet.  
 
Utøverne ordner selv med reise til og fra mesterskapet. 
Utøverne må være fremme mandag 4.juli. Utøverne kan 
tidligst forlate delegasjonen etter 
avslutningsseremonien søndag 10.juli. 

Reisetilskudd:  ND dekker reise og opphold for landslagstrener, 
delegasjonsleder og dommere. Økonomisk støtte til 
utøverne vil fordeles likt dersom det er midler til det. 

Landslagssamling: Det blir dessverre ingen landslagssamling i år. 

Landslagsdresser:  Det skal lanseres nye dresser i løpet av 2022, men trolig 
ikke i tide til våre mesterskap.  
Utøvere som har landslagsdress fra 2013 eller nyere 
kan bruke denne.  
Dersom dere mangler landslagsdress, kontakt TKSD 
snarest. ND har et begrenset antall liggende som kan 
deles ut til de som mangler.  
 
TKSD oppfordrer også klubber til å dele innbyrdes 
dersom dere har tidligere landslagsutøvere med dresser 
liggende.  
 
Dersom dette endrer seg vil vi komme med ny 
informasjon. 

 
Innsending av informasjon:  Klubben må sende inn følgende elektronisk til teknisk 

komite uttaksportsdrill@gmail.com (NB!), for sine 
utøvere innen 08.05.2022 (absolutt siste frist er 10.05):  
Filer som ikke er merket korrekt vil ikke bli godkjent.  
NB! Det er selve filen som skal merkes og dokumentene 
kan ikke sendes inn i ett samlet dokument, de må 
merkes og sendes inn hver for seg. Filene må være PDF, 
bildet skal være i JPEG. 
 
VIKTIG! Klubben skal samle inn dokumentene for sine 
utøvere, og sende de samlet til TKDS. 

 

• Kopier av hver utøvers pass, der fødselsdato og passnummer kommer tydelig 
fram. Filtype: Filen må være en PDF. 
(Merkes: NORWAY_NAVN_ETTERNAVN_PASSPORT)  
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• Bilde av hver enkelt deltaker. Filen må være en JPEG-fil.  
(Merkes: NORWAY_NAVN_ETTERNAVN_ATHLETE) 

• Landslagskontrakt Filtype: Filen må være en PDF. 
(Merkes: LANDSLAGSKONTRAKT_EC_NAVN)   

 
 

Musikk: For de utøverne som stiller i individuell, par, tropp eller 
gruppe må det sendes inn musikk. Musikken deles 
samlet fra hver klubb i en dropbox, evt. sendes på e-
post til uttaksportsdrill@gmail.com innen 08.05.2022: 

 
 NB! Vi må også ha informasjon om artist, album og 

sangtittel i eget felles dokument. Klubben er ansvarlig 
for å legge dette ved i dropbox for alle sine utøvere. Det 
må presiseres hvilket program musikkinformasjonen 
tilhører. 

 

Filene må merkes på følgende måte: 
Freestyle_Junior_Woman_Navn_Etternavn_Norway 
Freestyle_Senior_Woman_Navn_Etternavn_Norway 
Senior_Pair_Norway 
Junior_Pair_Norway 
Youth_Pair_Norway 
Team_Junior_Norway 
Team_Senior_Norway 
Artistic_Group_Norway 

 
 

Legeattest: Klubben må sende inn legeattest elektronisk til teknisk 
komite sportsdrill@dansing.no, for sine utøvere innen 
08.05.2022 (absolutt siste frist 10.05): 
Utøveren må motta legeattest som sier at han/hun er i 
stand til å stille på mesterskapet. Attesten må være på 
engelsk og signert av lege.  
 
(Dersom utøveren tar medisiner som står på WADA sin 
dopingliste 2022 må det klareres fra lege at utøveren tar 
disse medisinen av helsemessig årsak, godkjenning fra 
Antidoping Norge må medbringes til konkurransen).  
 
Merkes: 
NORWAY_NAVN_ETTERNAVN_HELTHCERTIFICATE 
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Dokumenter som utøverne må signere på elektronisk:   
Vedlagt finner dere link til dokumenter som må signeres elektronisk innen 10.05.2022: 
 
https://form.jotform.com/220554492068256?language=en  
 
Ren utøver: 
Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge og alle våre 
landslagsutøvere og sponsede klubbtrenere plikter å gjennomføre e-læringsprogrammet 
«Ren Utøver». 
 
MERK at alle må gjennomføre ren utøver i år, grunnet oppdatert versjon.  
 
Link til «Ren utøver» -http://www.renutover.no/ 
Det tar ca. 30. min å fullføre hele programmet. Frist for gjennomføring er 10.05.2022 
ND sjekker at Ren utøver er gjennomført.  
 
Økonomi:      

Flyreiser 3 500,- 

Overnatting 6 000,- 

Mat 2 500,- 

Trening 1 000,- 

Diverse transport 2 000,- 
Totalt ca. 15 000,- 

 

NB! Budsjettet er stipulert ut ifra tidligere mesterskap 
og vil kunne endre seg underveis.  

 

Komiteen vil komme nærmere tilbake med informasjon 
om kostnader. Klubbene kan også søke om 
sponsormidler fra lokale aktører for sine utøvere. 

 

Utøver:  Utøver plikter til å følge kontrakten for deltakelse i 
internasjonale mesterskap under hele deltagelsen. 
Brudd på kontrakten vil føre til at utøveren ikke får delta 
i mesterskapet. Utøveren plikter til å følge 
delegasjonsleder og landslagstreners regler og 
retningslinjer under hele mesterskapet. 
 

Familie: ND tilbyr ikke organisering, reise eller opphold for 
foreldre eller søsken til mesterskapet. Fra 04. juli er 
utøverne en del av delegasjonen og skal følge de 
retningslinjene som innebærer å være en del av 
landslaget. Foreldre og søsken som ønsker å delta som 
publikum er hjertelig velkommen til å bli med og 
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organisere egen reise/opphold, men vil ikke være en del 
av delegasjonen. 

 
Krav til klubbtrener: I alle mesterskap der Norge gjennom Norges 

Danseforbund stiller med et landslag i sportsdrill, skal 
den enkelte grenseksjon/komité stille med en offisiell 
delegasjonsleder og landslagstrener. Landslagstrener vil 
ha hovedansvar for planlegging av trening av utøverne i 
delegasjonen i samsvar med delegasjonsleder. 
Delegasjonsleder skal lede delegasjonen og i samsvar 
med landslagstrener sørge for at alt det praktiske rundt 
reise, opphold og trening gjennomføres for utøvernes 
beste.  

 
 De siste årene har landslagene økt i antall, og en ser et 

behov for flere ansvarlige. Derfor ber Teknisk komité 
alle klubber som har 5 eller flere representanter på 
landslaget, å sterkt vurdere en eller flere ansvarlige 
klubbtrenere. Dette for å sikre at utøverne blir godt 
ivaretatt.    

 
Informasjon om trenere som ønsker å delta i 
mesterskapet må sendes til teknisk komité sportsdrill 
innen 08.05.2022: til uttaksportsdrill@gmail.com.   
 
Treneren må lese og forplikte seg til å følge 
retningslinjer for klubbtrener ved internasjonale 
mesterskap. Retningslinjene er tilsendt klubbene. 

 
 

Gratulerer til alle uttatte sportsdrillere! 
 
Vennlig hilsen/Best regards  
Kristina N. Haugsbø på vegne av Teknisk Komité Sportsdrill  
E-mail: sportsdrill@dansing.no og uttaksportsdrill@gmail.com  
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