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MØTE          16 

DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Martina Arnone og Tina 

Eines 

DATO 27.03.2022 

MØTELEDER Kristina Haugsbø 

KOPI Norges Danseforbund 

STED Digitalt møte 

PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.   

  

Orienteringssaker:  

Sak 2 Status dommere og prøvedommere 2022 – Frida 

Tina Eines er ferdig utdannet og nå klar for å dømme nasjonale konkurranser. Sigrid Slettvoll 
er også nylig ferdig utdannet og har dømt sin første nasjonale konkurranse. De er begge 
vurdert av mentorer til å være godt kompetente og at de gjør en god og sikker jobb på 
dommerbordet.  
Vi gratulerer Tina og Sigrid med ferdig utdanning og ønsker de velkommen på 
dommerbordet.  
 
Ang dommere til NM: Vi mangler foreløpig en dommer til NM. Ingen prøvedømming under 
NM på grunn av manglende kapasitet.  

Sak 3 IBTF og samarbeid mellom NMF og ND 
IBTF: Vi undersøker hvordan andre nasjoner har organisert et samarbeid mellom 
forbundene. 
 
Tina Eines og Kristina Nøstdahl Haugsbø har i samarbeid med administrasjonen i ND vært i 
kontakt med drillkonsulentene og generalsekretær i NMF om et mulig samarbeid i årene 
fremover. Samtalene skal fortsettes i løpet av våren. Det presiseres at samarbeidet mellom 
ND og NMF i Norge er i startfasen. 
 

Sak 4 Utdanning 2022 – Oda  

Trener 2 går som planlagt kommende helg (2.-3. April). 
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TKSD har sendt ut en høring ang nye dommerkurs og trenerkurs høsten 2022. Venter på 
respons fra klubbene før datoer kan settes opp.  
 
Diskusjonssaker: 
 

Sak 5 Landslagstrenere og delegasjonsledere til EC og VM 2022  

TKSD foreslår følgende personer til de offisielle rollene under EC:  

• Britt Mari Aas som delegasjonsleder og Linda Aas Molnes og Karoline Rongved som 

landslagstrenere (Vi må undersøke det økonomiske).  
o Vi ønsker tre offisielle roller under EC grunnet stor delegasjon, lange 

konkurransedager, samt mange utøvere som reiser for første gang.  

TKSD foreslår følgende personer til de offisielle rollene under VM:  

• Kristina Nøstdahl Haugsbø som delegasjonsleder og Frida Aksnes som landslagstrener.  

 
TKSD vil sende en forespørsel til personene og håper på positivt svar.  
Oda skal i tilknytning til EC og VM ha et møte med ND ang det økonomiske.  
 

Sak 6 Dance Awards 
Dance Awards skal gjennomføres 11. juni i forbindelse med Forbundstinget. ND lurer på om 
noen av prisene bør endres eller byttes ut med tanke på at vi har vært gjennom to år med 
pandemi og fått gjennomført et fåtall av konkurranser.  
 
Priser som vanligvis blir delt ut: 

- Årets danser 
- Årets par/duo 
- Årets trener 
- Årets kommunikasjonspris 
- Årets bilde 
- Årets gjennombrudd 
- Årets klubb 
- Årets gruppe/formasjon 
- Årets ildsjel 

 
ND etterspør forslag til nye kategorier evt. endring av kategorier. TKSD diskuterer.  
Vi ønsker en avklaring på hvilket år dette gjelder og om dersom det kreves internasjonal 
deltakelse, vil det bli utfordrende. 

Sak 7 Rankinglister 
Oda har jobbet med rankinglister for uttaket til de to internasjonale mesterskapene. Listene 

fungerer godt og TKSD vil oppdatere rankinglistene fortløpende etter hver nasjonal 

konkurranse. Oda og Frida vil møtes en dag og fylle ut rankinglistene for freestyle event før 

NM.  
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Sak 8 opprette et overdommerkurs 
Ønsker å opprette et overdommerkurs. Vi ønsker også å lage en håndbok der en avklarer 

roller og arbeidsoppgaver. Oda ser på saken og vi tar opp igjen saken ved en senere 

anledning.  

 

Sak 9 Dommere til å prøvedømme nytt dømmingssystem under VM 

2020 
WBTF ønsker dommere til å prøvedømme det nye systemet under VM 2022. TKSD diskuterer 

om vi har noen erfarne/internasjonale dommere som kan være aktuell for denne jobben i år. 

Saken tas videre med Elisabeth Kleive.  

Sak 10 Aktivitet for de under 11 år  
TKSD har undersøkt hvilke muligheter vi har for aktivitet for utøvere under 11 år. Anett har 
forhørt seg med ND, og sett på hvordan de gjør det i Rytmisk Gymnastikk. TKSD vil skissere 
forslag til hvordan en kan aktivisere de yngre utøverne og sende ut informasjon til alle våre 
medlemsklubber. På grunn av manglende kapasitet settes saken på pause til over 
sommeren.  
 
Når det er sagt så ønsker vi å presisere at det er fullt mulig å arrangere 
stevner/arrangementer for utøvere under 11 år, uten noe form for rangering og med lik 
premiering. Viser til barneidrettsbestemmelsene: 
 

Barneidrettsbestemmelser 
Deltakelse på de ulike konkurransene reguleres av barneidrettsbestemmelsene 
vedtatt av NIF. For ND’s arrangør betyr dette: 

➢ Barn kan ikke delta i offisielle mesterskap som NM, EM VM og tilsvarende før året 
de fyller 13 år. 

➢ Barn kan delta i konkurranser og idrettsarrangement innad i egen danseregion fra 
det året de fyller 6 år. 

➢ Barn kan delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge fra det året de 
fyller 9 år. 

➢ Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og 
idrettsarrangement i Norden og Barentsregionen. 

➢ Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser fra det året 
barnet fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. 

➢ Alle deltagende barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering 
skjer 

 

Sak 11 Vara trukket seg fra komiteen 
Anett Nedregaard har fra og med i dag (27.03.2022) trukket seg fra komiteen. Begrunnelse 

for valget er at hun har så fullt opp med andre obligasjoner at hun ikke får deltatt så mye/på 

den måten hun ønsker.  
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TKSD takker Anett for jobben hun har gjort i denne perioden, og ønsker henne masse lykke 

til videre.  

 

Sak 12 SOMO under NM  
Martina snakker med Tarjei ang dekking av NM på ND sine sosiale medier. Tarjei ønsker å 

være tilstede under konkurransen og lage innhold. Vi ønsker han velkommen! 

 

 

 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  

 

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

	Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
	Sak 3 IBTF og samarbeid mellom NMF og ND
	Sak 6 Dance Awards
	Sak 7 Rankinglister
	Sak 8 opprette et overdommerkurs
	Sak 10 Aktivitet for de under 11 år
	Sak 11 Vara trukket seg fra komiteen
	Sak 12 SOMO under NM

