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Styret 2018 

På konstitueringsmøte 09.04.2019 ble følgende styre satt sammen: 

Navn: Rolle: 

Hanne Johansen Styreleder 

Mana Rambod Sportslig leder 

Anne-Kari Demmo Normann Kasserer 

Tore Rakvåg Styremedlem 

Hege Myhre Styremedlem 

Karoline Stellander  Styremedlem, ungdomsrepresentant 

Jane Ø. Bråthen Styremedlem 

Marianne Gimse Lie Vara 

 

Valgkomite:  

Trine Brændshøi og Trine Heggeli 

Sportslig utvalg 

Navn: Rolle: 

Mana Rambod Leder 

Maria Rønnestad Sjøtun Trenerrepresentant  

Karoline Stellander Utøverrepresentant 

Hege Myhre Foreldrerepresentant  

 

Sportslig utvalg har hatt 3 møter i 2018. Utvalget har i oppgave å opprettholde de sportslige 

målene til klubben og gi beslutningsstøtte til styret. I 2016 opprettet vi sportsplan og skisserte 

målene for fremtidige år. «Vår oppgave er å være et støtteapparat for trenerteamet og sørge 

for kompetanse, erfaringsutveksling og utvikling i klubben».  

I 2018 ble det satt inn en utøverrepresentant i sportslig utvalg som kan være med å spisse 

målene våre ytterligere med hensyn til utøverne. Sportslig utvalg fikk gjennomslag for å delta 

med 3 lag i Norwegian Open i november 2018. Klubben var dermed representert i 3 

nasjonale og 1 internasjonal konkurranse i 2018. 

 

Økonomisk styring 

Vi har gode rutiner for fakturering og regnskapsføring. Vi følger KIF sine rutiner innenfor 

dette området. All fakturering gjøres gjennom medlemsnett.  

Pr 31.12.18 hadde alle medlemmer betalt lisens, medlemskontingent og treningsavgift.  

KIF Konkurransedans har pr 31.12.18 ingen egne sponsoravtaler.  

Regnskapet 2018 er vedlagt sammen årsrapporten. 
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Dugnader 

I 2018 har klubben solgt KIF kort for kr 200 pr kort, dette har gitt en fortjeneste på kr 150 pr 

kort. Styret har vedtatt å dekke deler av kostnadene for NM 2018 med disse midlene.  

For sesongen 2018/2019 har vi inngått en samarbeidsavtale med Bergkameratene (BK) 

Kongsberg Miners og har pauseinnslag på alle hjemmekamper.  

De 4 lagene som var i EM i Helsinki 2018 hadde dugnader på våren, salg av produkter fra 

dugnaden.no, flaskeinnsamling og varetelling.  

Konkurranser i 2018 

NM 

KIF Dans har i mars 2018 deltatt i NM, Stokke i Vestfold. Dette er et stort arrangement med 

ca. 2500 dansere i ulike kategorier.  

Vi stilte med 8 lag i NM. Alle lagene har to kapteiner og en lagleder. Lagleder er foresatt til en 

av danserne. Laglederne er innom noen treninger for å bli kjent med danserne og er med 

laget hele NM helgen, fredag til søndag. 141 dansere fra klubben deltok i kategoriene Junior 

Pom, Junior Hiphop, Senior Pom og Senior Hiphop og oppnådde følgende resultater: 

 Seniordanser Karoline Stellander ble kåret til årets Cheerdanser. 

 Prisen for årets laginnsats gikk til Hiphop junior.  

 

Lag Kategori 
Antall 

Dansere 
Plassering 

NM 

KIF Studio3 Junior Elite Junior Pom 20 2. plass 

KIF Studio3 Junior Junior Pom 22 5. plass 

KIF Studio3 Magnetic Senior Pom 18 2. plass 

KIF Studio3 Elite Senior Hiphop 17 2. plass 

KIF Studio3 Senior Senior Hiphop 13 4. plass 

KIF Junior Elite Junior Hiphop 20 2. plass 

KIF Junior Junior Hiphop 16 3. plass 

KIF Junior T3 Junior Hiphop 15 4. plass 

 

 

 

 

http://amerikanskeidretter.no/
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EM i Helsinki 

 

4 av våre lag kvalifiserte seg til EM i Helsinki i juni, Hiphop junior kom på 4. plass av 7 lag, 

Hiphop senior kom på 4. plass av 7 lag, Junior Pom kom på 13. plass av 21 lag og Senior 

Pom kom på 12. plass av 25 lag. 

 

Deltakelse i andre arrangement 

Alle våre lag var med da Studio 3 sin arrangerte sin Juleforestilling i Krona. 4 forestillinger 

over 2 dager første helgen i desember. Over 2000 publikummere så forestillingen i løpet av 

denne helgen.  

Arrangør Studio3 ved Mana Rambod er svært tilfreds med å gjennomføre de tradisjonelle 

juleforestillingene i Kongsbergs storstue.  

I november deltok 3 lag med 51 dansere i Norwegian Open. 

Noen av våre dansere var i Oslo og deltok på åpningen av Redd Barnas Fredspris konsert i 

desember 2018. 

 

Bekledning  

Vi har jobbet med design for drakter, treningsklær og overtrekks-dresser, designet er 

utarbeidet i tråd med KIF sin designmal.  
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Det er ønskelig at danserne minimum har jakker til deltakelsen i NM. 

Drakter til konkurranser er en stor investering som må gjennomføres over tid.  

