Referat
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 17 - 2016
Dato:
10.08.2016
Tidspkt.: 17.00-20.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede:, Nancy Gogstad, Anders Gogstad, Hilde Bjørklund, Michelle Lindøe Enger, Stine
Gjørtz, Erling Langset, Heidi Jappèe,, Aina Nygård (Skype fra sak 3), Janne Krågå, Eirik Bolme
(R)
Forfall: Huyen Huyn, Beate Hofstad, Anita Langset
Saks nr./år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar

1.

1. Godkjenne referatet fra forrige møte
- Godkjennes med endring i punkt 4.
«D1 dommer skal være fra arrangørs region».

Eirik

2.

2. Forslag til regler for at utenlandske utøvere skal
kunne konkurrere i Norge.

Eirik

Sportsdans er veldig bestemt på at de ønsker deltagere fra
utlandet til å være medlem av en norsk ND-klubb.
Regelverket tilsendt fra administrasjonen tilsier at
internasjonale barnepar ikke kan delta i Norge. HS har vedtatt
at hver seksjonsstyre vedtar sine egne bestemmelser og
retningslinjer for internasjonal deltagelse.
Eirik følger opp sportsdansseksjonen for et endelig vedtak.

3.

3. Retningslinjer for eksaminering ved prøvedømming
Freestyleseksjonen ønsker en felles mal for vurdering av
prøvedommere. Sportsdans har en mal som kan benyttes.
FDJ/IDO ser på dette og utarbeider et forslag.

Nancy / Heidi

4

4. Dommerseminaret: Fellesdeler fra 14.00-17.00 lørdag
20/8

Erling / Anita /
Nancy / Eirik

Marco Sieatas har måttet trekke seg, grunnet plass på sykehus
for hofteoperasjon for fellesdelen til dommerseminaret.
Heidi har foreslått Fiona Johnsen fra IDO. Vedkommende kan
holde fellesdeler omhandlet psykiske faktorer ved bedømming.
Dette er et aktuelt tema for samtlige dommere i alle grener.
Heidi/Nancy forhører seg med vedkommende.

Fellesdeler til trenerseminaret
Ønsket temaer: Mentaltrening og Etikk
Eirik sjekker opp med OLT og evt kursholdere.
TDK ønsker en egen pris for trener som skal delta på trenerog dommerseminar og har gyldig lisens. TDK bør se på evt
forslag til reduserte priser for de som har løst lisens.

5.

5.Våre saker sendt til HS møtet i mars og mai.

Janne

Eirik informerer. Se godkjent referat fra sist HS-møte vedlagt.
Når det kommer til honorarstigen ble denne avslått. Vedtaket
lyder følgende: «Honorarsatsene i Norges Danseforbund
forblir uendret. Hovedstyret ønsker å utrede mulighet for
differensiert vurdering i forhold til budsjettbehandlingen.»

TDK ønsker å benytte selve honorar-skjemaet videre. Hva
med de andre satsene enn honorarer? Godkjennes de?
TDK ser også nytten av at en person fra TDK deltar i
fremtidige styremøter når saker omhandlet TDK blir
behandlet. Vedkommende kan informere og oppklare evt.
spørsmål for et vedtak.

6.

6. Dokument for usportslig oppførsel
Anita har ikke mottatt noen innspill fra andre
komitemedlemmer. TDK utarbeider et forslag til
retningslinjer i tråd med det eksisterende
sanksjonsreglementet. TDK må konkretisere et regelverk og
hvilke sanksjoner en HD evt kan benytte seg av. Samtlige
komiteemedlemmer sender sine innspill til administrasjonen
som utarbeider et forslag til dokument, som legges frem ved
neste møte.

7.

7. Eventuelt
Ingen saker

Anita / Janne

8.

Neste møte:
10.August 2016: kl 17:00

9.

