RAPPORT TIL TINGET FRA TRENER- OG DOMMERKOMITEEN
Periode: 20 juni 2016 – 14 juni 2018

Styret i Komiteen består av følgende:

Leder:
Nestleder:

Sekretær:

Erling Langset, Sportsdans
Michelle Lindøe Enger, Hovedstyret
Heidi S. Jappee, IDO/PA
Nancy Gogstad, Freestyle/IDO
Huyen Huynh, Urbane stiler
Stine Gjørtz, Drill
Alexandra Kakurina, Sportsdans
Aina Nygård, Swing
Hilde Bjørklund, CWDCL
Anita Langset, PD
Jo Inge Nygård, Swing

Tor Erling Johnsen og Eirik Bolme

2 komite-medlemmer har trukket seg i løpet av denne perioden;
Jo Inge Nygård har blitt erstattet av Sissel Myren
Hilde Bjørklund har ikke fått en erstatter ennå i CWDCL

Det er avholdt 12 møter, 8 fysiske og 4 telefonmøter.
Det er bestemt at Komitteen framover skal ha 2 fysiske møter pr år, og 4
telefonmøter pr år. Møtefrekvens er hver annen måned.
Tor Erling Johnsen og Eirik Bolme har møtt fra Administrasjonen
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Hoveddommerutdanning
Alle seksjoner har et nytt grenspesifikt HD-reglement
ND’s dommerutdanning er lagt om til moduler
TDK har skiftet navn til Norges Danseforbund’s Akademi
T3 – Sportsdans er ferdig
T2 i Swing&Rock&Roll er ferdig
Det er avholdt følgende Trener kurs, og Dommerkurs:
D1-Kretsdommere
D2-Nasjonale dommere:
D3-Internasjonale dommere:
Internasjonale eksaminatorer:
Lisens til å utdanne internasjonale dommere
ND’s klesreglement for alle seksjoner
Kort for dårlig oppførsel
Konkurransereglement i Urbane stiler.
Klager på og av dommere
Oversikt over alle i ND med internasjonale lisenser
Generell oppdatering av alle utdanningsrelaterte dokumenter i ND,
med nye forsider etc.
Nytt trenerseminar dokument er laget
Nytt dommerseminardokument er laget
Dommerseminar avholdt i forbindelse med Ledersamlingen i januar
2017.
Dommerseminar er planlagt 17-19 august 2018
Trenerseminar 2018
Konkurraansereglement i urbant er ferdig

1. Hoveddommerutdanning

Hoveddommerutdanning er revidert, og alle seksjoner har nå
egne grenspesifikke arbeidsoppgaver for HD, samt spørsmål og svar
til HD kurs-eksamen.
Det er også et fellesdokument for Arbeidsoppgaver for Hoveddommer i
ND, samt spørsmål/svar til felles HD-eksamen.
Hoveddommerkurs blir avholdt hvert 2. år, og samtidig vil det bli avholdt
en Works-shop for eksisterende hoveddommere hvor man får
oppdateringer, og kan utveksle erfaringer på tvers av seksjonene.
2. Alle seksjoner har et nytt grenspesifikt HD-reglement
Alle ND’s seksjoner har utarbeidet sitt eget grenspesifikke
Hoveddommerdokument, da det er litt forskjell på arbeidsoppgavene fra
seksjon til seksjon.

3. ND’s dommerutdanning er lagt om til moduler
ND’s dommerutdanning har blitt revidert, og består nå av 11 moduler
Det er fullt mulig å gå fra trenerutdanning til dommerutdanning ved å
fullføre med de moduler som er påkrevd.
4. TDK har skiftet navn til Norges Danseforbund’s Akademi
Trener- og dommerkomiteen har endret navn til:
Norges Danseforbund’s Akademi
Akademiet vil ta seg av alle trener- og dommerrelaterte spørsmål og
oppgaver, og er sammen med ND’s Administrasjon ansvarlig for å
arrangere alle dommer og trenerseminar.
Akademiet’s mandat skal opp på Tinget 2018.
For mer utfyllende informasjon om Akademiet, se ND’s nettside.

5. T3 – Sportsdans er ferdig
Sportsdansseksjonen har fått fullført sin Trener-3 utdannelse.
Informasjon om kurs og påmelding finner man på ND’s nettside
6. T2 i Swing&Rock&Roll er ferdig
Swing&Rock&Roll seksjonen har fått fullført sin Trener-2 utdannelse.
Informasjon om kurs og påmelding, samt beskrivelse av utdanningen
Finnes på ND’s nettside.
7. Det er avholdt følgende Trenerkurs:
2017
- 2 aktivitetslederkurs i Molde
- 5 Trener 1-delkurs 1 (Oslo 2, Trondheim, Bergen, Tromsø)
- Trener 1- delkurs 2 & 3: Freestyle/discojazz & disco
- Trener 1- delkurs 2 & 3: Sportsdans
- Trener 1- delkurs 2 & 3: Streetdance
- Trener 1- delkurs 2 & 3: Swing & rock n roll
- Trener 2- delkurs 1-3 (felles)
- Trener 2- standard
- Trener 2- latin

