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Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité  

WDSF – WRRC – IDO – WBTF 
 

  

Referat 

Perioden 2021 – 2022 
Møte nr: 8 

 
Styre: NDs Akademi 
Dato: 06.04.22 
Tidspunkt: 17.30 
Sted: Teams 

Innkalling: Erling Langset, Ina Linnerud, Heidi Jappée, Aina Nygård, Trine Bekken, Yngvar 
Halvorsen, Michelle Lindøe Enger (HS), Anita Langset (PD), Alexandra Kakurina (Adm). 

Frafall: Oda Måkestad, 
 

Saks nr. / 
år 

Hva saken gjelder / vedtak Kommentarer: 
  

91/2021-
2022 

Godkjenning av referatet fra møte nr. 7. 
 
Referatet er godkjent  

 
Alle 
 

92/2021-
2022 

Status. Informasjon fra Utdanningsansvarlig: 
 

▪ Gjennomførte kurs: 
Trener 2 felles deler 
Aktivitetslederkurs  
Trener 1  
Trener 1 FDJ del 2 + del 3 neste helg 
Trener 2 Sportsdrill 
Hoveddommerseminar FDJ 
Paradanskurs i rullestol for Sportsdanstrenere 
 
▪ Planlagte kurs: 

Trener 1 felles del 1 
Utregner kurs V4D for street styles 
 
▪ Trenerpool – Trenere med utdannelse som ønsker å stå på listen må 

sende epost til utdanningsansvarlig.  
▪ Betaling av Dommerlisens 

 Fristen var 1 mars, en del dommere som ikke har betalt ennå. Alexandra sender 
purring med siste frist for betaling som er 1 mai.  
 
▪ Ny Ren Utøver er lansert. Alle trenere, utøvere og tillitsvalgte må 

gjennomføre ny versjon. Påminnelse skal sendes.  
 

Alexandra 

93/2021-
2022 

Dispensasjon Søknader: 
 

- Marlene Halvorsen Myhrer – Trener 2 del 1 og 2. Innvilget. 
Kandidaten må gjennomføre e-læring samt levere praksisskjema 
for trener 2. 

- Frida Aksenes – Bruk av nasjonal dommer Andrea Kjerstad, som 
har søster som danser konkurransen til å dømme nasjonale klasser.  

Trine 
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Anbefaling om å spørre HD til å steppe inn der det er 
nødvendig.  
 

94/2021-
2022 

Direkte medlemskap for dommere: 
 
HS ønsker at akademiet behandler forslaget om direktemedlemskap 
for dommere.  
På HS møte fremmet FDJ/IDO seksjonen et forslag om at dommere 
kunne ha mulighet for å ha direkte medlemskap i ND. Admin ble spurt 
om å utarbeide noen kriterier for det.  
 
Forslag: 
For å være oppført på Norges Danseforbunds offentlige dommerliste må 
du: 

• Være medlem av en klubb tilknyttet Norges Danseforbund eller 
være direkte medlem i NDs IL. 

• Ha gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming. 
• Signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i 

Norges Danseforbund». 
• Deltatt på dommerseminar i din gren minimum hvert 2. år. 
• Betalt dommerlisens for inneværende år. 

 
Tilleggskriterier for direkte medlemmer i NDs IL: 

• Minimum 1 år siden fast trenerstilling i klubb (Karantenetid) 
• Max 2 treneroppdrag per år, per klubb 

 
Vedtak: 
Kriteriene vedtas. 
 

 
 

95/2021-
2022 

Oppdatering av dokumenter. 
- Felles dommerkriterier må oppdateres i tråd med nye 

reglement/bestemmelser og/eller vedtak.  
 

- Det er behov for å oppdatere dokumenter der det står Urbane 
stiler i stede for Street styles.  
 

- Dokumentet: Bestemmelser og etiske retningslinjer for 
dommere i Norges Danseforbund – siste side skal fjernes. Det 
skal settes info om den skal signeres elektronisk.  
 
Alexandra oppdaterer. 
 

- Sportsdans sin D2 utdannelse må oppdateres, da WDSF har 
endret mye de siste årene. Anita skal se på hva som bør endres.  

 

 

96/2021-
2022 

Dommerseminar 26 - 27. august 2022. 

- Status: Alle grener drodler ideer og forslag. Det er viktig å 
komme i gang med planleggingen av grenspes. deler. 

- Swing ønsker å kombinere seminar og dommerkurs på lørdag 
med evt eksamen på søndag.  
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Forslag felles deler:  

▪ Sunn Idrett  
▪ Bedømmings-og beslutningspsykologi v/Jan Ole Hesselberg 

Pga økning i prisen så må det vurderes et nytt hotell. Alle grener sender 
sine behov så fort som mulig slik at Alexandra kan sende forespørsel til 
nytt hotell.  

 
97/2021-
2022 

Konkurransereglement og tilleggsbestemmelser Street Styles 

Dokumentet er sendt til Akademiet. Alexandra sender 
kommentarer.  

 
 
 

98/2021-
2022 

Registrering og oppfølging av prøvedømming. 
 
Det er behov for mer tydelig og oversiktlig rutine for registrering 
og oppfølging av prøvedømminger. Ulik praksis i alle grener. 
Forslag fra Utdanningsansvarlig å opprette elektronisk skjema for 
oppmelding og rapportering. 
Alexandra lager forslag på to skjemaer en for forespørsel om 
prøvedømming og en for rapportering for mentorer.  
 
