
 

 
 

Referat 

 MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE 
NR. 13 

 
                                                Dato:          07.10.2015 
                                          Tidspkt.:    18:00-21.00 
                                                 Sted:          Idrettens Hus 

 
Tilstede: Erling Langset, Beate Hofstad, Michelle Lindø Enger, Huyen Huynh, Stine Gjørtz, 
Hilde Bjørklund, Eirik Bolme (r)  
Forfall: Heidi Jappee, Grethe Andersen, Anders Gogstad, Nancy Gogstad, Aina Nygård, Jo Inge 
Norum 
 

Saks nr./år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar 

 

1. 1. Godkjenne referatet fra forrige møte 

 

 Godkjennes med endring på punkt 7.  

 

Eirik 

 

 

 

 

2.  2. Felles retningslinjer for dommeruttak 

 

Det ble diskutert om et felles dokument for retningslinjer og 

om dette i det hele tatt er mulig/reelt. Svært mange saker å ta 

hensyn til i de ulike grenene.  

 

Skal en gruppe/enkelte personer fra TDK lage et forslag som 

høres på TDK?  

 

Vedtak: 

Det er ikke heldig at det er et regelverk som gjelder for alle 

grener. TDK ønsker at admin utarbeider et forslag med 

innspill fra seksjonene som TDK vurderer ved neste TDK 

møte i desember.  

 

 

Erling / Eirik 

3. 3. Merkeprøver 

 

TDK ønsker klarer fargekoder og et mer estetisk utrykk av 

logoene når det kommer til forslaget fra «Husets 

kommunikasjon». Gjerne gjøre det enklere i form av 

gradering/navn = Bronsje, Sølv og Gull.  

 

Innspill:  

Kanskje figurene bør tilpasses hver gren/sjanger. En lik logo 

men som tilpasses danseaktivitet 

Erling / Tor Erling 



 

4. 4. Budsjetter for 2016 

 

HS skal diskutere budsjetter 15.desember så TDK bør 

komme med forslag innen den tid. 

 

Forslag til tiltak: 

- D1 kurs/utdanning for D1 på Østlandet. 

- Felles dommerseminar 2016 

 

TDKs medlemmer går til seksjonen for å kartlegge behovet 

for kurs og utdanning. Seksjonen kommer med forslag til 

HS med budsjett. 

Erling 

5. 5. TDK's mandat 

 

Har ingen beslutningsvedtak men er et viktig høringsinstans. 

- Innhold i trener- og dommerseminar. 

 

Ingen forslag til hva TDK bør ha beslutningsvedtak på.  

 

 

Erling 

6.  6. Søknad fra LSK 

 

LSK søker om 15.000kr for støtte av videreutdannelse av 

nasjonale dommere til et internasjonalt løpt arrangert av 

WDSF. Kurset omhandler også videreføring av 

internasjonal lisens på allerede godkjente dommere. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn av at det er snakk om å videreutdanne ca 20 

nasjonale sportsdansdommere inkludert videreføre lisens av 

allerede godkjente dommere, samt at det er tilstrekkelig med 

midler, godkjenner og innvilger TDK  LSKs søknad.  

 

Eirik 

7.  7. Evaluering og økonomi fra Dommerseminaret 2015, og 

tanker for fellesdeler 2016 

 

Hva gjøres med «mellomåret» i dommerseminaret? (2013 

og 2015 er eksempler på mellomår hvor dommere ikke må 

delta) 

Kan man kjøre mellomåret samtidig som ledersamlingen 

samme år? Kan man kjøre det parallelt under samme tak? 

 

Forslag vedtak: 

Mellomåret kan arrangeres/omhandles for D1 

(kretsdommere). Et dommerseminar med et fellestema for 

alle dommere. Eventuelt en fagligdel for singeldanser og en 

for pardanser.  

 

 

 

 

 

Erling  

8.  8. Lokale for Dommerseminaret 2016 + Dato 

 

Erling / Mona 



 Behøver tilgjengelighet, parkett og stor plass.  

 

Vedtak: 

Clarion Hotell Congress Oslo Airport. Bakgrunn skyldes 

parkettgulv og tilfredstillende lokaler. Dato foreslås 19.-21. 

august 2016 grunnet skoleferie og forhåpentligvis billigere 

priser. Nevnt dato er godkjent av samtlige medlemmer fra alle 

seksjoner.  

 

9.  9. Komite for utøvere?? Evt felles eller pr seksjon? 

 

Her bør ungdomsutvalget involveres. 

 

Forslag vedtak: 

HS bør ta opp og vurdere igangsetting av en komite for 

eliteutøvere på tvers av grener. En i admin bør være tilstede i 

denne komiteen. Ungdomsutvalget bør fokusere på bredde 

mens utøverkomiteen bør arbeide mot konkurranser/toppidrett 

osv.  

 

 

Erling 

10.  10. Ny representant fra Swing-seksjonen i TDK istedenfor 

Tom Skamo. 

HS har innstilt Aina Nygård og Jo Inge Norum.  

 

Erling 

11.  11. Mentor for overdommere 

 

Øst-norsk foreslår at alle overdommere bør ha med mentor 

første gang de fungerer.  

 

Forslag vedtak: 

Det bør være en anbefaling til våre dommere som ønsker å 

utdanne seg som hoveddommer om å finne ønsket 

konkurranse og forhøre seg med hoveddommer på gitt 

konkurranse. Om HD synes dette er i orden kan dommer 

fungere som en prøve-hoveddommer som følger ordinær 

HD gjennom hele konkurransen. Aktuelle kandidater har 

selv ansvar for å kontakte og arrangere dette. Det vil ikke bli 

gitt økonomisk støtte til dette.  

 

 

Eirik 

12 12. Neste TDK-Møte 

 

Arrangeres: 2.desember 18:00-21:00 

Erling 

 


