
    

 

 
 

 
Referat Møte nr 1 

 

 ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 
 

                                                Dato: 26.08.2018       
                                          Tidspkt.:  12:00-18:00 
                                                                    

Sted: Bergen, Haukeland Hotell        
Tilstede: Lisa Mari Sæther, Tia Aksnes, Kristina N. 
Haugsbø, Marthe Torsø, Stine Gjørtz  

 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

1/18-20 Orienteringssak: Velkommen til TKSD  

- Orientering om danseforbundet.  

o Hvordan er organisasjonen bygd opp  

o Hvem har beslutningsmandat  

o Hovedstyret, seksjonene, administrasjonen, 

akademiet etc – hvem gjør hva.  

- Orientering om TKSD og Sportsdrill generelt  

o Hva er ansvaret til TKSD  

o Hvordan har TKSD jobbet tidligere  

o Hvor mange medlemmer har vi og hva har 

utviklingen vært  

o Budsjett, regnskap og økonomi  

 

Oppfølgning: Det sjekkes med administrasjonen hvordan 

medlemmer er talt og hvordan de skal telles i fremtiden. Det sjekkes 

også om det er mulig å få ut liste på hvem som er registret som 

medlemmer i 2017 da TKSD har spørsmål til tallene som er 

presentert.  

 

Stine  

2/18-20 Møteplan for TKSD  

 

Vedtak; TKSD har besluttet å ha fast møte siste søndag i mnd fra kl. 

21:00 – 22:00.  

 

Oppfølgning: Det sendes ut informasjon til klubbene om møtedato 

slik at klubber kan melde inn saker før møtene. 

 

Kristina  
 
 
 
 

3/18-20 Hva skal våre målsetninger og fokusområder i vårt arbeid være?  

 

Vedtak: TKSD har blitt enige om å prioritere følgende områder;  

- Rekruttering, vi ønsker å vokse i antall medlemmer. 

Konkrete mål for vekst vil settes i strategiplan som 

lages i forbindelse med budsjett for 2019. TKSD ønsker 

Alle 



å iverksette flere ulike prosjekter for å skape 

rekruttering og vekst. 

- Gradering, vi ønsker å jobbe videre med 

graderingssystemet for å tilpasse dette bedre til 

behovene i det norske sportsdrill miljøet.  

- Toppidrett, vi ønsker å systematisere arbeidet med de 

beste utøverne slik at disse skal få utvikle seg til å bli 

enda bedre.  

- Aktivitet/Konkurranser/Workshops; vi ønsker å jobbe 

for å skape mer aktivitet, flere konkurranser og flere 

workshops i Sportsdrill. Vi ønsker hjelpe og oppfordre 

klubbene til å arrangere flere konkurranser og skape 

mer aktivitet for alle ferdighetsnivåer. TKSD ønsker 

også å skape aktivitet gjennom konkrete tilbud til 

bredden.  

- Digitalisering av dommersystem og en egen Sportsdrill 

app.  

- Utdanning av flere trenere og dommere.  

 

4/18-20 Fordeling av oppgaver mellom medlemmene i teknisk komité  

 

Vedtak;  

- Ansvarlig for konkurranser og terminlister – Tia  

- Ansvarlig for nye implementering av nye klubber – 

Marthe  

- Kommunikasjon fra TKSD ut til klubber og medlemmer 

– Kristina  

- Oppdatering og vedlikehold av reglementet – Lisa  

- Utvikling implementering av kortprogram for jr. og 

rekruttklasse – Tia, Marthe og Lisa  

- Utdanning trener og dommer – Lisa  

- Oversikt på graderinger – Lisa  

- Digitalisering – Stine  

- Toppidrett og organisering av internasjonale 

konkurranser – Tia og Kristina (Lisa)  

- SummerCamp (breddetiltak) – Marthe  

- Rekrutterings prosjekter – ansvar fordeles mellom 

medlemmene ettersom de skal iverksettes.  

- Økonomi, administrasjon og «daglig drift» - Stine  

 

Alle  

5/18-20 Hjelp til nye klubber som ønsker å starte med Sportsdrill  

 

Vedtak;  

TKSD ønsker å opprette en gruppe av flere resurspersoner som kan 

reise til de ulike klubbene som ønsker hjelp til å starte med 

Sportsdrill. Ressurspersonene kan være utøvere og trenere fra 

eksisterende klubber som reiser til nye klubber og hjelper dem fra 

oppstart og frem til deltakelse på sin første konkurranse.  

 

Oppfølgning: Det lages et enkelt skriv på hva denne jobben 

innebærer og kontakter kandidater hos de ulike klubbene som kan 

være aktuelle for denne jobben.  

 

Marthe  



6/18-20 SummerCamp 2019 (arbeidstittel)  

 

Vedtak;  

TKSD ønsker å arrangere SummerCamp for alle ferdighetsnivåer i 

2019. TKSD ønsker å invitere alle drillere til 5 dagers Camp med 

nasjonale og internasjonale trenere. Campen vil tilby spennende 

kurs for alle utøvere fra nybegynner til elite. TKSD henter inn 

trenere og setter opp en spennende kursplan, men det er behov for 

en klubb som kan være arrangør og kan ta på seg jobbe med det 

praktiske som hall, bosted, mat, vakter etc. under selve 

summercamp’en.  

