
 

 

 
 

Protokoll 
 ND’s Akademi 

 Møte nr.2 - 2019-2020 
 

                                                Dato:        03.04.2019 
                                          Kl.             17.30 
                                                 Sted:         Skype 

 
Innkalt: Erling Langset, Sissel Myren, Heidi Jappée, Huyen Huynh, Aina Nygård, Lisa Mari Sæther, 
Alexandra Kakurina (adm) 
 
Forfall: Michelle Lindøe Enger (HS), Raymond Sarlemijn, Nancy Gogstad, Anita Langset (PD) 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: 
  

13/19-20 Status – saker til eventuelt.  
Godkjenning av referatet fra møte nr.1-17.02.19 
Referatet er godkjent på mail. 
 

Alle 

14/19-20 Saker som ble behandlet og godkjent på mail: 
 
4/19-20: Oppnevnelse av leder og nestleder for perioden 2019-
2020  
Leder: Erling Langset Nestleder: Michelle Lindøe Enger. 
 Godkjent. 
 
5/19-20: Prosess for opprettelse av nytt styre. 
Styret sitter til nytt er oppnevnt.  
Nye seksjoner får som en av sine første oppgaver å nominere kandidater til 
Akademiet. HS godkjenner på møtet i august, og nytt Akademi-styre tiltrer 
1 september. Vedtak fra HS: 
Godkjent. Innstillingen godkjennes og komiteen er gjeldende til neste ting. Den 
sittende komiteen sitter til ny komite er oppnevnt.  
 
14.1/19-20 Søknad fra Region Vest om Dispensasjon for 
dømmende HD i VS 2-2019. 
Akademiet ønsker å presisere at det er viktig at reglene vi har i ND, gjelder 
for alle seksjoner. Og at alle må følge samme regler. Søknaden kommer 
veldig sent og da blir det et stort press på Akademiet for å godkjenne 
søknaden - ellers må arrangementet avlyses. 
Søknaden innvilges denne gangen, men det er forventet at arrangøren for 
fremtidige konkurranser er tidlig nok ute for å få både dommere og HD på 
plass i tide. 
 
14.2/19-20: Søknad fra dommerkomiteen i Urbant om 
Dispensasjon til å offentligjøre VIP dommere i forkant av Street 
Challenge og Knock Out konkurranser 2019. 
 
Akademiet har behandlet søknaden, og dispensasjonen er innvilget, under 
forutsetninger at arbeidet som beskrives i søknaden blir overholdt. 
 
14.3/19-20: Søknad fra dommerkomiteen i Swing og Salsa om 
dispensasjon for dømmende hoveddommer i NNM i Swing og 
Salsa 6.april 2019 – Finnsnes. 
Akademiet har behandlet søknaden, og dispensasjonen er innvilget, under 
forutsetninger at arrangøren sørger for at det ikke blir en vanlig praksis 
fremtidige konkurranser og er tidlig nok ute for å få både dommere og HD 
på plass i tide. 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erling 
 
 
 
 



14.4/19-20 Diskusjon på fremtidig praksis i forhold til 
dispensasjon for dømmende HD. 

Hva er praksis ift til utbetaling av honorar? 
Får man betalt som dommer eller som Hoveddommer? Eller begge 
deler??  
Vedtak: Dommeren i dette tilfelle får honorar som 
Hoveddommer.  
 

 

15/19-20 Søknad fra dommerkomiteen i Urbant om Dispensasjon for VIP 
dommere i Street Challenge og Knock Out konkurranser 2019. 
Inntil de er utdannet: 

• Yonas Changezi – Popping (Oslo, Region Øst) 
• Mohammed Sheik Hussein - Popping (Oslo, Region Øst) 
• Åsmund Eggen – Popping (Oslo, Region Øst) 
• Stevens Menit – Popping (Oslo, Region Øst) 
• Aaliyah Jakobsson – HipHop (Oslo, Region Øst) 
• Claudio Fernandes – HipHop (Oslo, Region Øst) 
• Marcio Ratinho – HipHop (Oslo, Region Øst) 
• Sara Einbu – HipHop (Bergen, Region Vest) 
• Margarita Delgado – HipHop (Kristiansand, Region Vest) 
• Susann Ulvang – HipHop (Mosjøen, Region Nord) 
• Kaya – HipHop (Bergen, Region Vest) 
• Natalie – HipHop (Bergen, Region Vest) 
• Marcus Andreasen – Breaking (Oslo, Region Øst) 
• Marvin Melås – Breaking (Trondheim, Region Midt-Norge) 
• Ivan Limanski – Breaking (Bergen, Region Vest) 
• Paulo Herrera – Breaking (Oslo, Region Øst) 
• Yngvar Halvorsen – Breaking (Kristiansand, Region Vest) 
• Ida Louise Sundby – Allstyle (Oslo, Region Øst) 
• Chriz Nypan – Allstyle (Oslo, Region Øst) 
• Michael Lamarre – Allstyle (Oslo, Region Øst) 
• Tomas Vikeland – Allstyle (Trondheim, Region Midt-Norge) 

   
Vedtak: Dispensasjonen er innvilget, under forutsetninger at 
arbeidet som beskrives i søknaden blir overholdt. Kandidatene 
følger bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i ND 
og signerer avtale om å følge forbundets og NIFs lover.  
 
Aktive profesjonelle utøvere kan ikke dømme samme 
konkurranser som de selv deltar i.  
 
Disse skal betale dommerlisens for 2019. 
Huyen og Alexandra følger opp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huyen 
Alexandra 

16/19-20  Rutiner for VIP dommere som ikke er ND’s godkjente 
dommere. 

