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Referat møte nr. 11 
 

MØTE          11 

DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Martina Arnone, Marie 

Odinsen og Tina Eines 

DATO 03.10.21 

MØTELEDER Kristina Haugsbø 

KOPI Norges Danseforbund 

STED Digitalt møte 

PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

Sak 2 Gjennomgang terminliste og tildeling av konkurranser 2022  
Foreløpig tildeling våren 2022:  

• 21.- 23. Januar: Fana, Fana Arena (meldt problemer med hall, se vedtak under sak 12) 

• 26.-27. Februar: Askøy, Åsane Arena   

• 25.-27. Mars: Tif Viking, Sotra Arena  

• NM Freestyle 29. April -01. Mai: Ålesund, Blindheimshallen 

• Sommerkonkurranse i Juni (fortsatt uvisst, mer informasjon kommer) 

• 4.-6. November: Spjelkavik, Blindheimshallen  

Sak 3 Status internasjonale dommere for sesongen 2021/2022 
Frida gir en statusoppdatering på internasjonale dommere for neste konkurransesesong.  
TKSD har kontaktet flere WBTF dommere. TKSD har ikke fått respons fra alle enda. Under 
foreligger en foreløpig oversikt over dommere som har meldt seg tilgjengelig:  
 
Februar: Xavier Papin og Jenna Jemieff 
Mars: Xavier Papin, Sabrina Prade, Shirley Craig 
NM: Jason Lee og Concetta Murgia 
Nov: Shirley Craig  
Januar: Sabrina Prade 

Sak 4 Oversikt trenerutdanning  
TKSD har etterspurt en oversikt fra Norges Danseforund over hvem som har godkjente 
trenerutdanninger. TKSD vil sende ut oversikten til alle klubber. Klubbene er deretter nødt til 
å melde inn til oss om listen er korrekt eller ikke. Dersom klubber opplever at listen ikke 
stemmer, må de melde inn til TKSD og legge ved kursbevis.  
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Sak 5 IBTF – Tina gir en statusoppdatering  
Tina har påtatt seg ansvaret for IBTF i TKSD og har den siste måneden forsøkt å få en god 
oversikt over hva som foregår internasjonal. Hun er i kommunikasjon med Sandi Wiemers, 
og vil holdes oppdatert via epost i tiden fremover. IBTF gjennomfører dommerwebinarer 
som alle dommere i ND (sportsdrill) oppfordres til å melde seg på. Mer informasjon om 
webinarene vil sendes ut fra TKSD når det nærmer seg. 
 
I tiden fremover vil TKSD jobbe med å gjøre oss opp en tydelig mening om hvordan vi ønsker 
å få til samarbeidet mellom de to forbundene i Norge.  
 

Sak 6 Graderingsoversikt – Marie/Martina  
Graderingene og ferdighetsmerkene blir registrert fortløpende. TKSD vil sende ut en oversikt 
til alle klubbene før årsskiftet slik at alle klubbene kan gå gjennom oversikten og melde 
tilbake dersom noe ikke stemmer.  
 
Diskusjonssaker:  

Sak 7 Uttaksregler  
Kristina ferdigstiller uttaksreglene for Solo event. TKSD korrekturleser og deretter vil reglene 
offentliggjøres for alle medlemsklubber via epost og nettsiden til ND.   
 
Uttaksreglene for Freestyle event er fortsatt under arbeid. Her er det mange faktorer som 
må tas stilling til i forhold til endringer gjort internasjonalt på grunn av utsettelse av de 
internasjonale mesterskapene. Mer informasjon kommer når den foreligger.  
 

Sak 8 Etterarbeid etter graderingsoppdatering  
TKSD, deltakere og kursholder er fornøyd med formatet på oppdateringen, samt opplegg. Kursholder 

kom med noen innspill i etterkant av oppdateringen. De skisseres under:  

- Det er ønskelig å splitte alle øvelsene i de 6 tekniske graderingene slik at man får en karakter 

på hvert element (i dag er noen elementer slått sammen, blant annet når en øvelse skal 

utføres i begge hender).  

 

- Under beskrivelsen av kroppsteknikk for ferdighetsmerket står det at for å oppnå karakteren 

A+ må det være 180° i splitthopp, det bør tas bort da det ikke er splitthopp i ferdighetsmerket 

samt at videoen ikke viser et 180° splitthopp i graderingene heller.  

 

- Det kom innspill til om det kan vurderes å oppgi navn på øvelsene mellom hver øvelse under 

graderingene. Det ble diskutert at det er ønskelig at utøverne husker rekkefølgen selv og at 

det er mest hensiktsmessig i forhold til innlæring av obligatoriske elementer. Likevel kan det 

sammenlignes med gradering i andre idretter hvor utøveren får opplest navn på hver øvelse 

før den skal utføres (original beskrivelse fra scoreskjema). Det kom frem synspunkter som kan 

fremme begge alternativ. Men vi ber TKSD vurdere om det bør gjøres endringer iht dagens 

mailto:971483911@autoinvoice.no
mailto:dans@danseforbundet.no
http://www.danseforbundet.no/


NORGES DANSEFORBUND 
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 
 

Postadresse: Norges Danseforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 OSLO 

Organisasjonsnummer: 971 483 911  Fakturadresse: 971483911@autoinvoice.no  

E-post: dans@danseforbundet.no  Internett: www.danseforbundet.no  

reglement og evt. Hvordan. Dommerne ønsker at løsningen skal være lik for alle de 6 

graderingene og at det bør være mulig å praktisere helt likt i alle klubber. 

