Protokoll
NDs Akademi
Møte nr. 8 - 2019-2020

Dato:
Kl.
Sted:

07. Oktober 2020
17.30
Teams

Tilstede: Sissel Myren, Erling Langset, Heidi Jappee, Oda Måkestad (Sportsdrill-ny), Aina Nygård, Michelle
Lindøe Enger (HS), Anita Langset (PD), Alexandra Kakurina (Adm) Karianne Heimvik (Line Dance-ny).
Frafall: Nancy Gogstad, Huyen Huynh.
Saks nr. /
år
61-19/20

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

Godkjennelse av referat nr.7 – referatet godkjent på mail.

Alle

62-19/20

Sak nr 60-19/20 fra forrige møte - Møteplan:
Onsdag 01.April 17.30 – telefonmøte - avlyst – ingen saker.
Tirsdag 16. Juni 17.00 – telefonmøte - avlyst – lite saker, og det som var ble tatt
på mail
Onsdag 19. August kl. 18.00 – Fysisk møte - Sted: Quality Hotel Gardermoen .
Alt angående Dommerseminaret ble tatt på mail i forkant, så det var ikke behov
for møte på Quality/Gardermoen
Vedtak: Grunnet Covid-19 ble disse 3 møtene avlyst
Komiteen har hatt 2 digitale arbeidsmøter via Teams med Alexandra/Admin
angående flytting av ND’s Ting inn i Dommerseminar-helgen vår, samt angående
Corona-situasjonen som berørte helgen med Dommerseminar og Ting 29-30
august 2020.
Dispensasjonssøknader mars-oktober 2020

63-19/20
Det har blitt mange dispensasjon søknader i denne perioden. Disse er behandlet
på mail.
Mottatte og vedtatte dispensasjoner:
Geir Bakke (dommerseminar Sportsdans – deltok på ZOOM lørdag formiddag)
Cecilie Brink Rygel (dommer-og HD-seminar Sportsdans)
Gracjana Buraczynska (dommer- og HD-seminar Sportsdans)
Mai Mentzoni (dommerseminar Sportsdans)
Anita Langset (HD-seminar Sportsdans)
Alexandra Kakurina - (dommerseminar Sportsdans – deltok på ZOOM lørdag)
Glenn Jørgen Sandaker - (dommerseminar Sportsdans – deltok på ZOOM lørdag)
Camilla Hanssen - (starte nasjonal dommerutdanning - Freestyle)
Stine Gjørtz - Disp. søknad for HD (Sportsdrill)
Ingrid Kleiven -T1 grenspesifikk del (Freestyle)
Viktoria S Larsen – (dommerseminar Freestyle)
Eirik Bolme – (dommerseminar Swing)
Stine Mehlum - HD etter 4 år - Step Up Danseklubb
FDJ seksjon v/E.Kristiansen - Trening med Yvonne Desiree Olafsen i forkant av
NM i Freestyle
FDJ seksjon v/Emile Bakken - bruk av norske dommere i NM i 2020 – anbefaling
å bruke 5 norske dommere + 2 fra Norden)
Lisa Marie Thommassen – bruk av regionale dommere i NM (Sportsdrill)

Alle

Vedtak: Akademiet oppfordrer seksjonene til å følge retningslinjene som er
satt, og ikke søke dispensasjon for så mange situasjoner.
Seksjonene oppfordres også til å ta direkte kontakt (tlf) med
dommere/trenere når de skal purres opp ifm deltakelse på viktige
arrangement som dommer- og trenerseminar.
Dommerne som ikke var til stedet på dommerseminaret i 2020 og som har
fått dispensasjon må møte på neste ‘mellomårs-seminar`, samt neste felles
dommerseminar (hovedseminar) i 2022.
64-19/20

Dommerutdanning utover kurs og Dommerseminar

alle

Utvikling/oppdatering av eksisterende dommere/trenere er viktig. Ønske om
online seminar/diskusjon/samtale på Teams/Zoom en gang pr halvår, eller oftere.
Teams og Zoom kan nå benyttes, så det er mulighet til å ’møtes’ oftere.
Det er mange positive tilbakemeldinger og ideer.
Forespørsel med forslag sendes seksjoner:
Akademiet ønsker at hver seksjon kommer med konkret forslag til et oppsett
som passer deres seksjon, men at det lages en felles plan samlet fra
Akademiet på økt kontakt/kommunikasjon med våre dommere og trenere.
Forslaget fra seksjoner bør være konkret ift hvem som kunne holde slike
kurs, gjennomføring og ønsket innhold.
65-19/20

Paneldebatt med dommere ifm konkurranser
alle
Sportsdans har valgt å ta en paneldebatt etter konkurransene fram til jul 2020,
siden de skal kun benytte norske dommere grunnet Covid-19 situasjon. Dette har
en skjerpende effekt.
Paneldebatten blir enten rett etter konkurransen, med dommere og dansere,
alternativt på morgenen dagen etter konkurransen, dersom mange skal hjem med
fly på kvelden etter konkurransen.
HD mottar spørsmål fra danserne, og stiller disse til dommerpanelet.
Dommere/trenere i seksjonen, sammen med interesserte dansere, kan delta på
Zoom. Dansere som deltok i konkurransen har talerett – ikke noen andre.
Link til debatten bør legges ut på FB gruppe i forkant.

