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Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling godkjent av alle.

Sak 2 Orienteringssak
Innspill fra Spjelkavik drillklubb – Kristina orienterer om hva som ble diskutert i komiteen i
ekstraordinært telefonmøte forrige uke etter mottatt mail med innspill fra Spjelkavik
drillklubb.
Innspill fra Spjelkavik:
1. NM Freestyle: de lurer på hvem som tar avgjørelsene om hvem som bestemmer
hvilke arrangement som skal holdes - Dette er TKSD i samarbeid med arrangørene
som avgjør.
2. Hvorfor velger TKSD å avholde NM i stedet for en annen type konkurranse – dette er
pga. konkurransen i april ble utsatt, ikke avlyst. Vi ønsker også å kunne avholde et
NM for å kåre Norgesmestere
3. Mht. breddeaktivitet – klubbene kan avholde konkurranser selv
4. De lurer på rutiner for smittevern under NM – arrangør for NM har vært i dialog med
smittevernleger.
5. De stiller spørsmål ved dommeres habilitet når de dømmer egne elever / utøvere fra
egen klubb – kun familie som er inhabil ifølge ND’s reglement
6. Uttaksreglement for internasjonale konkurranse er sendt ut – kan legge det ut på
nettsidene også
7. Spjelkavik foreslår å fjerne graderingssystemet / ferdighetsmerkene, om enn kun
under koronarestriksjonene fordi det er vanskelig å få inn noen som kan undervise og
dømme / gradere elever nå – TKSD mener at dette er et bra verktøy for nye klubber
og nye trenere. Vi vil på denne måten også være godt rustet når det blir et
internasjonalt krav om graderinger.
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Kristina informerer TKSD om at hun avventer info/ tilbakemelding fra NDs administrasjon før
det svares tilbake til Spjelkavik Drill.
Forslag fra Tina: de som har level 1 og level 2 fra NBTA kan få godkjent
ferdighetsmerke 1, 2 og 3 – så kan det heller være krav om å ta ferdighetsmerke 4 for
å stille i nasjonale konkurranser i ND.
Tina sender inn et forslag til komiteen og så tas det stilling til dette. Linn Kvade
Rannekleiv som har sertifisering fra NBTA Europe kan evt. orientere komiteen om hva
dette inneholder.

Sak 3 Diskusjonssak: Utviklingskomite.
Kristina foreslår en komite som jobber med bredde, utvikling og rekruttering i sportsdrill – hun
foreslår Anett og Tina inn i denne komiteen. Anett foreslår at denne komiteen må være
forankret i styret.
Martina og Marie blir med i denne komiteen. De fire vil komme med forslag til hva som skal
være denne komiteens mandat.

Sak 4 Oppdatere utdaterte dommere. Hva tenker vi?
Komiteen ønsker å åpne opp for at tidligere dommere kan oppdatere seg igjen. Normalt er
det oppdatering hvert andre år. Det diskuteres en maksgrense for hvor “gammel”
utdanningen kan være.
Forslag; Maksgrensen for ny oppdatering kan være 5 år etter forrige oppdatering skulle vært
tatt. Da må de ta den grenspesifikke sportsdrilldelen på nytt, men ikke eksamen. Dersom
utdanningen din overskrider denne maksgrensen må en ta kurs og eksamen på nytt.
•

Vedtatt enstemmig.

Sak 5 Økonomi, midler til bredde og rekruttering
Oda orienterer: vi har 50 000 til arrangementsstøtte, 20 000 til graderingsstøtte , 48 000 til

rekrutteringsstøtte som klubbene kan søke om i høst. Oda foreslår å få sendt dette ut til
klubbene i løpet av morgendagen, slik at klubbene får søkt så fort som mulig. Disse midlene
må brukes opp innen 2020.
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Sak 6 Ny ressursgruppe
TKSD ønsker å få til en ny ressursgruppe; en kombinasjon av erfarne trenere med trener 1
utdanning og aktive dommere – få til ei liste over de som kan / har mulighet til å reise rundt
og gradere utøvere. Avventer liste fra NDs administrasjon.

Sak 7 Møte mellom TKSD og NDs administrasjon
Hva ønsker vi å ta opp/få svar på?
Kristina orienterer om at hun opplever at admin. ikke svarer / svarer sent. Komiteen må vite
hvilke kontaktpersoner man skal ta kontakt med angående de forskjellige typer saker /
problemstillinger. Foreslår møte med administrasjonen og avklare rolleavklaringer + invitere
inn Elisabeth Kleive til å orientere om det internasjonale forbundet (WBTF) og konkurranser.
Nødvendige avklaringer er gjort i samarbeid med administrasjonen.

Sak 8 Arbeid med Rekruttering/Bredde - Martina og Marie orienterer
Martina og Marie var med på NDs breddeworkshop og opplevde at det ikke var så relevant
for sportsdrill. De synes at det er vanskelig å komme på noe nå som det er så mye
begrensninger pga. covid-19. Foreslår å legge ut mer i sosiale medier slik at «det skjer noe»
der i hvert fall. F.eks. at klubber tar over instagrammen når de har treningshelger. Forslag
om at det må sendes inn mail til TKSD fra klubbene med bilder som ønskes delt på
sportsdrillnorge på insta. Det blir også opprettet en TikTok konto.

Sak 9 Velkomstbrev til nye klubber – diskutere forslaget som ligger i
Teams.
Alle leser gjennom før det godkjennes av komiteen og sendes ut til nye klubber.

Sak 10 Endre reglement for dommerutdanning “En må ha bestått
trener 1 utdanning i sportsdrill før en kan ta dommerutdanning i
sportsdrill”.
Mange av seksjonene i ND har krav om trener 2 utdanning og/eller annen relevant
utdanning og/eller vært utøver på nasjonalt nivå for å kunne ta dommerutdanning.
Sportsdrill har pr nå kun trener 1 utdanning. Det diskuteres om en skal undersøke om en kan
sette trener 1 som krav for å kunne ta dommerutdanning, da dette blant annet etter hvert er
målet internasjonalt.
Etter ulike innspill kommer en frem til at det pr nå ikke trengs trener 1 for å kunne ta
dommerutdannelse. Slik kan en få flere trenere / dommere fra begge miljø (NMF og ND) til å
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ta dommerkurs i ND. Det er skrikende dommermangel i Norge pr nå. Tina spiller inn at det
ikke er krav i NIFs sine regler at man må ha trenerutdannelse for å ta dommerkurs.

Sak 11. Eventuelt
1. NM-Veka – i Skien - Er det noen arrangører der som kunne tenke seg å ta sportsdrill
delen? Elite NM ei helg i juni 2022. Er det noen klubber i området der nede som
ligger til godkjenning som NIF medlemmer? Kristina sjekker med administrasjonen.
2. Langtidsplan utdanning - Oda kommer med forslag.

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlem.
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