NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC

Møte
Deltagere
Dato
Møteleder
Kopi
Møtested

1-2016 kl 18:00
Stine Gjørtz, Monica Molvær, Lisa Mari Sæther og Lisa Victoria Burrell. Lisa Mari
Sæther og Linda Aas Molnes kunne ikke møte.
22. Januar 2016
Monica Molvær
Norges Danseforbund
Thon Hotell Triaden, møterom 3.

Sak 1-2016 Møteplan 2016
Hva dreier saken seg om:
Komiteen ønsker å legge opp til møter på telefon/skype ca. 1 gang i måneden. I tillegg bør komiteen møtes
1-2 ganger i året, gjerne i forbindelse med andre arrangement.
Vedtak:
Fredag 22. Januar – Oslo
Søndag 21. Februar kl 21 – Skype
(Back up, søndag 21. Mars, palmehelg)
Søndag 3. April kl 21 – Skype
Søndag 1. Mai kl 21 – Skype
Søndag 12. Juni kl 21 – Skype
(Back up, søndag 19. Juni)
Komiteen møtes dagen før årets første høstkonkurranse som avholdes 10-11 september.
Ansvar for oppfølging:
Alle
Sak 2-2016 – Status etter møte med NGTF
Hva dreier saken seg om:
Monica har vært i møte mellom generalsekretær i både ND og NGTF og orienterer fra møtet.
Vedtak:
Teknisk komite sportsdrill tar saken til orientering. Monica og Stine deltar på forbundsstyremøte med
NGTF.
Ansvar for oppfølging:
Monica og Stine
Sak 3-2016 – Orientering fra hovedstyremøte 14. Desember 2015
Hva dreier saken seg om:
Hovedstyret har gjort vedtak om at Sportsdrill skal få møte i hovedstyret med en observatør. Monica deltok
på møte 14. Desember og gir en orientering fra møtet.
Vedtak:
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Teknisk komite Sportsdrill tar saken til orientering. I fremtiden er det viktig at sakene diskuteres i komiteen
før Monica deltar på hovedstyremøtene.
Ansvar for oppfølging:
Monica
Sak 4-2016 – Saker til vintermøte i WBTF
Hva dreier saken seg om:
Monica Molvær og Elisabeth Kleive skal delta på vintermøte i WBTF, Helsingborg 29-31 januar.
Vedtak:
Komiteen tok en gjennomgang av saksliste og innspill fra Lisa Mari som ble sendt inn i forkant. Monica er
også i kontakt med Elisabeth om saker som er spesielt viktig å diskutere i Norge.
Technical meeting:
3. Komiteen er glad for at dette arbeidet blir gjort, men de er viktig at WBTF legger materialet på nett og
gjør det tilgjengelig for landene.
4. Tidtaking på musikk. Hva med pip på musikken? Dette er ofte et startsignal som brukes ved musikk som
starter hardt/direkte, begynner de å time herifra? Hvordan dømmer dommere f. eks en serie med flat back
som starter før musikken stopper? Hvem passer på at dommerne ser ned?
5. Det kan merkes, men vi bør ønske stor bevegelse og at utøvere utnytter hele gulvet. Dette kan bli
forhindret dersom vi legger inn regler og straff for å gå utenfor oppmerket gulv. Blant annet tropp kan
trenger større gulv.
6. Oblig nr 10 - Komiteen mener armene bør gå i en sirkel begge veier.
Lounge, Det er OK med en louunge som ikke er så dyp så lenge den er likevektig og korrekt utført, da vil den
kunne oppnå like høy score. Ingen utøvere er bygd opp likt, og det er derfor ikke mulig for enkelte å ha
denne type "dyp" lounge.
Kortprogram for junior – Komiteen diskuterte at det kan være en god idé med kortprogram for junior.
Japan har et vesentlig poeng med at utviklingen innenfor obligatoriske øvelser ikke blir like jevn når de gjør
kun ett sett per år. Juniorer bør også trene på de samme elementene som seniorer. Det kan også gjør at
man sparer tid på konkurransene og blir mer effektive. Så lenge utøveren begynner på telling 1, så kan man
vel benytte lenger tid enn 8 tellinger og benytte mindre tid til annen koreografi. Komiteen synes helt klart
det vil være lurt å jobbe med kortprogram for juniorer.
7. Komiteen er usikker på hva som menes med det første punktet i nr 7 på agendaen. Det står Elisabeths
navn i parentes bak, kanskje hun kan gi komiteen en forklaring på hva som menes med dette?
Hopp for menn: Komiteen diskuterte ulike innfallsvinkler for splitt hopp for menn. Dersom det byttes ut,
bør det erstattes av et hopp av tilsvarende vanskelighetsgrad. Menn har ofte mye mer styrke og kan bruke
det som ressurs i hoppet. Som kvinner, også menn ulike og vil ha ulik grad av fleksibilitet. Kjenner Elisabeth
til denne diskusjonen?
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8. Norge har ikke grupper, men vi støtter ideen om at grupper skal være et annet konsept med lavere nivå,
hvor man skal fokusere på formasjoner, koreografi, likhet og musikktolkning. Men en gruppe med høy
vanskelighetsgrad vil være utrolig spennende, hvordan er de ulike kravene?
Komiteen er usikker på om hvilke regler som gjelder for grupper i EC 2016. Skal man kunne stille med «ny»
og «gammel» gruppe, eller innføres det først neste år?