TKSD skal ta stilling til dette i revideringen av graderingsreglementet. Martina reviderer 
reglementet, TKSD godkjenner i etterkant før det offentliggjøres for alle medlemsklubber.   
 

Sak 9 Workshop under NM solo Event  
På grunn av ulike korte tidsfrister vil dessverre workshop arrangert av TKSD under NM solo 
event i november utgå. TKSD ønsker å søke om å omdisponere midlene til et annet prosjekt 
med samme formål. Formål er medlemsvekst.  

Sak 10 Breddeprosjekter (søknader om midler) 
TKSD drøfter ulike prosjekter med formål om medlemsvekst både i medlemstall og påmeldte 
til nasjonale konkurranser. TKSD ønsker å:  

- Søke nye midler til å gjennomføre graderinger i klubber  

- Søke om nye midler som kan deles ut til klubbenes egne prosjekter der de ønsker å 

rekruttere nye medlemmer  

- Søke om midler til en Summer Camp for alle nivå  

- Søke om midler til å sette opp en oppvisning av utøverne som er kvalifisert til VM 2022 som 

skal generere nye sportsdrillutøvere.   

Oda setter opp utkast til søknader.  

Sak 11 Aldersklasser sesongen 2021-2022  
Det vil som informert være endringer i aldersklassene i Norge sesongen 2021-2022. 
Sesongen 2021-2022 starter med NM Solo Event november 2021.  
 
TKSD avklarer aldersklassene nedenfor. Avklaringen vil sendes ut i eget dokument via epost, 
og offentliggjøres via nettsiden til ND. I denne avklaringen er det valgt en engelsk beskrivelse 
av aldersklassene for å samsvare på best mulig måte med WBTF sin manual. 
 
Freestyle Event 
Ved årsskifte 2021-2022 vil aldersklassene under freestyle event i Norge se slik ut: 
 
Freestyle individuell:  

- Rekrutt: 11-12 (athletes who will be 11 years of age to 12 years of age on December 31 2022) 

- Youth: 13-17 (athletes who will be 13 years of age to 17 years of age on December 31 2022)  

- Junior: 18-19 (athletes who will be 18 years of age to 19 years of age on December 31 2022)  

- Senior: 20+ (athletes who will be 20 years of age or older on December 31 2022)  

Freestyle par:  
- Youth Pair: 2 members. BOTH athletes must be between 13-17 years of age on December 31 

2022.  

- Junior Pair: 2 members. ONE athlete must be between 18-19 years of age on December 31 

2022, and the SECOND athlete must be between 13-19 years of age on December 31 2022. 

Ie. Both Junior, OR, one Junior + Youth  
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- Senior Pair: 2 members. ONE athlete must be 20 years of age or older on December 31 2022, 

and the SECOND athlete must be at least between 13 years of age on December 31 2022. Ie. 

Senior + Senior, OR Senior +Junior, OR Senior + Youth 

Freestyle Tropp vil følge originale aldersbestemmelser skissert i vårt konkurransereglement.  
Rekrutter har kun anledning til å konkurrere i par/tropp sammen med andre rekrutter. 
Youth, juniorer og seniorer konkurrerer i samme klasse i tropp/gruppe. 
 
Solo Event:  
Fra og med november 2021 vil aldersklassene under Solo Event i Norge se slik ut:  
 

- Rekrutt: 11-12 (athletes who will be 11 years of age to 12 years of age on December 31, 

current competition year) 
- Junior: 13–17 (athletes who will be 13 years of age to 17 years of age on December 31, 

current competition year)   

- Senior: 18–21 (athletes who will be 18 years of age to 21 years of age on December 31, 

current competition year)   

- Adult: 22 & over (athletes who will be 22 years of age or older on December 31, current 

competition year)  

 
NB! Dette betyr at under Freestyle Event og Solo Event sesongen 2021-2022 vil det være 
ULIKE aldersinndelinger. Det vil derfor være viktig for alle klubber å sette seg inn i dette slik 
at utøvere blir påmeldt i riktig klasse. 
 
 
Vedtaksaker:  

Sak 12 Utlysing av konkurransen 21.-23. januar på nytt.  
 
Forslag til vedtak: TKSD velger å lyse ut nasjonal konkurranse sportsdrill i januar på nytt til 

alle medlemsklubber. Årsak til dette er at valgt arrangør har fått problemer med hall i januar 

måned. 

Enstemmig vedtatt.   
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Annet:  

Saker til neste møte:  
- Honorar dommersatser  

- Lese gjennom konkurransereglement.  

- Trener 1 og graderingsdommerutdanning  

- Arrangørveileder/Reglement ang krav til arrangører 

o Frist for å sende ut invitasjon 

o Frist for å kontakte dommer  

- Freestyle event uttaksregler.  

Neste møte planlegges søndag 31.10.21 kl. 11. 
 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  
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