
  
    

 

 
 

Agenda 

 MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE NR. 05 
I ARBEIDSPERIODEN 2014 

 
                                                Dato:          01.10. 2014 
                                          Tidspkt.:    18:00-21.00 
                                                 Sted:          Idrettens Hus 

 
Innkalt: Erling Langset, Beate Hofstad, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Heidi 
Jappee, Grethe Andersen, Ann Mari Furseth, Huyen Huynh,  
 
Forfall: Tom Skamo 
 
 
 

Saks nr. / 
år 

 Ansvar: 
  

 Konstituering av komiteen 
 
Erling fortsetter som leder 
Michelle nestleder 
Egen side for TKD på dansing.no er opprettet 
 

Erling 

01/05-14 Godkjennelse av utsendt referat 
Merknad til referatet: Komiteen kan kun lage forslag til vedtak som 
må godkjennes av HS 
 
Vedtak: Referat godkjent 

 

Erling 

02/05-14 Evaluering Dommerseminaret  
 
Tilbakemeldinger:  
Veldig fornøyd faglig sett, men rammene rundt må bli bedre.  
Mer profilering presse/ sosiale medier under/ etter seminaret 
Personlige invitasjoner via e-mail, kontakt fra seksjonene og 
Facebook- gruppe fungerte bra som kanal for invitasjoner til 
seminaret. 
 
Mye jobb med påmelding – ønske fra komiteen om at dette går via 
Sportsadmin, betaling via deltager.no, slik at alt lagres elektronisk, 
også dommerlistene på dansing.no 
 
Mer felles sosiale tilbud  i løpet av dommerseminaret 
Felles del på lørdag bør legges før middag for å samle flere 
deltagere 
Utvalget var ikke helt fornøyd med maten som bleservert under 
seminaret og middagen.  

Erling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Eget trenerseminar for alle seksjoner 2015, der det også legges 
inn moduler fra trenerstigen, i stedet for sommerkongress som 
har vært arrangert tidligere i regi av ND. 
 
Dommerseminaret 2015 legges til Idrettens Hus på Ullevål 
stadion 
14 – 16. august. Møterom i kantinen/ og kantinen  er reservert 
 
 

 
03/05-14 Oppdaterte dommerlister for 2015 – er nettutgaven oppdatert? 

Er den siden som ligger på nett oppdatert pr 1 september 2014 for 
alle seksjoner, med telefonnummer og e-mail-adresse? 
 
Dommerlister sendes til kretsene 
 
 
Skal alle seksjoner i ND framover ha regionale konkurranser, (4 pr 
år? 6 pr år?) Det er kretsene som holder i dette økonomisk og 
arrangementsmessig 
Har alle seksjoner representanter i krets-styrene som passer på 
dette ? 
 

 

Erling 
Adm 

04/05-14 Møtekalender fram til juni 2015 
 
Er vi fremdeles enige om første onsdag i måneden hver 2. måned ?  
 
Neste møter blir: 
3. desember 
4.februar 
8.april 
3.juni 
 

 

Erling/adm 

05/05-14 Merkeprøver – Freestyle og Sportsdans er på gang. 
Freestyle ønsker å være i gang etter høstferien, dvs fra uke 41 – 
med mulighet for medlemmer i klubbene til å ta bronse-merke før 
jul 2014. 
 
Sportsdans vil oppdatere sitt trinnreglement i forhold til nye bøker 
som ble gjennomgått på dommerseminaret. Alt skal være klart pr 1 
jan 2015 - også muligheten til å ta merker på konkurranser for 
barneklasser og førstegangsstartende.  
Sportsdans mener det er viktig å vente med dette til det er  
Hoveddommer må på plass i alle konkurranser – som skjer fra 1/1-
2015. 
 
 

 

Michelle 

06/05 14 Ny D2 utdanning i ND – framdrift og oppstart 
Når skal D2 startes i alle seksjonene? 

 Nasjonal dommerutdanning 

Erling 
 
 



-arbeidsgrupper 
-budsjett 
-handlingsplan 
-plan for blindømming + mentor 
 
Sportsdans: 

Forslag til utdannelse våren 2015: 
Helg 1/latin: 17-18 Januar 
Helg 2/standard: 14-15 februar 
Helg 3/fellesdel: 14 mars 
Helg 3/eksamen: 15 mars 
Prøvedømming 1 internasjonalt: 6-7 desember 2014 på Lillestrøm 
Prøvedømming 2 nasjonalt : 7 mars/Nero 
Prøvedømming 3 nasjonalt: 6-7 juni/Bergen NM 
 

Swing: 
 

 
 
 

Seksjonene følger opp dette. 

D2 swing     

1. helg: R’N’R internasjonalt instruktører 20000 

2. helg: Boogie Woogie  Internasjonale instruktører 20000 

3. helg eksamen   45000 
Prøvedømming/internasjonal
t   7500 

Prøvedømming/nasjonalt 1   7500 

Prøvedømming/nasjonalt 2   7500 

07/05-14 Seminar for trenere  
Faglige seminar i alle seksjoner 2015  - i helg / 2 dager pr år 
I Sportsdans er det en del trenere som tar seg av våre Rekruttering 
og Konkurransedansere, sikkert noe likn i andre seksjoner 
Bør disse få 2 dager pr år med tilpasset læring på seminar ? Evt 1 
helg, eller 1 dag pr halvår i forbindelse med andre ND-aktiviteter? 
 
 
Er det en god ide med 1 faglig seminar på elite-nivå pr seksjon pr 
år ? 
 

 

Erling/adm 
 
 
 

08/05-14 Budsjett 2015 

 
Erling/Tor-
Erling 
 
 
 
 

09/05-14 Ny bedømning-skala for barn 
 
Skal vi benytte 0.5-5.0, eller 1-10 ?  
Forslag til vedtak: 1-10 uten desimaler 

 

Michelle/Hei
di/ 
 

10/05-14 D1 i Bergen og Oslo i november 2014  
– kursholder i Bergen er Jane Vestøl. I Oslo: Nadia 
22. 23. november 
 

Erling 



Skal vi ha ett D1 kurs pr år framover – og ett D2 kurs ? 
Evaluering 
Mentor for prøvedømming i andre seksjoner enn sportsdans? 
Forslag til fastsettelse mentor-honorar. 
Hva bør en mentor bli betalt for: 
D1: reiseutgifter? Honorar - vanlig dommerhonorar på kr 1500? 
D2: reiseutgifter? Honorar – som Hoveddommer på kr 2000? 
 
Forslag til fastsettelse av andre honorar for nye utdannelser. 
 
ND sender tydelig signal nå på at man ønsker god utdannelse både 
på dommere og trenere. 
 
 
Bør ND legge seg på at det avholdes en D1-utdannelse pr år, og en 
D2-utdannelse pr år ? (det trengs vel ikke nå noen D1 i 2015, 
men det bør tas inn i budsjettet for 2015, selv om det avholdes 
sent i 2014, eller ?) 
 
 

11/05-14 Oppdatering av dokumenter 
Status og videre fremdrift: 
Dommerreglement 
Etiske retningslinjer for dommere 
sanksjonsreglement 

Erling/ 
Michelle/ 
Anne 
Cathrine 

Evn Dommerlister:  
Administrasjonen følger opp dommerlister 

Adm 

 


