
	

    

 
 

Referat 
 ND’s Akademi 

 Møte nr. 9 - 2019-2020 
 

                                                Dato:         09.12.2020 
                                          Kl.             17.00 
                                                 Sted:         Teams 

 
Til stede: Sissel Myren, Erling Langset, Heidi Jappee, Oda Måkestad, Aina Nygård, Michelle Lindøe Enger 
(HS), Anita Langset (PD), Alexandra Kakurina (Adm) Karianne Heimvik. 
Frafall: Nancy Gogstad, Huyen Huyn 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

75-19/20 Godkjennelse av referatet. 
Referat fra møte nr.8. Referatet er sendt alle og godkjent på mail.  
 

Alle 

76-19/20  Vedtaksføring av dispensasjon søknader: 
 

- Guro Person Freestyle: Disp. for dommerseminar 2020 
Innvilget 
 

- Seksjonsstyret i Sportsdans: Disp. for bruk av norske dommere resten 
av 2020 

Innvilget 
 

- Emilie Bakken Freestyle: søknad vedrørende dommere på DOTY 2020. 
Innvilget 
 

- Seksjonsstyret for Sportsdans & Linedance : ny søknad.  
Innvilget Punkt 1 og 2. Kommentar til punkt 3 og 4: 
 
3. Bruk av erfarne norske dommere med internasjonal lisens og lang erfaring, 
men som ikke var tilstede på Dommerseminaret 2020 grunnet COVID-19.   
Svar: Akademiet mener at de dette måtte gjelde, må heller søke om disp. 
for mangel på deltakelse på seminar. Disse dispensasjonene vil vi 
godkjenne.  
 
4. Om Dommerkomiteen fremdeles har utfordringer med å få panelene til å gå 
opp ved bruk av pkt 1, 2 og 3, dispensasjon til å bruke norske dommere med 
norsk lisens boende i utlandet som en back-up. Nasjonale regler iht 
smittevernloven må følges om denne reserve løsningen blir  
aktuell. Svar: De til enhver tid gjeldende nasjonale/regionale karantene- og 
smittevernsregler må følges. Pr i dag er det 10 døgns karantene og 2 
negative tester før de kan dømme. 
 

- Bettinia Wickman: Ny søknad _ kun norske dommere, kun damer, og 
flere dommere fra samme klubb. 

Innvilget. De til enhver tid gjeldende nasjonale/regionale karantene- og 
smittevernsregler må følges. Pr i dag er det 10 døgns karantene og 2 
negative tester før de kan dømme. 
 

- Mathisas Rydjord - Disp. søknad vedrørende D2-utdanning 
Innvilget 
 

- Frida Aksnes, Teknisk Komite: Maiken Steffensen gjennomførte 1 
prøvedømming i fjor, men har nå bestemt seg for å være aktiv utøver i 

 



2021. Påvirker dette hennes prøvedømming, eller vil den ene fortsatt stå 
gyldig til hun bestemmer seg for å bli dommer? 

 
Begge prøvedømmingene må gjennomføres på nytt.  
 

- Seksjonsstyret for Sportsdans & Linedance søknad om å forlenge den 
tidligere innvilgede kompensasjonen med bruk at kun norsk lisensierte 
dommere, bosatt i Norge for alle nasjonale sportsdanskonkurranser frem 
t.o.m NS3 den 22. Mai 2021. 

 
Innvilget 
 

77-19/20 Nominasjon til nytt styret 1 januar 2021- 31 desember 2023 
 
Swing og Salsa: Aina Nygård og Trine Bekken 
Sportsdans: Erling Langset og Anita Langset, PD 
Linedance: Karianne Heimvik 
FDJ: Nancy Gogstad og Heidi Jappee 
Sportsdrill: Oda Måkestad 
Urbane stiler: Yngvar Halvorsen 
 

 

78-19/20 Akademiets budsjett/Oversikt over utdanning i seksjonene 2021 
 
Akademiets medlemmer har ikke satt seg godt nok i budsjettprosessen i ND.  
Bedre oversikt ønskes. Ønske om bedre kommunikasjon mellom seksjoner. 
Alexandra og Michelle går gjennom budsjettprosessen på nytt. Alexandra 
presenterer utdanningsbudsjett for 2021. Alle ønsker/prosjekter fra Akademiet 
og seksjoner er tatt med. Kort oversikt sendes akademiet.  
 

 

79-19/20 Trenerseminar 2021:  
 
Midler er budsjettert. Basert på erfaringer fra tidligere så er det noe lav 
deltakelse på trenerseminar. Dette må vi gjøre noe med. Innhold, grundig 
førarbeid, markedsføring, kostander etc. Lokaler bør bestemmes i god tid mtp 
prisen.  Noen grener ønsker å ha mer digitalt da det er veldig få trenere som er 
spredt i forskjellige deler av landet. Forslag om å ha noe digitalt og noe fysisk. 
Det er ulike utfordringer i ulike grener. Fors Swing er det viktig å få aktivisert 
flest mulig med lavest mulig terskel mens for Sportsdans ønsker å treffes. 
 
Sportsdans ønsker å holde trenerseminaret siste helgen i august.  
 
Saken tas videre på mailen og følges opp: Styret sender forslag om tid, sted 
og innhold på både felles og grenspes. deler.  
Hver seksjon velger sted som passer dem best for å avholde grenspesifikke 
trenerseminarer.  
Felles deler avholdes digitalt. Forslag om å dette på en søndag kveld 
 
Forslag innhold felles deler:  
(Michelle) Noen Iderettskretser tilbyr kurs for barn og unge med ulike atferds 
utfordringer.  
(Heidi) OLT foredrag, coaching, målsetting , prestasjon  og lign.  
 

Alle 

80-19/20 Kursholderkurs 2021 
 
Diskusjon og tanker rundt behovet for kursholdere og kursholderkurs.  
Det er ulike behov i ulike grener.  
 
Forslag om å høre med NIF om å tilpasse trenerutviklerkurs for ND. Alexandra 
undersøker om hvilke muligheter som finnes.  
 

 



	

Alle sender forslag/oversikt over aktuelle kandidater for kursholder kurs 
til Alexandra. 
Sportsdans: Anita 
FDJ: Heidi  
 

81-19/20 Felles tanker bredde 
 
Mye tanker i ND/Admin om bredde-tiltak i 2021. 
Hva slags tiltak og planer har de ulike seksjonene for å få flere medlemmer? 
Her bør vi tenke sammen og hjelpe hverandre.  
Alle seksjoner har breddeprosjekter som de jobber med. Michelle oppdaterte 
akademiet ift budsjett prosesser og status ift breddemidler og prosjekter.  
 

 

82-19/20 Dommerseminar/oppdatering som er planlagt 2021: 
Ingen felles dommerseminar i 2021.  
Det er opp til hver enkelt gren å arrangere dommerseminar/oppdatering ift 
behovet og i samarbeid med utdanningsansvarlig.  
 

 

83-19/20 Eventuelt 
 

- Diskusjon ang. Dommere som ønsker å komme tilbake som utøvere 
for en periode og så gå tilbake om å være dommere.  

Retningslinje bør spesifiseres. Det skal være en karantene periode før utøveren 
kan begynne å dømme igjen. Prøvedømmingene må gjennomføres på nytt. 
Samt de nødvendige oppdateringer.   
Saken diskuteres på nytt ved neste møte. Sportsdrill kommer med et 
konkret forslag.  
 

 

84-19/20	 Neste møte: 
 
Onsdag 20 januar. Kl. 17.30 Kort møte for konstitusjon av nytt styre og 
møteplan fremover. 
 

	