2016
- Trener 1- Delkurs 2: Streetdance
- Trener 1- Delkurs 3: Streetdance
- Trener 1 - Delkurs 1: Dansetreneren
- Aktivitetslederkurs: Barnedanstreneren
- Trener 1 - Delkurs 2: Freestyle/Discojazz & Disco
- Trener 1 - Delkurs 3: Freestyle/Discojazz & Disco
- Trener 2 - Delkurs 1: Dansetreneren
- Trener 1 - Delkurs 1: Dansetreneren
- Trener 2 - Delkurs 2: Sunn danseidrett
- Trener 2 - Delkurs 3: Treningslære, planlegging og skadefri
danseidrett
- Trener 1 - Delkurs 2 & 3: Sportsdrill
- Trener 2- Delkurs 4: Freestyle/discojazz & Disco- Dans og
musikklære

- Trener 2- Delkurs 5: Freestyle/ discojazz & DiscoKoreografi og
Instruksjon I praksis
- Trener 2 - Sportsdans (Standard) Delkurs 6
- Trener 2 Latin
Dommerkurs 2016/2017
- Dommer 2 - Kurs i standard/latin høsten 2017 på Lillestrøm - totalt 5
deltagere – Sportsdans.
Også oppdateringskurs WDSF-materiale for Sportsdans i forhold til
utdanning fra andre Forbund (WDC) er gjennomført med 5 deltagere

8. D1-Kretsdommere:
Det ble utdannet 4 nye kretsdommere i Sportsdans i perioden

9. D2-Nasjonale dommere:
Det ble utdannet 6 nye nasjonale dommere i Sportsdans i perioden

10.D3-Internasjonale dommere:
Det ble utdannet 7 nye internasjonale dommere i Sportsdans i perioden

11. Internasjonale eksaminatorer
Sportsdans har utdannet 6 nye WDSF/Internasjonale eksaminatorer
I standard og latin:
Jane Vestøl
Trine Dehli Cleve
Michelle Lindøe Enger
Cecilie Rygel
Anita Langset
Erling Langset

12.Internasjonale komiteer
Sportsdans har fått en representant i PQES (Pre-qualified education
System):
Anita Langset

13.ND’s klesreglement for alle seksjoner
Det har blitt laget et klesreglement som er felles, og som gjelder for alle
ND’s seksjoner.
Se ND’s nettside for ytterligere opplysninger

14. Lisens til å utdanne internasjonale dommere
ND har for Sportsdansseksjonen søkt internasjonalt forbund, WDSF, om
lisens til at man i Norge selv kan utdanne og eksaminere internasjonale
dommer. WDSF mente ND’s utdanning helhetlig var så god, and lisens ble
tildelt Sportsdans.
15.Kort for dårlig oppførsel
ND ønsker å innføre ’Kort for dårlig oppførsel’ på sine konkurranser.
Dette er gjort i samsvar med Sanksjonsreglementet, og NIF’s jurister.
Det vil ta hånd om ’på stedet’ reaksjoner på oppførsel som strider mot
ND’s regler og retningslinjer for
dommere/dansere/publikum/trenere/arrangører.
Forslaget skal opp på Tinget.
16.Konkurransereglement i Urbane stiler .
Urbane stiler/breaking har gjort ferdig sitt konkurransereglement.

17.Klager på og av dommere
Alle klager som har med dommere og trenere å gjøre, skal sendes skriftlig
til Akademiet senest 3 dager etter at hendelsen finner sted.

18.Oversikt over alle i ND med internasjonale lisenser er ferdig
ND har laget en oversikt for alle seksjoner, over personer med
internasjonale lisenser.
Se oversikt på ND’s nettside
19.Generell oppdatering av alle utdanningsrelaterte dokumenter i ND,
med nye forsider etc.
Alle ND’s dokumenter når det gjelder utdanninger er oppdatert med
både innhold og ny forside.
Se alle dokumenter på ND’s nettside.
20.Nytt trenerseminar dokument er laget
Det er laget et eget dokument med informasjon om Trenerseminar i ND.
Se ND’s nettside for mer informasjon.
21.Nytt dommerseminardokument er laget
Det er laget et eget dokument som beskriver organiseringen av
dommerseminar.
Se ND’s nettside for mer informasjon

22.Dommerseminar avholdt i forbindelse med Ledersamlingen i januar
2017.
Det ble avholdt et dommerseminar i januar 2017 i forbindelse med
Ledersamlingen.

23.Dommerseminar er planlagt 17-18 august 2018
Dommerseminar på tvers av alle seksjoner er planlagt til 18 august 2018.
Dagen før, 17 august, vil det bli avholdt Hoveddommerkurs m/eksamen,
og også en Hoveddommer-workshop for eksiterende Hoveddommere

24. Trenerseminar er planlagt 19 august 2018
Søndag 19 august vil det ble avholdt trenerseminar for alle seksjoner,
Med grenspesifikk inndeling.