Sportsdans ønsker at rollefordeling og kommunikasjonslinje, 
oppgaver og plikter ift mentorjobben under konkurransen 
presiseres i rammeverket og HD håndbok. Saken tas opp på neste 
møte.  
 

Alexandra 

99/2021-
2022 

 Honorarsatser 
 
Akademiet utarbeidet forslagg som skal sendes til HS for godkjenning:   
 
Utregner 
kr 3.000 Hel dag (opp 1.000,- fra 2.000,-) 
  
Musikkansvarlig 
kr 3.000 Hel dag (opp 1.500,- fra 1.500,-) 
  
Speaker 
kr 2.000 Hel dag (opp 500,- fra 1.500,-) 
  
Dommerhonorarer 
  
Hoveddommer 
kr 4.000 Hel dag (opp 1.000,- fra 3.000,-)  
  
Nasjonal dommer 
kr 2.500 Hel dag (opp 500,- fra 2.000,-)  
Hel dag betyr opptil 8t.  
200,- per time utover 8t. 
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Regional dommer 1.500 
  
Mentor for dommere under utdanning kr 2.000. Halv dag for opptil 3 
kandidater 
Mentor for dommere under utdanning kr 3.000. Hel dag for opptil 3 
kandidater 
Mentor for dommere under utdanning kr 3.000. Halv dag for opptil 3 
kandidater 
Mentor for dommere under utdanning kr 4.000. Hel dag for mer enn 3 
kandidater 
 

100/2021-
2022 

Vedtak på møte nr 6 3/11-2021. 
 
Sak til tinget: Erling og Trine skriver saksgrunnlag og sender inn.  
 
Sammenslåing av Dommer-Trenerlisens 
 
Forslag: 
-Dommerlisens og Trenerlisens i ND blir slått sammen til en lisens. 
-Beløpet på lisensen endres ikke, og vil fortsatt være kr 350,-pr pers per 
år. 
-For å få Dommerlisens, MÅ man ta utdanning. 
-For å få Trenerlisens, oppfordres det til å ta utdanning. 
-Det går an å kjøpe enten Dommer- eller Trenerlisens –  
som da vil koste kr 350,- for en lisens 
-Dersom man ønsker begge lisenser, betaler man fremdeles kun kr 350. 
-Dersom man har betalt lisens, kommer man gratis inn på norske 
konkurranser. 
-Dersom man ikke betaler for en lisens, må man betale for inngang på 

norske konkurranser 
 
-Har man lisens, får man rabatterte priser på seminarer i regi av ND. 
 
 

 

101/2021-
2022 

Kort Rapport fra seksjonene 
 
FDJ/IDO – godt i gang med konkurranse sesongen. Delt Disco, 
Freestyle og PA konkurranser pga mange deltakere. Grunnet pandemi er 
det foreløpig vanskelig å få internasjonale dommere til Norge. Derfor så 
blir det praktisert flere dommere fra samme klubb. Dette er positivt 
mottat. 
VM i show ble flyttet til Polen. IDO Galla 3 av 12 innslag var fra Norge. 
Det ble en flott 2. plass til slutt.  
 
Sportsdans – Flere internasjonale konkurranser som er satt opp 
samtidig så det er en utfordring for representasjon. Paradanskurs for 
trenere er gjennomført. Det jobbes med å få på plass Utdanning for Para.  
Felles treningshelger på alle nivåer. 
 
Swing – Begynner å få opp aktivitet etter covid. Klubbene tør ikke å 
søke å arrangere konkurranser ennå. Nordisk i mai.  
Street Styles -  Plannlegging av NM-veka.  
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102/2021-
2022 

Eventuelt 

Saken fra Sportsdans seksjonen:  

Manipulasjon og korrupsjon av dommerpanel. Seksjonen har dessverre 
sett økende tilfeller av klager på manipulasjon og korrupsjon av 
dommerpanel i de nasjonalekonkurransene, noe vi tar svært alvorlig. Vi har 
mottatt hendvendelser fra NIFs på saker som er tipset via Lotteritilsynet 
anonymt og direkte fra klubber/regioner/foresatte. Dette er noe NIF ser 
svært alvorlig på og seksjonstyret setter derfor pris på Akademiets innspill 
og tanker på hva vi kan gjøre for å få bukt med denne uakseptable 
situasjonen. Seksjonsstyret har oppnevnt Alexandra i Administrasjonen, 
etter avtale med Tonje, som vårt bindeledd inn til NIF for dette. 

Forslag om objektiv observatør? Akademiet behøver litt mer 
informasjon med konkrete eksempler.  

Akademiet ser alvorlig på dette, og det er et ønske om mye mer 
konkretisering dersom vi skal ha mulighet til å finne en god løsning. 
  

• Hvilke/hvilken konkurranse gjelder det? 
• Hva ble konkret anmeldt? 
• Hvem har anmeldt? 
• Var det par som f.eks. ikke kom i finalen som burde vært der? 
• Ble resultatet feil? 
• Har de som anmeldte bedt om å få være anonyme? 

 

 

103/2021-
2022 

Neste møte: 1 juni 2022 fysisk på Ullevål med påfølgende 
middag. 
 

 

--/2021-2022   

--/2021-2022   

--/2021-2022   

--/2021-2022   

--/2021-2022   

--/2021-2022   
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