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Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 
 

  

Referat 
Perioden 2021 – 2022 

Møte nr.: 11 
 
Styre: NDs Akademi 
Dato: 05.10.22 
Tidspunkt: 18.00 
Sted: Teams 

Innkalling: Erling Langset, Ina Linnerud, Heidi Jappée, Trine Bekken, Linda Kynell, Oda Måkestad 
(frem til kl.19:10), Alexandra K Sandaker (Adm),  

Frafall: Sissel Myren (HS), Anita Langset (PD), Aina Nygård 

 
122/2021-2022 Godkjenning av referatet fra møte nr. 10 

Referatet er godkjent på e-post 
 

123/2021-2022 Tilbakemelding Dommerseminar 
 
Evaluering er gjennomgått per gren.  
Resultater vil bli hensyntatt i planlegging av fremtidige seminarer. 
Generelt veldig positive tilbakemeldinger.  
Januar og August er foretrukne tidspunkter for seminarer.  
Dett er stort ønske om mer tid til diskusjoner. 
Det er aktuelt med digitalt Trenerseminar.  
 
Diskusjon om mulighet til å sette opp seminarer i januar i oddetallas år.  
Dato for 2024 bør fastsettes på neste møte i desember.  
 
Vedtak:  
 
Det skal holdes et lite grenspesifikt seminar per seksjon.  
Hver seksjon kommer med forslag på tema, tidspunkt og type (digitalt 
eller fysisk) for workshop/seminar for egne trenere/dommere i 2023.   
Seksjoner bestemmer selv om de ønsker å holde seminaret samlet for både 
trenere og dommere eller hver for seg samt om det skal være digitalt eller 
fysisk.  
 
Frist: ila November. 
 

 

124/2021-2022 Endring av Akademiets mandat 
 
Diskusjon : 
Skal Akademiets Mandat endres, så PD-representant ikke lenger er en del av 
Akademiet - til fordel for en representant på Para fra Sportsdans? 
Klargjøring av Akademiets oppgaver – det virker å være litt uklart. 
 
Vedtak:  
Akademiet ser ikke behov for å endre PD rollen. 
Forslaget er at sportsdans nominerer en ekstra representant for para som 
er positivt.  
 
Teksten av mandatet må gjennomgås og oppdateres ift ordlyden. 
Arbeidsmøte for gjennomgang og oppdatering av Akademiets Mandat 
Torsdag 20 okt kl. 20.00 via Teams.  
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125/2021-2022 Dopingkontroll av mindreårige 
 
Innhenting av samtykke. Dette skal håndheves av ND og Antidoping Norge. 
 

 

126/2021-2022 HS-møte 17 oktober 
 
Erling skal møte i HS 17 oktober, og ønsker en tilbakemelding fra alle 
seksjoner om hva som har skjedd i hver seksjon. 
 
Alexandra sender status rapport til Erling for presentasjon for HS.  
 

 

127/2021-2022 Honorarsatser 
 
Tilbakemelding på Akademiets innspill til HS ved Sissel Myren 
Utsatt 
 

 

128/2021-2022 Handlingsplan og budsjett 2023. 

Ref sak nr 118 
Budsjett ønsker er sendt inn.  

Gjennomgang av budsjettet. Rammer for Utdanningsbudsjettet er vedtatt i 
HS.  

 

129/2021-2022 Innspill ang utvikling av Trener 1 fra Victory Dance 
 
Disco freestyle / turn bør være et tilleggskurs ved siden av trener 1 der 
man foretar seg turnteknikk og sikring.  
Dette skal diskuteres videre.  
 
Det er ønske om eget løp for Trener1 i Performing Arts.  
 
Vedtak:  
Det skal utvikles Trener 1 i PA. Arbeidsgruppe settes ned. 
Alexandra følger opp sammen med FDJ representanter.  
 

 

130/20212022 Eventuelt 
 
Godkjennelse av oppdaterte HD dokument Sportsdans. Erling 
sender kommentarer til Alexandra som retter opp i dokumentet. 
 

 

131/2021-2022 Neste møte:  07. desember 2022 via Teams  

   
   

 
 
 
 
 


