
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 

  

 

Møtereferat ND’s Akademi - Nr.30 – 11.10.2018 
Dato:  11.10.2018 

Tid:  19:00-21.30 

Sted:  Skype-møte 

Tilstede: Michelle Lindøe Enger, Erling Langset, Anita Langset, Sissel Myren, Alexandra Kakurina (Adm) 

Forfall: Huyen Huynh, Aina Nygård, Nancy Gogstad, Heidi Jappee, Stine Gjørtz 

 

 

Saksnummer Hva saken gjelder/Vedtak Ansvar  

1. 1.Dommeruttak (se også vedlegg) 
Det er bestemt av HS at alle Dommeruttak i ND skal gjøres av Admin i 
samarbeid med en dommerkomite. 

Sportsdans og Freestyle har sine 2 personer til denne Komiteen på plass. 

Hva med: 

Swing /Salsa, Urbant, Line Dance, Sportsdrill?  

Swing /Salsa: Skal følge samme retningslinjer. Det begynner å falle på plass. 

Urbant: Kan ikke ha aktive utøvere i dommerutvalget. 

Sportsdrill: skal sette i gang arbeid 

Vedtak: Aktive utøvere skal ikke være med i dommerutvalget. Informasjonen 
om utvalget må sendes til Admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sissel 

Huyen 
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2.  2.Dommerkomitee 
Det er vedtatt i Hovedstyre at Admin + Dommerkomiteen skal gjøre uttak av 
alle dommere til ND-konkurranser. 

Det må alle seksjoner forholde seg til. 

Dersom det er spesielle ting som er viktig for en seksjon, må seksjonenes 
representant i Dommerkomiteen få beskjed om det, og ta den/de sakene videre 
for behandling i Dommerkomiteen. 

Kunne det være en tanke om at et generelt budsjett kan diskuteres, så i alle fall 
reiseutgifter, men også honorar (litt på sikt) kan bli et tilskudd fra ND mot 
aktivitet i klubbene? 

Kunne noen av utgiftene dekkes fra sentralt budsjett? Beløp for hver seksjon 
for eksempel ift antall konkurranser/dommere? Andre forslag? 

Michelle tar det opp med HS.  

Det jobbes nå med budsjett for 2019 saken følges videre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Michelle 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Dispensasjoner (se vedlegg) 
Vi har fått søknader om dispensasjoner fra Dommerseminaret 2018 fra: 

Elena B. Wiulsrud/Sportsdans 

Madeleine Bjørlo/Freestyle 

Nina Birkeland/Freestyle 

Lars Martin Bredal/Freestyle 

Viktoria S Larsen/Freestyle 

Vedtak: 

Disse kan få dispensasjon, mot at de møter på grenspesifikt Dommerseminar 
i 2019,  

MEN OGSÅ FORPLIKTER SEG TIL Å KOMME PÅ FELLES DOMMERSEMINAR I 
2020. 

Erling sender ut svar til vedkommende. 

3.2 – FELLES Dommerseminar: 

 Det er bestemt i HS at ND skal ha felles dommerseminar, men hovedvekt på 
hvert annet år. Dette ble i hvert fall ikke prioritert av alle seksjoner i år. La oss 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Erling 



NORGES DANSEFORBUND 

Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité 

WDSF – WRRC – IDO – UCWDC 

Postadresse: Norges Danseforbund, Ullevål Stadion, N - 0840 OSLO, Besøksadresse: Sognsveien 75, 0855 OSLO 

Telefon: +47 21 02 90 00, Faks: +47 21 02 98 06 , Organisasjonsnummer: 971 483 911,  Bankgironummer: 7878 06 49304 

E-post: dans@nif.idrett.no Internett: www.dansing.no  

 

3.2 

nå bli enig om en dato for 2020, og så legger. Alle seksjonene sine aktiviteter 
rundt den datoen – da må den datoen være reservert for dommerseminar for 
alle. 

Vedtak:  

Forslag til dato - 29/30 august 2020 

Seksjonene informeres med oppfordring om å tilrettelegge terminliste etter 
foreslått dato. Evt. kommer med kommentarer og konkrete forslag for andre 
datoer med begrunnelse. 

Det skal sendes felles mail til samtlige dommere om å holde av den datoen som 
blir bestemt. 

4. 4. Diskusjon om Hoveddommer (Se også vedlegg) 
Hvis mailene leses, virker det som om HD’s oppgave er litt misforstått. 

HD skal sjekke at alt ved en konkurranse er tenkt på av arrangør, men HD skal 
ikke fysisk gjøre alt selv? 

Og ønsker man en person fra arrangør som hjelper med dette, er det opp til 
den enkelte arrangør å ha en slik person. 

ND’s etiske retningslinjer må heller ikke blandes inn her. Det er ikke lov verken 
for foreldre/trenere/dansere å ha kontakt med dommerne mens de er i 
dommervervet den aktuelle dagen. 

