Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens)

Lisensen gjelder for alle som konkurrerer i forbundet, samt de som ønsker tilgang til
idrettens skadetelefon og behandlingsnettverk.
Innhold Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens):











Mulighet til å delta på NDs konkurranser og arrangementer
Idrettsforsikring som er tilpasset dansere med blant annet følgende innhold:
o Idrettsbehandling av spesialister på idrettsskader (fysioterapeut, kiropraktor,
manuellterapeut)
o Belastningslidelser
o Spiseforstyrrelser
o Operasjon
o Tannskader
o Reiseutgifter
Tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk
Tilgang til idrettens skadetelefon (telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på
idrettsmedisin. Har som formål å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet)
Tilgang til Idrettens legevakt (etableres i Oslo)
Forbundets rabatter på hotell, leiebil, treningsklær m.m.
Sportspriser på fly, inkludert ekstra bagasje
Lisenskort

Danselisens (tidligere grunnlisens) og utvidet Danselisens

Lisensen gjelder for alle utøvere i forbundet fra 13 år og oppover og som ikke tar ut
Danselisens Pluss (tidligere konkurranselisens).
Innhold Danselisens (tidligere grunnlisens):





Idrettsforsikring
Forbundets rabatter på hotell, leiebil, treningsklær m.m.
Sportspriser på fly, inkludert ekstra bagasje

Utvidet Danselisens (grunnlisens): For å få det samme forsikringsinnholdet og fordelene som en
Danselisens Pluss (konkurranselisens), så må kan man ta ut en utvidet Danselisens (grunnlisens).

Trener- og dommerlisens

Denne lisensen gjelder enten for trenere som ønsker å være registrert som forbundstrenere eller
dommere som ønsker å dømme konkurranser i Norges Danseforbund.
Innhold Trenerlisens:








Muligheter til å delta på fagsamlinger og workshops i forbundet til rabatterte priser
Gratis inngang på konkurranser
Tilgang til forbundets rabattordninger på for eksempel hotell, leiebil, sportsutstyr etc.
Tilgang til rådgivning og dokumenter som for eksempel forslag til trenerkontrakt
Status som forbundstrener
Lisenskort (må tas med på konkurranser for å få gratis inngang)

For å kunne ta ut en trenerlisens er man nødt til å ha minimum «Aktivitetetslederkurset i barnedans» eller
tilsvarende.
Innhold Dommerlisens:







Mulighet til å dømme konkurranser
Muligheter til å delta på fagsamlinger og dommerseminarer i forbundet til rabatterte priser
Gratis inngang på konkurranser
Tilgang til forbundets rabattordninger på for eksempel hotell, leiebil, sportsutstyr etc,
Lisenskort (må tas med på konkurranser for å få gratis inngang)