Forslag fra Utøverkomiteen:
10. Komiteen ønsker å holde på trekk for stavmist, vi har fortsatt en lang vei å gå til no drops.
11. Forslaget om oppvarmingstid bør innvilges.
12.Veldig godt forslag, men hvordan praktisere det? Samtidig vil gjerne utøverne gjøre trikset på spesielle
plasser på gulvet. Men det er en god ide vi burde stemme for, samt at vi burde prøve dette i Norge også!
13. Spennende tanker om semifinale. Komiteen mener oblig/kortprogram bør telle 25% som før, men at
man kan vurdere å legge inn 25% fra semifinalen i finalen. F. eks 25% oblig/kortprogram, 25% seminfinale
og 50% finale.
14.Twirl nations clinic i Canada har fått veldig dårlige tilbakemeldinger. Det var for mange utøvere og
arrangementet hadde en mangelfull organisering. Etter erfaring fra Canada kan det gå ut over sikkerheten
dersom det ikke settes et maksimum antall for deltagelse.
Komiteen ønsker gjerne en oppsummering fra Lisa Mari om det er noe som er spesielt viktig å følge opp fra
forrige møte i Canada.
Ansvar for oppfølging:
Monica og Elisabeth
Sak 5-2016 – Gjennomgang av oppgavefordeling
Hva dreier saken seg om:
Sittende komite har vært operativ siden 1. Mai 2015. For å utnytte ressursene best mulig og tilpasse ulike
ønsker, kan det være lurt at komiteen ser på oppgavefordeling. Dersom noen har tanker om sine oppgaver,
send det gjerne til Monica i forkant av møtet.
Forslag til vedtak:
Linda, Ingrid og Lisa Mari jobber med toppidrett.
Lisa Victoria og Ingrid jobber videre med graderingssystemet. Vurdere fadderordning for klubbene som er i
en sårbar fase ved innføring, spesielt nye. Ingrid lager en oppdatert begrepsoversikt. Ingrid bistår Stine i
arbeidet med dommere.
Ansvar for oppfølging:
Alle
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Sak 6-2016 – Ny felleskonkurranse med NMF
Hva dreier saken seg om:
Komiteen ønsker å kjøre en felleskonkurranse på høsten med NMF. Monica er i dialog med dem og håper
på avklaring på aktuell dato innen møtet. Forslag 10-11 september, siden den siste konkurransen i året bør
være NM i 1 og 2-baton (Ålesund).
Vedtak:
NMF er veldig interessert i å videreutvikle Drill Grand Prix og har heller ingen konkurranser på høsten. Lisa
Victoria og Monica jobber videre med å finne samarbeidsformen. En foreløpig løsning kan bli at sportsdrill
tar ansvar for høstkonkurransen og NMF for Drill Grand Prix.
Ansvar for oppfølging:
Lisa Victoria og Monica
Sak 7-2016 – Internasjonal organisering av den norske delegasjonen
Hva dreier saken seg om:
Den norske delegasjonen ser ut til å vokse i årene fremover, og vi får stadig nye utøvere som kvalifiserer
seg i nye klasser. Det er behov for å vurdere hvor mange som skal sendes av voksne og om vi kan lage en litt
mer langsiktig plan for internasjonale mesterskap for å følge opp utøvere på best mulig måte. Vanligvis
velger vi en delegasjonsleder, en landslagstrener og en/to dommere. Komiteen har de siste årene prioritert
å sende to dommere til EM/VM, og en dommer til EC og IC. Det kan være krevende å sende de samme
personene til to konkurranser hver sommer, siden det krever at man tar ut to, av vanligvis 5 uker ferie. Man
bør derfor se om man kan samle sammen et team som kan fordele oppgavene mellom seg på de ulike
mesterskapene. Mental trening har blitt en viktig del av forberedelsene til internasjonale mesterskap, og vi
ser at norske utøvere bør jobbe mer med dette for å kunne prestere under stort press. Personene som