Vedtak: 

Grenseksjoner bes om å komme med konkrete forslag på endring eller tilpassing 
for enkelte gren. Forslagene sendes Akademiet for gjennomgang. 

Saken følges opp i fremtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra, 
Erling 

5. 5.Uttalelse fra Domsutvalget angående gule/røde kort 
Se vedlegg. 

Forespørselen fra Anne Cathrine, videresendt fra leder i Domsutvalget. 

Etter min mening mangler det helt på forståelsen her – både når det gjelder HVEM 
som skal gi kort, men også hva kort gis for, og ikke minst konsekvensene ? 

Dette har blitt sett på av en jurist i NIF – og bør ikke klusses noe mer med 
foreløpig. 

Venter på nytt oppdatert utkast. Saken følges opp. 

 

 

 

 

6. 6. Felles regler for de ulike seksjoner/utvalg i Norges Danseforbund 
 
Akademiet har de siste årene forsøkt å ‘samle ND til et rike’ når det gjelder 
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dommer- og trenerutdanning. 

Vi har kommet godt i gang, men er vel ikke helt i mål. Alle er enige i at regler i 
Norges Danseforbund (egentlig for andre ting enn dommer/trener også) – bør 
være like for alle seksjoner/utvalg tilknyttet ND. 

Det jobbes med å få likhetstrekk for de grenspesifikke deler av regelverk. 

Det nye Dommer- og Trenerstigen skal gjelde for alle grener. Ikke alle grener 
har innført det i praksis. Adm passer på at Rammeverket følges. 

Siste utkast av Rammeverk for dommerutdannelsen sendes ut for 
oppdatering og godkjenning.   

Dommerkriterier dokumentet oppdateres ASAP i tråd med de nye 
retningslinjer. 

- Prøvedømming: 

Vedtak:  

Kandidaten kan gjennomføre sin første prøvedømming etter å ha begynt 
med dommerutdannelsen div har gjennomført felles del. 

 Dette er for at en skal få generell innføring og forståelse av hva det er å være 
dommer i ND og kunne utføre kompetanse analyse på egen dommerrolle. 

Andre prøvedømming kan gjennomføres etter at kandidaten har 
gjennomført hele dommerutdannelsen. 

Det presiseres om alle som skal utdanne seg som dommer i ND må bestå 
FELLES DEL (Modul 1). 

- Det er behov for retningslinjer ift Kursavgift for Dommerutdannelsen: 

Vedtak:  

Hver modul vil koste de til enhver tid gjeldende satsene til Norges 
Danseforbund. Inkludert kursmateriell, prøvedømming og eksamen. 

Kursavgift vil variere ift til fastsatte budsjetter og behov i hver enkelt gren. 

Utdanningsansvarlig utarbeider oversikt over de forskjellige modulene og 
kommer med veiledende satser for kursavgift. Dette sendes alle i akademiet for 
gjennomgang. 

 

 

 

Alle 

 

 

Alle 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

Alexandra 

7. 7.Felles kurs for Modul 1 og Modul 5 i dommerutdanningen 
Skal vi sette av 3 faste datoer for modul 1, og 3  datoer for Modul 5 i 2019? 

Da kjøres disse to kursene på de datoene, dette er felles for alle seksjoner, og 
det blir forutsigbart for kandidatene. 
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Vedtak: 

Venter på terminliste fra seksjoner. Saken følges opp på neste møte. 

Modul 5 følger grenspesifikke delene av dommerutdannelsen. De felles 
emner fra Modul 5 inkluderes i Modul 1 som er felles for alle grener. 

8. 8.Andre Dommerkurs 
Vi har ikke mottatt og godkjent D2 fra Swing og Freestyle? Og Urbant? 

Det er riktig at man ikke lenger må ha trenereksamen for å ta 
dommerutdanning, men da må D2 være på plass og dekke det som trengs i 
forhold til dømming. 

Swing – Aina jobber med D2. Sissel følger opp og gir tilbakemelding!  

Freestyle, Urbant purres opp. Alexandra 

 

 

 

 

Sissel 

Alexandra 

9 9.Forslag til endringer i ND fra Jan Tore Jacobsen og Nancy Gogstad 
Se vedlegg 2 ‘Akademiet forslag til endringer i ND’ 

Fornuftige forslag for engasjerte mennesker som vi bør ta en diskusjon på. 

Saken tas opp på neste møte med flere til stedet. 

 

 

 

10 10. Kursholderoversikt og Kursholderkurs. 

NY og oppdatert Kursholder oversikt skal lages.  

 Alle må sende inn navn for eksisterende kursholdere i deres gren og aktuelle 
kursholdere som kan utdannes i fremtiden. Målet er å ha felles standard på 
utdannelsen, mindre sårbarhet ift at det er kun få som er kursholdere, 
utvikling og kvalitetssikring av utdannelsen i ND. 

Alexandra 

 

Alle 

11. Neste møte: 

Fysisk møte for alle. 

 Onsdag 12 desember kl. 17.30 På Ullevål etterfulgt av felles julemiddag! 

  

 

 

   

 

 