 

Oppfølgning: Det  lages en kort brief på hva vi ser for oss at 

SummerCamp skal være og hva som forventes av en arrangørklubb. 

Skrivet sendes ut til alle klubber og ber om tilbakemelding på hvem 

som kan være interessert i å være arrangør. Det kan også være flere 

klubber i samme by som er arrangør sammen.  

 

Marthe  

7/18-20 Forslag om å gi jobben med å oppdatere og holde liv i de sosiale 

media plattformene til noen utenfor komiteen som er motivert og 

har god kunnskap om de ulike verktøyene.  

 

Vedtak: TKSD ønsker å «outsource» denne oppgaven til riktig 

person utenfor TKSD. Kristina som er ansvarlig for kommunikasjon 

holder dialog med den som får oppgaven og informer vedkomne 

fortløpende om hva som skjer i miljøet og de vil i samråd bli enige 

om hva som skal kommuniseres.  

 

Kristina 

8/18-20 WBTF innfører kortprogram for jr. fra og med 2019. WBTF har 

bestemt at juniorer skal gjøre elementene i dagens kortprogram for 

senior, men de skal ikke gjøre fritt materiale på de 8 taktene mellom 

elementene. WBTF skal sende ut nødvendig materiale til alle 

medlemsland i løpet av september. Vi må gjøre nødvendige tiltak i 

Norge for å møte denne endringen internasjonalt  

 

Vedtak: TKSD er enige om at obligatoriske øvelser fjernes for 

rekrutt og junior og det innføres kortprogram. Junior Elite og klasse 

A gjør kortprogram i hht. instrukser fra  WBTF. For junior klasse B 

og Rekrutter lager vi en forenklet versjon av elementene i 

kortprogrammet som innføres av WBTF for junior. TKSD skal ha 

materiale (beskrivelse og film) klart i løpet av høsten 2018 slik at 

dette kan innføres fra 01.01.2019 samtidig som kortprogram for 

junior Elite og klasse A.  

 

Oppfølgning; Marthe, Tia og Lisa har tatt oppdraget med å lage 

beskrivelse og film for det forenklet kortprogrammet. 

 

Marthe, Tia, 
Lisa  

9/18-20 WBTF endrer regelverket for utregning av total score for 

konkurransen. WBTF har allerede innført ny regel om at 

gjennomsnittet av innledende runde, semifinale og finale utgjør 

endelig karakter for konkurransen og er givende for endelig 

resultatliste. Norge har tidligere denne utregningen, men Norge 

endret reglementet til at det er kun karakterer i finalen gir endelig 

resultat på konkurransen. 

 

Vedtak: Norge endrer sitt reglement i henhold til internasjonale 

regler – gjeldene fra 01.01.2019.  

 

Lisa  

10/18-20 Avklaringer rundt felles konkurranse med NMF i februar.  Lisa  



 

Vedtak; Det er vedtatt at TKSD ønsker felles uttak til Grand Prix 

med NMF. Det er også ønskelig at utøvere fra NMF og SD reiser 

sammen som et lag til konkurransen. Det konkurreres kun i Elite i 

de ulike klassene. Under solo konkurransene skal det konkurreres til 

Grand Prix musikken (den musikken som skal brukes i den 

internasjonale konkurransen), dvs at program til den enkelte utøver 

må tilpasses denne musikken før konkurransen. Det sendes 3 

utøvere for å representere Norge i hver klasse. 

Oppfølgning; Lisa gir NMF informasjon om det som er vedtatt i 

TKSD  

 

11/18-20 Hvilken modell skal brukes for uttak til internasjonale konkurranser 

i 2019 

 

Vedtak: TKSD ønsker at det regnes et snitt av plassering for 

utøverne i de 3 konkurransene våren 2019 (2 konkurranser + NM). 

Det stilles krav til at alle utøvere som ønsker å representere Norge i 

internasjonale konkurranser sommeren 2019 stiller på alle 3 

konkurransene. Endelig uttaksmodell diskuteres videre på epost og 

en endelig beslutning tas i løpet av de neste 2 uken.  

 

Oppfølgning: Det utarbeides et forslag til uttaksmodell basert på 

dagens diskusjoner og det sendes ut til alle i komiteen i løpet av 

26.08.  

 

Lisa 

12/18-20 Behandling av vedtak i hovedstyret om at dommerfordeling skal 

gjøres av administrasjonen.  

 

Vedtak: TKSD stiller seg positive til at jobben gjøres av 

administrasjonen. Arbeidet med å utarbeide informasjon og 

underlag for at administrasjonen skal kunne overta oppgaven 

iverksettes umiddelbart.  

 

Oppfølgning: Det settes opp liste over internasjonale dommere og 

sender ut til TKSD for diskusjon og godkjenning av listen. Stine 

avtaler møte med administrasjon for overtakelse av oppgaven så 

snart alt materiell er på plass.  

 

Lisa / Stine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


