Referat
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 10
Dato:
08.04. 2015
Tidspkt.: 18:00-21.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Tor Erling Johnsen, , Heidi
Jappee, Grethe Andersen, , Anders Gogstad.
Forfall: Huyen Huynh, Ann Mari Furseth, Tom Skamo, Beate Hofstad.
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

1

Godkjenning av forrige referat

Ansvar:

Godkjent
2

Dommerseminar: Hvem har hvilken helg? Fellesdeler?
Sportsdans, sportsdrill og freestyle- IDO grener: 15-16 aug.
Swing, rock` n roll og salsa 22-23 aug.
Freestyle-ido: Ønsker 1 dag med fellestemaer, 1 grenspesifikk
Første helg (15-16 april): Fellestemaer på lørdag, grenspesifikt på
søndag
Foredragsholder: Kari Bø- tidligere danser og rektor på
idrettshøyskolen.

Heidi

Viktig tema for både trenere og dommere: etiske verdier
skadeforebygging. 3-4 timer
«Skadelige øvelser skal ikke premieres!»

Tor E.

Lørdag er obligatorisk for dommere. Søndag er frivillig for
trenere og dommere.
Grenspesifikt program. Frist: 24. april

Repr. For
grenen

3

Oppdatering av egen seksjons reglement. Hvem passer på
at oppdatering faktisk blir gjort på NDs sider?
Sportsdans: Michelle
Freestyle: Tom Axelsen
Sportsdrill: Monica Molvær
Swing: Tom?
Standardisering: Lik oppbygging i alle seksjoner

4

Hva er vi enige om på tvers av seksjonene i ND?
Enig om det meste: D1, hoveddommere, trenerutdanning osv.
Freestyle og IDO- grener må bestemme opptakskrav og innhold
for D2- utdannelse Seksjonen fatter vedtak. Ann Mari og Heidi
er referansegruppe.

Ann Mari og
Heidi

Det er en utfordring for freestyle/disco med krav til
internasjonal blinddømming: Ingen internasjonale konkurranser.
Kan evt. dømme nordisk mesterskap disco.
5

Hoveddommere- Rammeverket
Hoveddommere: Ikke nok hoveddommere i regionene. Særlig
MNDK har en utfordring
Dagens kriterier for hoveddommere: Krav til å ha vært dommer
i 5 år.
Komiteen anbefaler følgende endring på kriteriene til
hoveddommer på regionale konkurranser: Krav til å ha vært
dommer i 3 år.
Forslag sendes til seksjonene.

Tor E.

Vi må utdanne hoveddommere. Hoveddommerkurs settes opp.
6

Komiteens budsjett. Er det godkjent?
Dette sjekkes opp

7

Rapport fra avviklet D2- kurs i Sportsdans
Erling informerte: 10 deltakere. 1 prøvedømming igjen på NM i
Bergen med nytt bedømmingssystem.
Veldig høyt nivå på kandidatene. Lærte mye av prøvedømming

Tor E.

med mentor.
8

Rapport fra avviklet D2- kurs i Swing- Tor E. informerer
7 deltakere var meldt på D2 i swing, salsa & rock`n roll. Etter
endt D2 hadde 6 av dem fullført og bestått utdannelsen.
Deltakeren som ikke bestod ble rådet til å ta trenerutdannelse for
å øke kompetansen.

9

Etterutdanning T2- Tor Erling informerte og la frem
forslag
Blir sendt til seksjonene som kommer med tilbakemeldinger.
Komiteen er positiv til forslaget.

Tor E.

Frist for innspill fra komiteen før det oversendes til seksjonene:
1 uke.
10

Norsk kleskode for dommere
Komiteen anbefaler kleskode for dommere.
Grenavhengig- Blir feil med lik kleskode i sportsdans og
streetdance…
Forslag til dette kommer til neste møte.

11

Repr. For
grenen

Eventuelt:
Kretsdommerkurs: Danseregionene melder behov.
Administrasjonen informerer om at behov må meldes inn

Tor E.

Dommerutdanning CWDCL: Har kommet med et utkast for
modul i kretsdommerkurs. Ser OK ut. Komiteen anbefaler at de
setter i gang med kurs.
Seksjonene etterspør bedre rutiner på regnskap. Rapporter på
hvor mye som er brukt.
T2- 16 årsgrense lavt?
Komiteen ønsker ikke å foreslå endringer på aldersgrense på
trenerutdanningen

Tor E.

