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Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
Godkjent av alle.
Orienteringssaker:

Sak 2 Bredde og rekrutteringskomite
Marie, Martina, Anett og Tina orientere oss om deres tanker rundt komiteens arbeid.
Hovedpunktene som en slik komite bør ta for seg er:
•
•
•
•

Stimulere til mer deltakelse fra klubber som allerede er medlem av ND
Aktivitet og arrangement for de under 11 år også. Mål: opprette en stor bredde.
Kurs og happenings på tvers av klubber og miljø.
Arbeide for å få flere klubber inn i ND.

Kommentarer: Det kan være utfordrende å nå ut til allerede etablerte
drillere/drillklubber/drilltropper som kanskje kunne tenke seg å bli medlem av ND for å informere om
sportsdrill. I stedet for å kontakte klubber direkte må det tenkes ut løsninger hvor en treffer
etablerte klubber/drillere, men også ildsjeler som kunne tenke seg å starte opp en sportsdrillklubb.
Forslag som trekkes frem er å lage trenergrupper og andre drillgrupper på facebook, på tvers av
forbund og regioner.
Andre tiltak som trekkes frem er å:
•
•
•
•
•

Få til arrangement i flere regioner.
Spre kunnskap om idretten.
Komme opp med lavterskeltilbud som kan spres ut i miljøet.
Bygge opp et slags miniputt-opplegg for utøvere opp til rekruttutøvere.
Lage en mal på hvordan en kan starte med sportsdrill.

Anett undersøker med forbundet hvordan en kan bli medlem av ND, eller delta på konkurranser i regi
av ND. Dette er informasjon som er viktig for komiteen å vite.
Komiteen vil bestå av Anett, Martina og Marie, med Tina på sidelinjen.
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Etter møtet:
•
•

Lager et dokument med komiteens mandat.
Setter i gang med arbeidet så snart mandatet er ferdig og godkjent av sittende
styremedlemmer.

Sak 3 Arbeid med Rekruttering/Bredde
Martina og Marie orienterer oss litt om arbeidet så langt.
Vi har forsøkt å være mer aktiv på SoMe. De forteller at de ikke har fått tilsendt noe særlig materiale i
form av bilder eller video, men de prøver også å reposte innlegg som vi blir tagget i, i stories og
innlegg på Instagram. Det er også opprettet en TikTok. Det vil bli mer aktivitet her etter hvert.
Siden forrige møte har det også blitt sendt ut info ang. tagging eller innsending av materiale. Vi er
avhengig av innhold for å kunne være aktiv på SoMe.
Det er også ferdigstilt velkomstbrev til nye klubber. Har allerede sendt ut til én ny klubb, samt hjulpet
denne klubben i gang med graderinger.

Diskusjonssaker:

Sak 4 Ny ressursgruppe
Det diskuteres å opprette en liste over ressurspersoner som TKSD kan kontakte for å ta på seg
oppdrag med gradering og ferdighetsmerker. Denne listen bør bestå av personer med god erfaring
med systemet, samt det å holde kurs.
Vi kommer frem til at denne listen bør inneholde en kombinasjon av erfarne trenere med trener 1
utdanning og aktive dommere. Personene bør ha to års erfaring (aldersgrense 18år).
Kristina lager et utkast av listen og sender den til godkjenning til resten av komiteen.

Sak 5 Reglementsendringer
Det er gjennom sesongen oppdaget at noen punkt bør inn i reglementet.
Hva skal endres:
•
•
•

Diett dommere - forslag 250 kr middag
Adultklasser solo event – Innføre denne aldersklassen.
Arrangørhåndbok - påmelding sendes til komiteen så snart arrangør har den klar med fullt
navn, alder og klasse

Alle enige om at dette bør inn i reglement og arrangørhåndbok. Frida tar ansvar for endringene og
revidert reglement sendes ut til klubbene innen 2021.

