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Møte 4-2017 kl 21:00 

Deltagere Stine Gjørtz, Monica Molvær, Lisa Mari Sæther og Linda Aas Molnes.  

Dato 2. april 2017 

Møteleder Monica Molvær  

Kopi Norges Danseforbund 

Møtested Skype  

 
  

 

 

- søke om midler fra ND til elektronisk dømmesystem v/Stine (allerede avklart på epost, Stine og Lisa M 
følger opp)  

De andre grenene søker får penger fra ND til både utvikling av trener og dommer utdanning. 

Dette er noe vi også bør tenke på. Så vi kan godt ta en diskusjon på hva vi bør søke penger 

til de neste 12 mnd. F eks søke om penger til utvikling av digitalisering av dommer og 

sekretariat.  
 
Stine og Lisa M følger opp, Lisa M undersøker om foreldre fra Askøy kan stille på et møte under NM, hvis ikke 
følges det opp på Skype uka etter NM.   
 
 

- gult og rødt kort v/Stine  

1) Det er kommet opp forslag i DTK om vi skal lage et regelverk med gult kort og rødt kort 

som hoveddommer kan bruke ovenfor foreldre, utøvere, publikum og dommere som bryter 

de etiske retningslinjene. Får inntrykk av at alle grener egentlig ønsker dette, men det store 

spørsmålet er hvordan vi skal gjennomføre det da det fort kan bli "synsing" av 

hoveddommer hva som er uetisk eller ikke. Også spørsmål om hvor mange som må se en 

situasjon for at man skal gi kort dersom hoveddommer ikke ser hendelsen selv. Kan dere 

tenke litt på om dette er noe vi ønsker og hvis vi ønsker det - hvordan tenker vi at det kan 

legges opp og gjennomføres? 

 
Komiteen er positive til forslaget, men ønsker at det skal settes ned en jury og at overdommer alene ikke får dette 
ansvaret. Det bør utarbeides retningslinjer som beskriver hva som skal til for å gi de ulike kortene og hva som 
skjer dersom man får flere gule kort i løpet av sesongen. Der bør også diskuteres hva som gjøres dersom en 
dommer får utlevert rødt kort i løpet av en konkurranse og hvordan det kan løses i praksis dersom en dommer blir 
utvist.   
 
 

- Premiering av menn/kvinner  

Foreslår:  

- det sendes en ekstra kvinne til finalen søndag slik at det blir et reelt antall ut i fra hvor 

mange kvinner som er påmeldt  

- det deles ut premier separat for menn og kvinner, og deretter leses endelig resultatliste for 

klassen opp  
 
Komiteen er enig og informerer arrangørklubb og aktuelle klubber om måten det gjennomføres på.   
 

- Obligatoriske øvelser  
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Det må minnes om at det en "build up"-karakter og at man må gjenkjenne f. Eks fair 

level/low avarage hvor beskrivelsen på ferdighetsnivåer tilsier at de skal gjøre feil som en 

del av intro/forståelse til øvelsen, jfr fokus fra WBTF og fra forrige dommerseminar.  
 
Stine ber Sabrina og Xavier ta opp dette som tema før konkurransestart fredag.   
 

- Elementer etter musikken slutt  

Flere utøvere er på grensen til musikk og man må være veldig tydelig på at det ikke er lov å 

bedømme elementer som kommer etter musikkens slutt.  
 
Stine ber Sabrina og Xavier om å minne om dette på dommermøtet.   
Stine sender også ut WBTF manuel og ber alle lese beskrivelsene før NM (fra s. 77 (?)). Kan du korrigere sidetall 
Lisa M om du har det?  
 

- Prosedyr ved feil på drakt/sko/skader på gulvet og overdommers rolle  
 
Vi følger oppsatte prosedyrer og ber musikkbordet følge med på overdommer og være oppmerksom dersom 
programmet skal stoppes pga feil eller skade.   
 

- Oppnevning av jury til NM  
 
Stine, Monica, arrangørklubb og evt representant fra forbundet (har fått vite at generalsekretær kommer søndag, 
da kan hun tre inn i juryen).   
 

- Veien videre for komiteen - orientering  
 
Monica orienterte om informasjon fra ND om oppnevning av komite for 1 år i denne omgang. Søknadsskjema 
sendes snart ut.  

 

mailto:dans@nif.idrett.no
http://www.dansing.no/

