
    

 

 
 

 
Referat møte nr 2 

 

 ARBEIDSPERIODEN 2018- 2020 
 

                                                Dato:        01.10.2018 
                                          Tidspkt.:  21:15 
                                                                    

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

  
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

13/18-20 Orienteringssak – rekruttering til gruppe som skal hjelpe 
nye klubber  
 
Marthe gir en oppdatering på status på arbeidet med å danne en 
gruppe av resurspersoner som skal hjelpe nye klubber inn i 
Sportsdrillen (ref. sak 5/18-20 referat fra møte 26.08)   
 
Orientering: Det lages et skriv og sender ut til de etablerte 
klubbene i løpet av uke 41 og spør hvem som kan være med i 
gruppen.  
 

Marthe 

14/18-20 Orienteringssak – Summercamp (arbeidstittel) 
 
Oppdatering på status på arbeidet med å finne en arrangør til 
Summercamp 2019 (ref. sak 6/18-20 referat fra møte 26.08.  
 
Orientering: Det sendes ut en forespørsel til klubbene og hører 
om dette er noe utøverne og klubbene er interessert i.  
Vi ber klubbene komme tilbake med et ca. antall som er 
interessert (ikke bindende…). Svarfrist før neste møte slik at 
saken han behandles videre på neste møte.  
 

Marthe 

15/18-20 Orienteringssak – Kortprogram jr. og forenklet elementer 
for jr. klasse B og rekrutter.  
 
Marthe, Tia og Lisa gir en oppdatering på hvordan det går med 
arbeidet med film og beskrivelse av kortprogram for jr.   
 
Orientering: Forenklet elementer for jr. klasse B og rekrutter er 
ferdig. Film er ferdig for hvert element. Filmene deles med alle 
på Facebook. Film for kortprogram jr. er under produksjon.  
 
 

Marthe, Tia, 
Lisa 



16/18-20 Uttak til internasjonale konkurranser 2019  
 
Gjennomgang av uttak til internasjonal konkurranser i 2019.  
 
Forslag til Vedtak; TKSD er enig om vedtaksreglene for 2019. 
Kristina kommuniserer uttaksreglene til alle klubber.  
 

Lisa 

17/18-20 Medlemsregistrering 
 
TKSD ønsker å få bedre oversikt antall medlemmer i Sportsdrill. 
ND kan ikke gi en fullstendig oversikt pga manglene system for 
registrering.  
 
Forslag til vedtak: Kontakte alle klubber og be om en oversikt 
på alle aktive/registrerte medlemmer.  
 

Stine 

18/18-20 Tid Rekrutt Tropp 
 
I dagens reglement er det 1 min mellom min og max tid på 
musikk til rekrutt. I de andre aldersklassene er det satt 30 sek 
mellom min og max tid. Skal det stå om det er eller skal vi endre 
til 30sek?  
 
Forslag til vedtak: TKSD er enig om å endre til 30sek mellom 
min og max tid. Tid settes 2:00-2:30.  
 

Stine 

19/18-20 Gjennomgang av reglementet  
 
Det er gjort en grundig gjennomlesning av reglementet for å 
avdekke feil, mangler eller endringer.  
 
Forslag til vedtak: TKSD godkjenner endelig reglement for 
2019. TKSD ønsker å ta en grundig gjennomgang av 
reglementet i 2019, Marthe leder arbeidet frem til første møte 
etter sommeren 2019.  
 

Lisa 

20/18-20 Drill Grand Prix  
 
Orientering ang. arrangementet. TKSD må ta stilling til hvilke 
klasser vi skal tilby under konkurransen.  
 
Forslag til vedtak: TKSD ønsker å tilby Elite og Level A for jr. 
og senior i freestyle, i tillegg til Solo og Two Baton. Det blir kun 
kjørt innledende runde i freestyle, par og tropp. TKSD 
godkjenner også at Grand Prix musikken for One Baton og Two 
Baton brukes under konkurransen.  
 

Lisa  

21/18-20  Komitee for dommeruttak  
 
I hht. ND’s dommerreglement skal hver seksjon utnevne 2 
personer som setter opp dommeruttaket sammen med 1 person 
fra administrasjonen. HS skal godkjenne utvalget.  
(HS møte 08.oktober så vi må sende vår innstilling)  
 

 



Forslag til vedtak: TKSD foreslår at Stine og Lisa Mari 
representerer komiteen, men at hele TKSD er med på å 
godkjenne dommeruttaket.   
 

22/18-20 Deltaker.no  
 
TKSD er ikke fornøyd med måten deltaker.no er satt opp. Det 
passer ikke til for Sportsdrillens måte å melde utøvere på 
konkurranse. Lisa tar saken videre med DnB for å sjekke om 
endringer kan gjøres for å tilrettelegge for å gjøre påmeldinger til 
konkurranser enklere osv.  
 

Lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