-

FDJ/IDO - Dette høres interessant ut - hadde vært spennende å høre
erfaringene fra forskjellige aktører - dansere/trenere/dommere/HD.
- SWING har gjort noe lignende på en liten konkurranse på Gol. Danserne
syntes det var positivt.
Swing er derimot bekymret for at dette kan være utfordrende å gjennomføre
med dagens situasjon grunnet ulik bredde på dommere. De behøver å høre
med seksjonen om dette er ønskelig og evt. hvordan.
Forslag: Paneldebatt etter konkurranser X antall pr år (for eksempel etter
nasjonalt mesterskap) i andre grener? Kan brukes som en videreføring av
utdanningen og en fordel for lisensbetalere?
Akademiet ber seksjoner om å komme med innspill.
66-19/20

Hoveddommer-forum

alle

Forslag:
FB-gruppe for HD for alle seksjoner. Bør man ha en gruppe for HD samlet i alle
seksjoner?
Foreløpig så ser det ut til at det behøves kun grenspesifikke grupper for HD.
Hver seksjon oppfordres til å lage egen Facebook HD gruppe. FDJ har god
erfaring med dette. Sportsdans er i gang fra august i år. Eventuelle
spørsmål som gjelder felles spørsmål kan tas via akademiet.
Evaluering Dommerseminar 2020
67-19/20
Generelt positive tilbakemeldinger ang selve programmet.
FDJ/IDO var fornøyd med lokale. Ønske om noe mer «aktivt» i fellesdelen. I
tillegg til foredraget bør vi også snakke sammen og jobbe på tvers.

alle

Sportsdrill: Alt fungerte bra de hadde kun 3 stk fysisk resten digitalt.
Quality Hotel som arena/smittevern: - Hotellet har dessverre ikke klart å håndtere
korona situasjonen. Opplevelsen var at smittevern ikke har blitt ivaretatt på en
tilfredsstillende måte fra hotellets side.
For mange deltakere, buffet løsning for lunsj og middag, veldig få personal til
stedet.
Hotellet har ikke innfridd alle inngåtte punkter i avtalen.
Swing og Urbant har ikke deltatt på årets dommerseminar.
Swing: sliter med rekruttering. Har ikke mange aktive dommere. De trenger å
rekruttere nye dommere.
Akademiet ønsker fortsatt fokus på å samle alle grener under felles
Dommerseminar. Alle seksjoner og utvalg skal være representert.
Swing og Urbant bør prioritere å gjøre en jobb for å rekruttere dommere.
68-19/20

Facebook grupper for dommere og trenere i hver seksjon

alle

Seksjonene har en FB- gruppe for dommere og trenere.
Her legges ut info angående nasjonal og internasjonal informasjon, beskjeder til
dommere/trenere, samt informasjon om kurs og utdanninger.
69-19/20

Strategisk langtidsplan for utdanning, samkjøres med mål om økning av
medlemsmassen

Alexandra
Michelle

Det legges mye vekt på bredde og rekruttering i NIF og ND for å få nye
medlemmer.
Alle seksjoner har meldt sine ønsker og behov angående utdanning for 2021 til
admin v/Alexandra. Alexandra sender samlet oversikt til akademiet for
orientering. Utdanningsbudsjettet skal ferdigstilles ila og sendes HS ila oktober.
Forslag:
Hver seksjon lager en langsiktig (4-5 år) strategisk plan på utdanning, og
bestemmer utdanningskurs i forhold til det man mener er en forventet,
planlagt og realistisk økning av seksjonens medlemmer. Dette må da
samordnes med utviklingsplanen og seksjonenes strategi for å øke
medlemstallet.
Mer langsiktig plan enn 1 år vil være gunstig.
70-19/20

Nye medlemmer i Akademiet fram til 31 desember:

Alle

Alexandra

Karianne Heimvik (Linedance)
Oda Måkestad (Sportsdrill)
Urbant har dessverre ikke deltatt på møter. Behøver bekreftelse og evt ny
innstilling fra Urbant.
Innstilling skal sendes HS for godkjenning.
71-19/20