 
Dette er spesielt aktuelt for konkurranser i Urbane stiler der det ikke 
finnes nok dommere. Skal de betale lisens/skrive under etiske 
retningslinjer?  
Dokumentet «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere» 
oversettes til engelsk? 
 
Vedtak: 
En VIP-dommer (En profesjonell danser/spesialist) som inviteres 
til å dømme ved spesielle anledninger. Trenger ikke å signere. 
Det er Hoveddommerens oppgave til å informere VIP-dommere 
om bestemmelser og etiske retningslinjer som gjelder. 
De betaler ikke lisens. 
 

 
Alle 



17/19-20 Oppfølging av sak 8/19-20: Punkt 3.1 Bestemmelser og etiske 
retningslinjer for dommere i ND. Punkt 3.1 skal gjelde «klassen». 
Akademiet ønsker å se hvordan denne praksisen fungerer ut 2019. Og skal revurdere 
i slutten av året om det trengs en endring i bestemmelsene til «hele konkurransen».  

Hvordan tolker vi denne regelen ift Hoveddommere? 

Vedtak: 

Dette gjelder ikke Hoveddommer unntatt nasjonale mesterskap.  

Dette skal presiseres i dokumentet: 

En hoveddommer skal ikke dømme Nasjonale Mesterskap når en 
person som deltar i det aktuelle mesterskap er medlem av 
familie.  

 
Alle 

18/19-20 ND’s Sanksjonsreglement. 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

 

19/19-20 Godkjennelse av Sportsdrill reglement  

Saken fra forrige møte. Reglementet må oppdateres ift til NIF’s og 
ND’s lover og bestemmelser.  

Sportsdrill jobber med oppdatering av reglementet ift NIF’s og 
ND’s lover og forskrifter.  

 Lisa Mari 

20/19-20 Status dommerutdanning: 
Informasjon fra Utdanningsansvarlig. 
 
Urbane stiler: arbeidsgruppe er i gang med å utarbeide dommer kurs 
for eksisterende VIP dommere som skal følge ND’s dommerløypa, 
Kurset skal holdes 26.05.19,  
Fullstendig D2 for Urbane stiler (Street Challenge og Knock Out 
deler) ferdigstilles november 2019,  
 
FDJ/IDO: – rammeverk er oppdatert, arbeidsgruppe er i gang med å 
planlegge pilot kurs, 
Dato 14-15.09.19 og 28-29.09.19, D2 FDJ/IDO ferdigstilles etter 
endt kurs 
 
Swing: – rammeverk er oppdatert, arbeidsgruppe jobber med å finne 
passende datoer for pilot kurs, D2 ferdigstilles ila 2019 
Kommentar: Swing sliter med å finne kandidater som har lyst å ta 
utdanning. Seksjonen må komme på bane og jobbe aktivt med 
rekrutering av potensielle dommerkandidater. 
 
Rammeverk for dommerutdannelse: 
 
Swing ber om å fjerne «praktisk dansing» som obligatorisk 
eksamenskrav fra felles rammeverk. Dette settes inn grenspesifikt. 
 
Rammeverk er nå oppdatert med rettelser fra Akademiet. Siste 
versjon sendes på mail for gjennomlesing og godkjennelse. 
Godkjent rammeverk legges ut på nettsiden. 

 
 
Alexandra 
Huyen 
Nancy 
Aina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
Alexandra 
Alle 
 

21/19-20 Gjennomgang av referatene fra 2018. 
Alle sakene har blitt gjennomgått. 

 

22/19-20 Dommerseminar 2020 
 

Alle 



Alle seksjoner bør så snart som mulig gi beskjed om dato for 
dommerseminaret 2020 som, sånn at det ikke legges noen aktiviteter 
til denne helgen.  
Det er nå pliktig for alle seksjoner å delta på felles dommerseminar. 
 
Diskusjon: Sportsdrill skal forsøke å innrette seg til det. 
Informasjonen har kommet i god tid. Komite har nå mulighet til å 
være tidlig ute for å skaffe instruktøren til seminaret og har god tid til 
å kunne planlegge opplegget. 
 
Vedtak: 
Felles dommerseminar avholdes 29-30 august 2020. 
Lørdag: Nasjonal dommerseminar med obligatorisk felles del og 
de grenspesifikke delene. 
Søndag: Seksjoner bestemmer egne grenspesifikke aktiviteter, 
workshops, etc for trenere og dommere. 
 
Alle seksjoner er informert og skal sette i gang arbeidet med 
planleggingen/forespørsler av kursholdere. 
 

23/19-20 Dommer uten lisens som allikevel dømmer 
 
Region Øst hadde i februar et arrangement, hvor en av dommerne ikke 
hadde fulgt dispensasjons kriterier. 
Vedkommende dommer søkte om dispensasjon i forbindelse med 
dommerseminaret i august 2018, og fikk det mot å møte på dommerseminar 
i januar 2019 – samt seminaret som skal avholdes i august 2020. 
Vedkommende møtte ikke på seminaret i januar, men sa allikevel ja til å 
dømme i februar. 
 
Diskusjon: Det er mange dommere som har spurt om de kan vente 
med å betale lisens til de får dommeroppdrag, men det har de 
selvfølgelig fått nei på. Så angående å ha lisens eller ikke, må alle 
behandles likt. 
Vedtak: 
Dommerne uten gyldig lisens/dispensasjon kan ikke få 
dommeroppdrag. 
Dette må komme tydelig frem i dommerliste. Dommere som 
takker ja til dommeroppdrag uten gyldig lisens/dispensasjon kan 
få gult kort. 
 

Alle 

24/19-20 Møteplan fremover. 
Neste møte blir onsdag 5 juni 2019.  
Dette er et fysisk møte. 
Sted: Gardemoen  
Kl.18.00 
 
 

 

 