Sak 6 Innspill fra TIF Viking Sportsdrill
TIF har fremmet et forslag om digital gjennomføring av graderinger og ferdighetsmerker mtp
smittevern i koronasituasjonen, og for at klubber i byer med liten tilgang på dommere skal få lavere
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praktisk og økonomisk terskel for å gjennomføre graderinger, og dermed økt sjanse for flere klubber i
konkurransene.
Komiteen diskuterer forslaget. Vi kommer frem til at komiteen ønsker å tilrettelegge etter beste
evne, basert på hver situasjon. Ønsket er alltid å kunne gjennomføre graderingene tilnærmet som
normalt, men med tilrettelegging dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre dømmingen.
Det må derfor sendes søknad om tilrettelegging til TKSD.

Sak 7 Innspill fra Spjelkavik Drill
Spjelkavik drill har fremmet et forslag om at vi legger ut filmer av gradering, ferdighetsmerke,
obligatoriske element og kortprogram på ND sin nettside, slik at alle foreldre/trenere/utøvere har
tilgang til dem.
Dette må undersøkes med WBTF. Må undersøkes om dette er ok med tanke på rettigheter. Komiteen
vil jobbe for den beste løsningen innenfor de rettighetene vi har.
Kristina undersøker med WBTF og komiteen kommer tilbake med mer informasjon så snart dette er
oppklart.

Sak 8 Graderingsmedaljer
Hvordan håndteres dette – og hvordan gjøres det på best mulig måte.
Lisa Mari Sæther hadde ansvar i forrige komite, og Martina har vært i dialog med henne for å finne ut
hvordan vi skal gjøre det nå. Oda har mottatt det lageret vi har, og vil se på saken rundt det
økonomiske. Oda vil i samarbeid med Martina og Marie bli enig om hvordan vi skal gjøre det praktisk.
Martina vil så snart dette er bestemt sende ut informasjon til klubbene.

Vedtaksaker:

Sak 9 Dispensasjon rekrutt tropp – TIF Viking
Skisserer søknaden under:
TIF ønsker om mulig å samle alle sine rekrutter i en tropp, og søker med dette om disposisjon
fra regel om maks 8 troppsmedlemmer.
Begrunnelse: 1: det å samle alle i en større tropp heller enn to mindre vil være mer
motiverende for jentene, og styrke det sosiale miljøet i aldersgruppen. 2: om en deler
utøverne i to tropper blir den ene på kun 4 stk, og det blir veldig sårbart dersom noen av
dem skulle bestemme seg for å slutte.
Det diskuteres at det er viktig at en er konsekvent i hvilke situasjoner en innvilder dispensasjoner.
Dispensasjon i dette tilfellet ble innvilget. En viktig begrunnelse er at dette gjelder unge utøvere.
Det diskuteres at dispensasjon på rekruttropp generelt vil kunne innvilges dersom det søkes om en
tropp på 9. Det vil derimot ikke innvilges dispensasjon om tropp under minstekravet på 4
troppsmedlemmer.
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Sak 10 Dispensasjon graderingsdommere.
Ålesund Sportsdrill har sendt inn søknad om dispensasjon på å bruke Ingrid Langva eller Monica
Molvær under ferdighetsmerke 3 og 4. Begrunnelse lagt til grunn er at dommerne over ikke har hatt
noe annen tilknytning til klubben de siste årenen enn at de har stått som “medlemmer av Ålesund
Sportsdrill”.
Dispensasjon i dette tilfellet ble innvilget. Årsak til innvilgelse er situasjonen rundt Covid-19.

Sak 11 Eventuell
Vi tar en kjapp diskusjon rundt konkurransen i januar, restriksjoner og uttaksreglene.
ND skal jobbe for å avholde konkurranser så langt det lar seg gjøre. Men det som er viktig å
legge vekt på er at uttaksreglene må revideres dersom restriksjonene i noen kommuner
hindrer utøvere å delta på uttakskonkurransene.
Komiteen ønsker da beskjed fra medlemsklubber hvis noen har planer om å stille på
konkurranser, men blir hindret av restriksjoner satt av regjeringen eller kommunen.
Når det gjelder denne saken vil det komme mer informasjon fortløpende så snart komiteen
har mer informasjon rundt Covid-19 situasjonen, og hvilke følger dette vil få for
konkurransesesongen 2021.

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlem.
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