
NORGES DANSEFORBUND 

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – UCWDC - WBTF 

Postadresse: Norges Danseforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 OSLO 

Organisasjonsnummer: 971 483 911 Fakturadresse: faktura@danseforbundet.no 
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Møtereferat med trener- og dommerkomiteen NR 28. – 2018 
 

Dato:  06.06.2018 

Tid:  17:00-19:00 

Sted:  Skype-møte 

 

Tilstede: Michelle Lindøe Enger, Erling Langset, Alexandra Kakurina, Nancy Gogstad, Heidi Jappee, Aina 
Nygård, Tor Erling Johnsen.  

Forfall: Huyen Huynh, Stine Gjørtz, Anita Langset, Sissel Myren 

 

Saksnummer Hva saken gjelder/Vedtak Ansvar  

1. Godkjenne referatet fra forrige møte 
 

Saksgrunnlaget er ikke lagt inn. Derfor er ikke referatet fra forrige møte 
godkjent. 

Kan alle sjekke sine oppgaver fra siste møte – at det er gjort? 

 
Godkjent med tillegg: Saksgrunnlag 

 

 

 

 

 

Tor E. 

 

2. Dommerseminar/Trenerseminar 17-19 august 2017 

- Vi må ha på plass program og tidsskjema for fra alle seksjoner 
Sportsdans: Ja 
 
Swing: Blir ikke med. Utsetter seminaret. Tar det i november når nytt 
internasjonalt reglement har kommet. 
 
Freestyle: Grenspesifikt program er ikke klart. Venter på avklaring fra Merete 
Lindgjerde- Bedømming av PA. Berit Lundene og Lene Puntervold kommer på 
trenerseminar. 
Anne Mari forespørres på dommerseminaret 
- Har alle fly billetter blitt bestilt til lærerkrefter som trenger det ? JA 
- Er hotel bestilt til lærerkrefter for alle seksjoner? Mangler for en 

 

 

 
Aina 

 

Heidi og 
Nancy 

 
Adm. 
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- Hvor mange fra Akademiet trenger hotel? Alle bortsett fra Aina 
- Hvor mange Hoveddommere inviterer hver seksjon? 
- Hvor mange kommer på Workshop’en for Hoveddommere ? 
- Hva ønskes at vi tar opp på denne workshop’en? Erfaringsutveksling m.m. 
- Hvem underviser på oveddommerseminar og workshop’en? 
Hoveddommerseminar (for nye med eksamen) og workshop (for eksisterende): 
Freestyle: Anne Mari. Sportsdans: Michelle. Generell: Anne Mari? 
 
- Hvordan ligger vi an på budsjett? 
- Hva med middag lørdag kveld? 
- Hvordan reagerer vi som HD dersom vi opplever manipulasjon på en 
konkurranse? Tør vi å gripe inn? Diskvalifisere? 
Diskusjon på workshop for overdommere. 
 

Ønske om å ta det senere neste år. 2-3 uker senere. 

Ønske om obligatorisk hoveddommerseminar/workshop på lik linje med 
dommerseminaret. 

Gratis workshop. Deltakeravgift for hoveddommerseminar. 

Fra kl. 15.00 på fredag. Program oversendes adm. 

Overnatting akademiet. TE melder inn til hotellet.   

Adm. 

 

 

 

 

Adm. 

 

 

 

 

 

Adm. 

Michelle 

3. ‘Kort for dårlig oppførsel’ er nå Ting-sak 

Dette er en Ting-sak, og skal derfor behandles på Tinget. 
Noen andre innspill i forhold til dette? 
 
Ingen innspill. Michelle informerte at HS sin innstilling er å stemme for med en 
rettelse/omformulering av setning. 

 

 

 

 
 

 

4. Dommeruttak/Administrasjonen 

- Hvordan går dette for de ulike seksjoner? 
- Det har vært helt utrolig bra for Sportsdans – Nm 26-27 mai kunne ikke vært 
bedre. 
- Tar Admin nå både dommer og Hoveddommeruttak for alle seksjonene ? 
- Kan vi ta en prat (igjen) om hvem som kan dømme og gjøre hva på 
konkurranser - både som dommere og Hvoeddommere ? 

Jeg ser også et behov for at vi klargjør hva som menes med følgende:  
«En dommer skal ikke dømme noen konkurranse, og skal trekke seg fra panelet 
når en person som deltar i konkurransen er medlem av nærmeste familie og 
som gjør det uforenlig for vedkommende å dømme.»  
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Dette ble diskutert uten konklusjon. Akademiet samles for å prate mer om 
uttak, habilitet og «forskjellige hatter». (se invitasjon til Erling under eventuelt) 

 
Vellykket på NM. Gode tilbakemeldinger. Viktig med en dommerpool der det er 
enkelt for administrasjonen å sette sammen ett godt panel. 

 

Erling 

5. Betaling dommere – kontant og over konto 

- Det har blitt meg fortalt at noen (norske) dommere krever 1/4 tillegg i 
dommerhonorar når det går over konto? Er det lov? 
 
Tillegg for å få over konto er ikke lov. Vi skal bort fra kontant betaling. 

Dommerne skal informeres på forhånd 

 

 

 

 
Adm. 

6. Kurs/kursholdere/eksamener – og Akademiet. 

- Skal alle kurs og alle eksamener gå gjennom Akademiet fra nå av. 
- Forslag om at admin skal sende en månedlig rapport om hvilke kurs som holdes, 
og om hvem som er kursholder. 
- Etter endt kurs skal Akademiet få beskjed om hvor mange som faktisk deltok, og 
om hvor mange  - og hvem som klarte påkrevd eksamen. Utdanningsansvarlig i ND 
loggfører dette. Dette gjelder alle seksjoner 
 
Utdanningsansvarlig sender månedlig rapport. 

Behov for å se på om praksisordningen fungerer. Evaluering. 

 

 

 

 

7. August-møte 

Telefonmøte 6 august, kl. 20.00. 

 

 
 

8. Manglende dokumenter 

Manglende dokumenter: Hvordan ligger vi an her nå? 
 
Sportsdrill: Spørsmål/svar til HD-eksamen 

Sportsdans: T1 Veiledning til kursholder 
Linedance: Svar på eksamensspørsmål HD-eksamen og konkurransereglement   
Freestyle: D2 dokument m/veiledning til kursholder og eksamenssspørsmål til 
D2. 
Swing&Rock&Roll: Spørsmål/svar HD eksamen 
Salsa : Konk-reglement og Spørsmål/svar til HD-eksamen (eller trenger ikke 
Salsa noe eget for dette  
Urbant: Oppdatert  

  

 

 

 

Adm. 
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Kursveileder T1: Ferdig før sommeren 

Ferdigstilt D2 Freestyle 

Hoveddommer swing: Kommer 

Salsa ferdigstilling 

 

Alexandra 

Nancy 

Aina 

Adm. 

 

9 Eventuelt 

1. Rapport til Tinget fra Akademiet 
Alle tar en siste gjennomgang. Frist for innspill: 13 juni. 

 

2. Erling ønsker å samle alle utenom et vanlig møte – tenker kanskje rundt 
St.Hans – hjemme hos seg. 

Vi trenger, sammen med admin, en konstruktiv samtale på alle de ulike hattene 
vi alle sammen har her i Akademiet. Det er en vanskelig balansegang for oss 
alle. Vi er også alle forbilder på en eller annen måte. Vi trenger å klargjøre hva 
som er greit og ikke-greit for oss som autoritetspersoner. 

Møtes hos Erling 1. juli 

 

Erling 

 

 

Erling 

 

 

 

 

 

 