Det er designet røde supporter t-skjorter med KIF- logo og det norske flagg som selges på 

Kopisenteret. Disse er laget til foreldre og andre som skal være publikum under NM i mars 

2018 og EM i Helsinki juni 2018. T-skjortene til danserne er merket med KIF Dans,t-skjortene 

til supporterne er merket med KIF Dans supporter.  

 

Sosiale medier 

Det er opprettet nettside på KIF sine internettsider og side for KIF Dans på facebook.  

Nettside: http://www.kongsberg-if.no/konkurransedans 

Facebook: https://www.facebook.com/kongsbergifdans/?ref=bookmarks 

 

Treningsfasiliteter 

Sal og trenere leies fra Studio3 Dans AS. KIF Konkurransedans trener i Studio 2 og Studio 3. 

Her gjennomføres dansetimer og teknikktrening. Matter og annet utstyr følger med i sal leien. 

Det behov for større plass til trening derfor jobbes det med å få på plass nye 

treningsfasiliteter i tillegg til det som tilbys i dag.  

 

DanseCamp ved sesongstart 

For å forberede danserne til en ny sesong ble det arrangert en samling med alle danserne i 

Kongsberghallen 18-19 august. Arrangementet ble støttet av Norges Amerikanske Idretters 

Forbund – NAIF og vi samarbeidet med andre klubber fra Østlandet for å få på plass 

arrangementet. Dagen inneholdt ulike aktiviteter sportslig og sosialt. Det var hentet inn 

trenere fra utlandet, det ble arrangert trenerkurs og mental trening, det var mye dans og mye 

gøy. Vi ønsker å videreføre i august 2019 i samarbeid med da andre danseklubbene.  

 

Norges Amerikanske Idretters Forbund - NAIF 

KIF Konkurransedans er medlem i NAIF. Alle som skal delta i NM, EM og VM må betale 
lisens til dette forbundet Kr. 325 pr. kalenderår. Innbetaling av lisens til forbundet gjøres av 
klubben.Lisensen dekker deltakelse i konkurranser og forsikring. I oktober deltok styreleder og 

sportslig leder på klubbledermøte i regi av NAIF. 

Mana Rambod, er vår kontaktperson mot NAIF og fast representant i Dance-utvalget. 

 

http://www.kongsberg-if.no/konkurransedans
https://www.facebook.com/kongsbergifdans/?ref=bookmarks
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Politiattest 

Alle trenere, lagledere og medlemmer i styret har levert politiattest. 

Medlemmer 

Dansere gjennomførte audition i mai for uttak til lag med oppstart august 2018. 

Ved utgangen av 2018 hadde KIF Konkurransedans 192 medlemmer, 143 dansere og 49 

støttemedlemmer. Danserne var ved utgangen av i 2018 fordelt på 6 lag innenfor HipHop og 

Pom, 2 seniorlag og 4 juniorlag. Noen dansere er med på både Hiphop og Pom.  

Dansere og støttemedlemmer betaler kr 200 pr år i medlemskontigent.  

Man må være medlem for å være stemmeberettiget ved årsmøte. 

 

Styrets arbeid   

Det er gjennomført 8 styremøter i løpet av 2018. Styreleder deltok på Årsmøte i KIF 

Hovedforening. Styreleder er representant i styret i KIF Hovedforening. Styreleder har deltatt 

på møte i regi av Kongsberg Idrettsråd vedrørende idrettsanlegg. Styreleder og sportslig 

leder deltok Klubbledersamling i regi av NAIF i oktober. 

4 fra styret har deltatt på styrekurs i regi av Norges Idrettsforbundet. 

Styret vil i 2019 ha fokus på antidoping – rent idrettslag sertifisering, inkluderingstiltak og 

sunn idrett.  

 

Takk 

Cheerdleading og Cheerdance er en populær og stor idrett i Norge. KIF Konkurransedans er 

Norges største Cheerdance klubb hvor alle dansere er unge jenter.  

Styret vil takke alle dere som gjennom året har gjort en innsats for danserne våre, lagledere 

og reiseledere som gjør stort og smått for lagene våre, kjøring til dansing og dugnadsarbeid. 

Takk til Studio 3 Dans AS og Mana Rambod for godt samarbeid og den suverene innsatsen 

for at barn og unge skal ha et godt tilbud for dans i Kongsberg.  

Vi vil også rette en stor takk til bidragsytere og støttespillere som gir verdifull støtte til 

klubben. I 2018 har dette vært: 

 Kongsberg Gruppen ASA for bager og drikkeflasker. 

 DnB for økonomisk bidrag til Airtrack og matter. 

 Utviklingsmidler fra Kongsberg Idrettsråd for utvikling av barnedisco som en av 

klubbens fremtidige dugnadsaktiviteter. 

KIF Dans takker for støtten i 2018 og ønsker et fortsatt godt samarbeid i 2019.  
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Oppfordring: 

 Følg med oss på vår nettside og på facebook.  

 Meld deg inn i KIF Konkurransedans som støttemedlem. 

 Registrer din grasrotandel på Kongsberg idrettsforening.  

 
 
Kongsberg 11. mars 2018 
 
 
 
 
 

 
 

Hanne Johansen 
Styreleder 

 

 
 

Mana Rambod 
Sportslig leder 

 
 

Anne-Kari Demmo Normann 
Kasserer 

 
 

Karoline Stellander 

Styremedlem, 
ungdomsrepresentant 

 

 
 

Jane Bråthen 

Styremedlem 

 
 

Hege Myhre 

Styremedlem 

Marianne Gimse Lie 

(vara) 

 

 Tore Rakvåg 

Styremedlem 

 

 

        
 

 
      