velges bør ha forståelse og respekt for alle involverte parter og forstå samspillet i idretten.
Forslag til vedtak:
Komiteen velger et team som skal jobbe sammen i 2 år med internasjonale mesterskap, før ordningen
evalueres for å se effekten av en ny organisering. Personene som oppnevnes bør ha lang erfaring som
trener, utøver, dommer og inne ha de personlige egenskapene for oppgaven.
Ønskelig personlige egenskaper: strukturert, pliktoppfyllende, samlende for hele delegasjonen, profesjonell
og ha et brennende engasjement for Norge og utøvernes utvikling. Det forventes at de som jobber i teamet
skal opptre på en imøtekommende og inkluderende måte, både ovenfor andre land, men også internt i
delegasjonen og i samarbeid med klubbene og foreldrene til utøverne.
Ønsket erfaring:
Trenerutdanning, oppdatert og aktiv dommer, erfaring fra å trene utøvere på høyt nasjonalt nivå, erfaring
fra å trene utøvere som har deltatt i tidligere internasjonale mesterskap, erfaring med bruk av mental
trening og ha erfaring som leder.
Trenerteamet bør bestå av 2 personer, med en vara. I tillegg bør det lages en oversikt over hvilke trenere
som kan brukes som en ressurs underveis i prosessen med utvikling av utøvere og eventuelt steppe inn som
vikar på mesterskapene. Trenerteamet bør få tilbud om å delta på Toppidrettssamling for landslaget for å få
faglig påfyll og følge opp utøverne før mesterskapet.
For å finne de beste personene til oppgaven sender vi en forespørsel til klubbene hvor vi oppfordrer
kvalifiserte trenere til å melde sin interesse og levere søknad. Deretter velger komiteen ut teamet.
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Vil vi også få en god oversikt over hvilken kompetanse de ulike trenerne har.
Ansvar for oppfølging:
Monica og Ingrid
Sak 8-2016 – Status og erfaringer med gradering, presisering av reglement
Hva dreier saken seg om:
Klubbene er godt i gang med gradering og flere har fått seg en del erfaring med både dømming og
gjennomføring. I tillegg har det dukket opp en usikkerhet rundt krav om deltagelse i junior internasjonal i
2016. Komiteen er uenig om tolkning av eget vedtak og klubbene har jobbet på ulike måter etter sin
tolkning. Det krever en presisering fra komiteen, som haster før årets første konkurranse.
Vedtak:
Komiteen synes det er uheldig at det har vært ulik oppfatning av hvilke regler som gjelder for gradering,
selv om det står tydelig presisert i graderingsreglementet. Det ble sendt ut på høring våren 2015 og ble
endelig vedtatt høsten 2015. Komiteen står ved tidligere vedtak, slik som det står i reglementet fra før (for
å kunne delta i junior internasjonal, kreves det ferdighetsmerke 1-4. For å kunne kvalifisere seg, kreves det
ferdighetsmerke 1-4 + alle tekniske graderinger innen NM 2016).
Komiteen hadde en gjennomgang av påmeldte til årets først konkurranse i denne klassen, og man kan anta
at det trolig er svært få utøvere som blir berørt av denne regelen. For 2017 bør komiteen ta en ny vurdering
på hvilke krav som skal gjelde.
Ansvar for oppfølging:
Lisa Victoria, Ingrid og Monica

Sak 9-2016 – Eventuelt
Sportsdrillnytt:
All relevant informasjon fra møtet, og reglementer.
Terminliste 2017:
Nasjonal konkurranse 3-5 februar
Drill Grand Prix med uttak til Kroatia IBTF 17-19 februar (vinterferie??)
Nasjonal konkurranse 24-26 mars
NM 28-30 april
Sommerkonkurranse?
Høstturnering og kurs med NMF 22-24 september
Høstturnering med kåring av Norges mester solo-event 17-19 nov
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