Forslag til nytt styret 1 januar 2021- 31 desember 2023

Erling

Alle seksjoner skal nominere sine kandidater til Akademiet for perioden 20212023.
Det henvises til retningslinjer som er oppgitt i Akademiets mandat.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/danseforbundet-assets/MandatAkademiet_10.02.2020.pdf?mtime=20200910104809
Erling sender påminnelse til seksjoner.
Vedtak:
Alle seksjoner må sende inn nominasjon til Akademiet innen 1. desember
nominasjoner skal vedtas på HS møte 14. desember.
Seksjoner bes å sende en beskrivelse av personene som blir nominert

Alle

72-19/20

Trenerseminar
Grunnet Covid-19 situasjonen ble årets Ting lagt inn på søndag 30 august 2020,
da flere seksjoner hadde planlagt Trenerseminar.
Akademiet ønsker å se på mulighet til å tilrettelegge for et Trenerseminar 28-29
august 2021 – eller evt. annen passende helg.
Trenerseminaret bør inneholde noe felles, og noe grenspesifikt. Mest fornuftige er
å arrangere på dette på Østlandet for å få samarbeid og aktivitet på tvers av
grener.
Det er spilt inn et budsjettønske til Admin på kr 15.000 pr seksjon. Dette må
vurderes ift andre kurs på utdannings budsjett, prioriteringer og behov i de ulike
grenene.
Forslag:
Seksjoner bes om å komme med innspill så fort som mulig. Tanker rundt
kostnader og innhold og lærer krefter.
Sted og tid bør, for de seksjonene som ønsker dette, bestemmes fort.

73-19/20

Eventuelt
Sak 73.1 – 19/20 Sportsdrill – aldergrense for nasjonale dommere i
Sportsdrill.
I rammeverket til ND så er aldersgrensen for nasjonale dommere 20 år.
Grunnet grenspesifikke forskjeller og utfordringer, behøver Sportsdrill en
spesifisering i rammeverket for dommerutdanning om at de kan utdanne
nasjonale dommere fra det året de fyller 17 år.
Ettersom Sportsdrill i hovedsak kun har konkurranser på nasjonalt nivå, er de
avhengig av at nyutdannede dommere kan dømme nasjonale konkurranser
Utdrag fra regelverket i Sportsdrill:
Ang forbundsdommere og kretsdommere:
11.1.3 Dommerne deles inn i tre kategorier etter erfaring og utdanning;
kretsdommere, forbundsdommere og internasjonale dommere.
Man starter som kretsdommer, og avanserer deretter til
forbundsdommer etter 2 år som aktiv dommer. For å bli internasjonal
dommer, må man ta utdanning og eksamen i WBTF etter godkjenning
fra forbundet og teknisk komité sportsdrill.
11.1.4 Kretsdommere kan dømme konkurranser i kretsene, regionale og
nasjonale konkurranser, med unntak av NM. Forbundsdommere kan
dømme alle former for konkurranser i Norge. Internasjonale
dommere kan dømme alle konkurranser i Norge, samt VM, EM,
European Cup, International Cup i regi av WBTF og Grand Prix i regi
av IBTF.
I tillegg har vi denne omtalen i reglementet for overdommer/hoveddommer:
Jf. §12.1 Overdommer er den internasjonale-/forbundsdommeren i
dommerpanelet med lengst erfaring. Overdommer pekes ut av
Teknisk komite og det tilstrebes å velge dommeren med minst
klubbtilhørighet.

Vedtak:
Dommerutdanning i Sportsdrill:
Kandidaten kan melde seg på og påbegynne dommerutdanning inkl.
prøvedømming fra det året hun/han fyller 17 år.
Autorisasjon til å dømme nasjonale konkurranser i Sportsdrill gis fra
deltakeren fyller 18 år.
Rammeverket skal oppdateres (Alexandra).
------------------------------------------------------------------------Sak 73.2– 19/20 – Trenerlisens må man være utdannet for å kunne få
trenerelisens?
Vedtak: Det skal settes krav om at kun utdannede trenere i forbundet skal
kunne kjøpe trener lisens. Minimum Aktivitetslederkurs eller Trener 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle

Alexandra

Sak 73.3– 19/20 – Diskusjon:
Tema: trenere – hvordan få flere utdannede trenere i de forskjellige klubbene?
Klubbene bør pushe på utdanning, engasjere trenere som har kompetanse.
Konsekvensutredning - medlemmer, bevillinger, utdanninger. Saken bør
diskuteres videre.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 73.4– 19/20 – til info:
Det skal arrangeres en Dance Camp 12-13 desember (Vulkan, NIH). Det ønskes
å få litt info om dette.
Breddeprosjekt fra administrasjon og hovedstyret – for å øke rekruttering. Knytte
til ND nye danser, og markedsføring. Administrasjonen styrer dette ved Tonje og
Olav. Lavterskelprosjekt. Er informert om på Hovedstyret.
Alexandra ber Olav om å sende info til akademiet og seksjoner.
74-19/20

Neste møte
Fysisk møte - Onsdag 9 desember kl. 17.30
Sted: Ullevål stadion

