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

Møte
Deltagere
Dato
Møteleder
Kopi
Møtested

2-2016 kl 21:00
Stine Gjørtz, Monica Molvær, Lisa Victoria Burrell, Lisa Mari Sæther og Linda Aas
Molnes.
21. februar 2016
Monica Molvær
Norges Danseforbund
Skype

Sak 10-2016 Evaluering Askøy
Hva dreier saken seg om:
Årets første nasjonale konkurranse ble arrangert av Askøy, og avhold i Sotra Arena 5-7 februar.
Vedtak:
- Veldig positivt med høyt tak
- Bør vi vurdere å gi midler til klubbene for å leie høyere hall?
- Sekretariatet fungerte veldig godt
Ansvar for oppfølging:

Sak 11-2016 – Status NGTF
Hva dreier saken seg om:
Monica orienterer om status.
Forslag til vedtak:
Teknisk komite sportsdrill tar saken til orientering.
Ansvar for oppfølging:
Monica og Stine
Sak 12-2016 – Spørsmål om økning av dommerhonorar
Hva dreier saken seg om:
Sportsdrill ligger fortsatt langt under de andre grenene når det gjelder utbetaling av dommerhonorar i ND.
Dersom det blir overgang til NGTF vil honoraret bli redusert til tidligere nivå på 500 (?).
Forslag til vedtak:
Teknisk komite Sportsdrill ønsker ikke å øke dommerhonorar før situasjonen med NGTF er avklart.
Ansvar for oppfølging:
Stine
Sak 13-2016 – Justert budsjett 2016
Hva dreier saken seg om:
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Arbeidsutvalget i ND har gitt tilbakemelding om at sportsdrill må redusere budsjett med 10 000. Se vedlagt
forslag til justert budsjett.
Forslag til vedtak:
Komiteen vedtar nytt budsjett og sender det til hovedstyret for godkjenning.

Ansvar for oppfølging:
Monica
Sak 14-2016 – Sandnesgauken
Hva dreier saken seg om:
Av erfaring fra de ulike konkurransene, er det greit at en person fra TKSD er kontaktperson for eventuelle
spørsmål fra arrangør.
Vedtak:
Ingrid Kleiven
Ansvar for oppfølging:
Ingrid Kleiven

Sak 15-2016 – Flytting av nasjonal konkurranse 2017
Hva dreier saken seg om:
Det blir veldig tett mellom de to første konkurransene som er satt opp i 2017. Det kan være lurt å
fremskynde den første konkurransen.
Forslag til vedtak:
Første konkurranse flyttes til 20-22 januar 2017.
Ansvar for oppfølging:
Monica
Sak 16-2016 – Reglement
Hva dreier saken seg om:
Se tidligere utsendt reglement fra 5. februar og spørsmål om utregning av poeng for par/tropp.
Spørsmål om utøvere som forlater gulvet ved eventuelle skader diskuteres i forbindelse med denne saken,
send gjerne innspill til løsninger før møtet om dere har noen tanker.
Forslag til vedtak:
Nytt reglement vedtas med eventuelle endringer og draktreglement innarbeides. Par og tropp skal også ny
dag. Legg inn punkt om at utøvere som skades må undersøkes av helsepersonell, og at arrangør må ha
personell tilstede. Overdommer i samsvar med helsepersonell.
Ansvar for oppfølging:
Monica og Lisa Mari (ber Bente sende excel dokument til Stine).
Sak 17-2016 – Dommer- og trenerseminar 2016
Hva dreier saken seg om:
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Stine innleder til saken. Dato er satt og seksjonene har blitt bedt om å komme med innspill til
foredragsholdere til felles del. Invitasjon bør utarbeides og sendes ut allerede nå.
Forslag til vedtak:
Komiteen sender eventuelle innspill til ND og utarbeider egen invitasjon med dato som sendes ut til
dommere og trenere slik at de kan sette av datoen allerede nå. Minner om at det er obligatorisk
oppdatering annet hvert år. Spørsmål om eksamen tas opp på neste møte.
Ansvar for oppfølging:
Stine
Sak 18-2016 – Trener 2
Hva dreier saken seg om:
Ingrid og Lisa Mari orienterer om status for trener 2.
Vedtak:
Komiteen tar saken til orientering. Presenteres på neste møte i komiteen.
Ansvar for oppfølging:
Lisa Mari og Ingrid.
Sak 19-2016 – Kursholder/eksaminator på dommerkurs
Hva dreier saken seg om:
Stine innleder til saken. Andre grener har en kursholder og en annen eksaminator som retter prøvene til
eksamen. Det samme har også WBTF internasjonalt for dommerkurs. Bør vi innføre dette i Norge?
Vedtak:
Komiteen ønsker å innføre denne ordningen i Norge.
Ansvar for oppfølging:
Stine
Sak 20-2016 – Dokument for gjennomføring av dommerseminar
Hva dreier saken seg om:
Stine innleder til saken. ND vil utarbeide felles retningslinjer for dommerseminar og ber ale om å sende sine
innspill.
Forslag til vedtak:
Komiteen sender eventuelle innspill til ND og Stine følger opp saken.
Ansvar for oppfølging:
Stine
Sak 21-2016 –Engelsk beskrivelse av overdommers rolle i Norge
Hva dreier saken seg om:
WBTF beskriver hvilke plikter dommere har og hvordan det er forventet at de skal opptre i alle settinger
hvor de deltar som dommere. I Norge har vi i tillegg noen egne regler om at man f. eks ikke skal snakke
med utøvere, bruke mobiltelefon på dommerbord, osv osv. Det burde kanskje være opplagt, men det kan
likevel være lurt at utenlandske dommere som kommer til Norge vet hva vi forventer av dem.
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Forslag til vedtak:
Stine utarbeider oversikt og følger opp utenlandske dommere som kommer på besøk til Norge.
Ansvar for oppfølging:
Stine

Sak 22-2016 – Dommer- og trenerseminar 2016
Hva dreier saken seg om:
Stine innleder til saken. Dommer- og trenerkomiteen har fått vite at ND ikke lenger vil legge og fakturere
for internasjonale mesterskap. Det er utrolig viktig at slik info evt blir sendt ut til seksjonene slik at man kan
planlegge. Tidligere har det vært lett å planlegge siden mange av utøverne har vært med flere år på rad og
kjenner til hvordan bestilling fungerer. Men årets delegasjon kan bli mye større enn vanlig, og det kan bli
krevende å få til uten hjelp fra forbundet.
Forslag til vedtak:
Komiteen ber om en redegjørelse fra generalsekretær om hva som er tenkt, og hvordan denne utfordringen
skal løses. Komiteen må også vite om vi kan bruke idrettsreiser ved bestilling som tidligere, eller om avtalen
med dem er avsluttet.
Ansvar for oppfølging:
Monica og Lisa Mari

Sak 23-2016 – Eventuelt
- Sak om invitasjon til dommerkurs diskuteres på neste møte
- Sak om eksamen på dommerkurs diskuteres på neste møte
- Send link til dommere om ny mal
-
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