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Hva saken gjelder / vedtak

Internasjonalt forbund WBTF og Elisabeth Kleives verv der.
Orientering om WBTF sin søknad til GAIFS og
paraplyorganisasjonen IBTF
WBTF er et anerkjent sportsforbund. 1990 ble Norge, som da var under
NGTF opptatt av WBTF. Elisabeth sitter i et verv der hun jobber med
utvikling på mange felt i idretten. WBTF har mye regler, retningslinjer og
materiale nedskrevet. De har kurs for dommere og trenere,
internasjonale dommerkurs med en viss standard, samt, reglement for
alle klasser tilgjengelig. Nå jobber WBTF (med Kleive) med ny
dommerutdanning og trenerutdanning. Det jobbes også med et nytt
dømmingssystem (Mer objektivt, én dommer dømmer én del, ikke
helheten).
WBTF har søkt til GAISF (steget før olympiske komite). Må være et
minimum av medlemsland. For å bli tatt opp må være en anerkjent
idrett. WBTF som har søkt, ikke WFNBTA. Krav fra GAISF om at det bare
kan være én idrett som driver med tilnærmet det samme. Derfor ble
NBTA kontaktet av WBTF for å gå inn i et samarbeid og lage IBTF.
WBTF og NBTA ønsker et siste avskilt VM før en går sammen. Det skal
planlegges nå om felles VM da evt blir utsatt ett år til.
EC 2021, allerede land som ikke tør å stille på grunn av korona.
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Organisering og gjennomføring av de to neste felles
mesterskapene i IBTF
Skal diskuteres nå i november. Kommer derfor tilbake til dette punktet.

Kommentarer:
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Graderingsystemet (årsak for innføring både internasjonalt og
nasjonalt)
Utarbeidet system for Trener og Dommerutdanning. Mye materiale som
finnes som vil være en del av den nye utdanning som WBTF jobber med
nå. Det finnes også kurslærerkurs internasjonalt samt digitalt
dommerkurs og webinarer for eksisterende dommere.
Det er behov for å standardisere både for å bli anerkjent som idrett og
for å sikre en viss standard. Det er viktig for utvikling, kvalitetssikring og
heve grunn nivå.
En sett at der har rådet ulike syn på rett teknikk. Det er blant annet
inngått en avtale med Akro-forbundet. De har mye materiale av
turnelementer. Dette er positivt i forhold til å enes om riktig teknikk på
turnelementer. Det er også sett i en del VM at der har vært utøvere med
for lavt nivå. Det er ofte internasjonale krav for internasjonal deltakelse
i andre idretter. Det må derfor enes om den korrekte teknikken. Og
settes et slags krav for internasjonal deltakelse. Skal ikke ha utøvere i
fair og average level i et VM, her må en heller tenke nasjonal og
breddeaktivitet.
Riktig nivå er viktig for vår anerkjennelse internasjonalt som en idrett.
Det ble derfor bestemt at alle medlemslandene skal innføre
graderingssystemet for å jobbe mot samme standard. Legges inn som en
naturlig del av opplæringen til nye utøvere nasjonalt. For å sikre samme
felles basis når det gjelder kropp og stavteknikk. Viktig for barns
utvikling og for å heve grunnivået, per i dag er det nødvendig med et
slikt system for å heve standarden. Dette er også første del av
trenerutdanningen i WBTF og er også en stor del av trenerutdanningen
nasjonalt.
Jobbes med å utdanne «clinicians» som kan reise rundt å holde kurs for
trenere. Kommer en del kurs digitalt også nå både for dommere og
trenere. Gjennomførte også eksamen for dommere digitalt i WBTF. Ny
runde i februar 2021, tre kurs på grunn av tidsforskjeller. Tilbys også en
del webinar, primært for internasjonale dommere for å få faglig påfyll.
Januar intro for kortprogram, deretter opplæring for nye internasjonale
dommere gjennom flere deler. Bestemt at det blir en kursing for å
kunne dømme de første felleskonkurransene. WBTF og NBTA har
bestemt dette sammen (IBTF).
Positivt at en kan komme sammen i ett forbund, og i årene har en
nærmet seg veldig, men hvert forbund har noen særtrekk og særgrener.
Men hvis en kunne klare å samle oss vil en kunne bli sterkere.
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Elisabeth Kleives råd for samarbeid nasjonalt mellom sportsdrill i
ND og drill i NMF, basert på samarbeidet internasjonalt
Synd at det har vært mye konflikter i Norge. Når en går sammen må en
samarbeide slik at begge forbundene får med seg særgrenene og
særtrekkene sine.
Norske dommere har mistet sin respekt i miljøet. Dette har kommet av
«dumme» konflikter, men er fortsatt veldig gjeldende for dagens
dommere. Nye dommere får kjeft i stedet for støtte. Dette er svært
skadelig for rekrutteringen av dommere da miljøet er såpass tett per i
dag. Det bør kanskje legges føringer for hva en skal akseptere fra
foreldre og trenere. En må verne om dommerne. En liten idrett trenger
de fagfolkene som er med, eller så hindrer en vekst og utvikling
nasjonalt.
Tips: Ukeskurs om sommeren: med utøvere fra begge forbund for å
bygge broer og bli kjent. Når det kommer til bredde kan en sette egne
premisser. Lokale aktiviteter er viktig for NIF. Dette har TKSD allerede
satt som prioritet, og jobber for å sette i gang en egen komite som
jobber med bredde. Bredden er viktig for toppidretten. Men en må
passe på å ikke blande kortene. Toppidretten må baseres på strenge
rammer og ta utgangspunkt i det internasjonale forbundets regler og
retningslinjer.

