Referat
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 07
Dato:
13.08. 2014
Tidspkt.: 18:00-21.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Beate Hofstad, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Anne Cathrine
Røste, Tor Erling Johnsen, , Heidi Jappee, Grethe Andersen, Ann Mari Furseth
Forfall: Huyen Huynh

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

01/04-14

Godkjenning av referat fra forrige møte

Ansvar:

Vedtak: Referatet er godkjent
02/04-14

Elektronisk bedømming-system i alle seksjoner

.

Felles system som kan testes på dommerseminar. IDO-grenene
har et annet system internasjonalt.

03/04-14

04/04-14

Vedtak: Alle dommere får testet WDSF og WRRC sitt system på
dommerseminar. Klubber/ kretser kan få dekt 1/3 gjennom
utstyrsordningen.
Vil ha det innført fra 01.01.2015
Sak fra Sportsdrill (Eget vedlegg)

Erling

Forslag til vedtak: Søknad innvilget.

Stine

Dommerseminaret
Svært god påmelding med 70 deltakere.
Ønske om å fortsette med felles seminar. Forslag til datoHelgen før skolestart (14-16 aug. i 2015)
Rolleavklaring: Administrasjonen til stede hele helgen. AC
fredag og lørdag, TE på søndag. Adm. Tar registrering, teknisk
og praktisk.

Adm.

Thomas og Ashley fra Storbritannia (freestyle/slow). Jeanette i
PA? Dommer fra rytmisk sportsgymnastikk

Heidi

Programmet er i orden. Små endringer i tidsskjema- Sendes til
Anne Cathrine.

AC

Hoveddommerkurs innhold:

05/04-14

Eksamener: For Sportsdans er i orden, IDO må på plass.

Heidi

Påmeldingsliste sendes til hele komiteen
Felles regelverk for bedømming av barn og merkeprøver

AC

Heidi informerte om gjeldende regelverk vedrørende
bedømming av barn i Freestyle, disco og slow.
Vedtak:
Komiteen jobber videre med et forslag til høringsdokument på
felles bedømming. Deler av dette presenteres på
dommerseminaret.

Michelle

Sportsdrill beholder sitt system som fungerer bra.
06/04 14

07/04-14

Avklaring rundt budsjett for seminarer/faglige samlinger
for trenere.
Lage et forslag til budsjett for faglige samlinger/seminarer i
2015.

Erling

Klargjøring av hva som skal dekkes av ND sentralt og
seksjonene på utdanning.

Tor E.

Generell diskusjon om hvem, hva, når, hvordan vi følger
opp saker.
Vedtak: Komiteen må være klare på å definere hvem som følger
opp. Det er referentens ansvar at dette kommer klart frem i
referatene.

08/04-14

Referent

Samarbeid med seksjonene - hvem er vi nå i komiteen? Kan
vi knytte til oss flere?
Ny komité oppnevnt av HS tiltrer 01.01.2015
Forslag: Komiteen oppnevnes for tingperioden. HS oppnevner
etter innspill fra seksjonene på første møte etter forbundstinget.

Adm.

09/04-14

Flere kretsdommerkurs: Hva med blinddømming for de
som allerede har tatt solo-kurset
Forslag om nye kretsdommerkurs Oslo og Bergen, 22-23 nov.
Heidi følger opp blinddømming for de som har gått solo-kurset i Heidi/Adm
samarbeid med adm.

10/04-14

Merkeprøver
AC informerte om svar fra NIF ang merkeprøver. Ikke noe i
NIFs regelverk som hindrer det.
Vi snakket generelt om merkeprøver og muligheten til å få et
samlet «grunn»- regelverk for dette.

Adm/
Michelle

Ønske om å gjeninnføre merkeprøver freestyle, disco, slow.

11/04-14

Forslag fra Øst-Norsk Dansekrets om merkeprøver på
konkurranser. Vi starter med Sportsdans.

Heidi/
Ann Mari

Forslag til vedtak: Alle grener utarbeider forslag for
merkeprøver. Sportsdans har det klart og vil forsøke å få
arrangert dette i høst
Komiteen forespør Nancy, Anita, og Valter

Anita/
Michelle

Oppdatering av dommerkriterier i alle seksjoner
Det trengs en oppdatering av dette på nettsiden.

AC

12/04-14

Oppdatering av etiske retningslinjer
Hele
komiteen

13/04-14

En del uklarheter. Komiteen leser gjennom, så tar vi saken på
neste møte.
Viktig å presisere at Hoveddommer har ansvar for at etiske
retningslinjer følges.
Arbeidsgrupper i alle seksjoner

Tor E.

14 /04-14

TEJ informerte: Arbeidsgrupper for T3 og T4 er ikke aktuelt i
alle grener. De forskjellige grenene er forskjellige steder i
utviklingen av ny trenerutdanning
Klager på dommeres partiske bedømming
Det har kommet en mail med ønske om å ta opp dette.
Saken er tatt opp og diskutert.

AC

15/04-14

Godkjenne hoveddommerreglementet.
Skal hoveddommer være inkludert i dommerpanel, eller i
tillegg til?
Hoveddommer: Reglement i forhold til overdommer sjekkes
opp. Kommentarer sendes så raskt som mulig til Michelle
Øst-Norsk Dansekrets: På vegne av konk. arrangør angående:
- Kostnad for hoveddommer.
- Dette er det ikke tatt beslutning på enda.
- Prøver å få det inn i budsjett 2015.
Hoveddommer må være i tillegg til de ordinære dommerne
Fremtidige møter: 1. Oktober, 3. Desember

