NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC

Sportsdrillnytt januar 2015
Dommerlisens
Det ble avholdt ekstraordinært forbundsting i Norges Danseforbund 17. januar 2015 og det ble vedtatt ny
dommerlisens på kr 350,-. Alle dommere som skal dømme norske eller internasjonale konkurranser må
betale denne lisensen, det kommer mer informasjon i løpet av februar. Komiteen oppfordrer klubbene til å
betale denne lisensen for sine dommere. Les mer på www.dansing.no.
Trenerlisens, konkurranselisens/engangslisens og grunnlisens
Mer informasjon om hva som ble vedtatt på ekstraordinært forbundsting kommer fra Norges
Danseforbundet.
Valg av ny teknisk komité sportsdrill
Det skal velges ny komité og forbundet er på jakt etter ivrige ildsjeler. Se egen informasjonsmail om valg av
ny teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund. Søknadsfrist blir i uke 9, mer informasjon kommer i
løpet av kort tid.
Komiteens møter våren 2015
Dersom noen ønsker å sende inn saker til komiteen, så følger det en oversikt over komiteens planlagte
møter våren 2015. Det kan forekomme endringer underveis.
Onsdag 4. feb
Onsdag 25. feb
Onsdag 25. mars (med litt forbehold)
Onsdag 22. april
Onsdag 20. mai
Onsdag 17. juni
Dommersamling
Dommere møtes til en årlig samling for oppdatering, opplæring og diskusjon rundt idretten vår. Et tema
som kom opp på samlingen, var spørsmål om klubbene kan kontakte «sine» dommere om diskusjoner fra
dommermøte, på dommerbordet, i dommerteamet eller generell informasjon fra dømmingen. Komiteen
ønsker å minne om både klubber og dommere på reglementet vårt, og at ingen har rett til å få informasjon
utlevert fra dommerbordet. Alle dommere skal utføre sin gjerning i tråd med det etiske reglementet og skal
opptre lojalt mot dommerkollegiet. Eventuelle henvendelser skal gå via overdommer.

Ny konkurranse/workshop
Teknisk komité sportsdrill har fått inn ønske fra flere om at det skal arrangeres flere konkurranser i løpet av
året, og vi vil derfor prøve ut noe nytt. Høsten 2015 legges det opp til en prøveordning med konkurranse
for solo one baton, two baton (solo event) og tropp. I tillegg planlegger vi å arrangere kurs/workshop både
for utøvere og dommere samme helg. Det legges opp til konkurranse lørdag og workshop for både utøvere
og dommere på søndag. Dersom det viser seg å være en suksess, vil vi legge opp til to konkurranser høsten
2016 og vurdere om det skal gjøres uttak til solo event på disse konkurransene og om det eventuelt kan
utvides med flere konkurransegrener. Vi håper det er interesse for å prøve ut noe nytt.
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Oppdatert terminliste 2015
Dato
30.jan - 01.feb
27.feb - 01.mar
10.-12. april
5.-7. juni
6.12. juli
5.-9. august
10.-11 august
3.-4. oktober

Aktivitet
Sportsdrill Vest
Drill Grand Prix
NM
Nasjonal konkurranse
EM
International Cup
Grand Prix
Nasjonal konkurranse solo event og tropp

16.-18.oktober

Dommersamling

Sted
Askøy
Lillehammer
Ålesund
Fana
Slovenia
Canada, Vancouver
Canada, Vancouver
Nytt arrangement, lyses ut med eget
søknadsskjema
Gardemoen

Terminliste 2016
Dato 2016
29-31.januar

Aktivitet
Nasjonal konkurranse

11.-13.mars

Nasjonal konkurranse

28.-30.april

NM, uttak og nasjonal
rekruttkonkurranse
Nasjonal konkurranse

03.-05.juni
Juli
August
10.-11.september
05.-06.november

European Cup
VM
Nasjonal konkurranse for solo event og
tropp
Nasjonal konkurranse for solo event og
tropp

Sted
Lyses ut med eget
søknadsskjema
Lyses ut med eget
søknadsskjema
Lyses ut med eget
søknadsskjema
Lyses ut med eget
søknadsskjema

Nytt arrangement, ut med eget
søknadsskjema
Nytt arrangement, lyses ut med
eget søknadsskjema, se
forklaring

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt på e-post sportsdrill@norskdans.no
Med vennlig hilsen
Teknisk komité sportsdrill
Norges Danseforbund
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