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Vedtakssak:  

Sak 1 Graderingsystem opp mot levelsystem i NBTA Europe  
Under møte nr. 3 diskuterte vi graderingsystemet i forhold til innspill innsendt av Spjelkavik 

drill. Komiteen har også under flere møter i år diskutert hva en ønsker å gjøre med 

graderingssystemet.  

 

Komiteen ønsker ikke å avskaffe systemet grunnet flere årsaker. Blant disse er at systemet 

sørger for riktig innlæring av teknikk både med stav og kropp, samt sørger for at våre trenere 

og utøvere i hele Norge, samt verden, har samme oppfatning av riktig teknikk. Internasjonalt 

er dette målet med systemet, samt sørge for at sportsdrillutøvere holder et visst nivå ved 

internasjonal deltakelse under mesterskap som VM og EM (viser til nivå i FM 4).   

 

Kvalitetssikring ved internasjonal deltakelse er viktig for å bli anerkjent som idrett. Dette er 

derfor også en prioritet for TKSD. Samtidig ønsker vi ikke at systemet per i dag skal hindre 

nye sportsdrillutøvere på høyt nasjonalt nivå å stille i sportsdrillkonkurranser i riktig level, 

samt kunne stille til uttak. Tina Eines spilte inn et forslag under møte nr. 3.  

Skisserer kort innspillet under:  

 

De som har bestått level 1 og level 2 fra NBTA Europe, kan få godkjent 

ferdighetsmerke 1, 2 og 3, da øvelsene her dekkes gjennom level 1 og 2 i NBTA sitt 

system. Ferdighetsmerke 4 må fortsatt bestås for å stille i nasjonale konkurranser i 

ND. 

  

TKSD var ikke i forkant av møte 3 kjent med levelsystemet i NBTA. Linn Kvade Rannekleiv 

som har sertifisering fra NBTA Europe har derfor gjort en grundig analyse av systemene. 

Dette er lagt frem for komiteen. Det er også gjennomført et Teams-møte med Linn hvor 

komiteen kunne fikk mulighet til å stille spørsmål, og se øvelser live.  

 

På bakgrunn av dette har TKSD fattet følgende vedtak:  
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Utøvere født til og med 2004 får godkjent ferdighetsmerke 1,2 og 3 dersom de har 

bestått level 1 og 2 (dans og drill) av sertifisert dommer i NBTA. Utøvere må fortsatt 

bestå ferdighetsmerke 4 for å stille i eliteklasser i Freestyle Event Sportsdrill.  

 

Mål med vedtaket: flere utøvere i alle level i nasjonale sportsdrillkonkurranser.  

 

Vedtaket er foreløpig gjeldende fra 1.1.2021 til 31.12.2021. Ordningen vil evalueres i 

12.2021. Basert på evalueringen vil det komme informasjon om ordningen fortsettes, endres 

eller avskaffes.  

Eventuell  
Sak 2 Oppdatering av graderingsreglement  
Det er tidligere oppdaget store forskjeller i dømming av ferdighetsmerker nasjonalt. Dette er 

uheldig og oppleves som en urettferdig praksis. TKSD ønsker å jobbe for å endre dette. 

Foreløpig finnes det ingen oppdateringsordninger for graderingsdommere, hver dommer er 

selv ansvarlig for å holde seg oppdatert. Komiteen ønsker å se på muligheter for en 

oppdateringsordning slik at alle dommere enes om hvilke krav som settes til de ulike 

ferdighetsmerkene, og at alle utøvere dømmes ut fra lik standard. Dette er en prioritet i 

TKSD i denne tingperioden.  

 

Det ble imidlertid spilt inn under møtet at en bør holde dommerne ansvarlige for den 

dømmingen de har gjort. Skisserer forslaget under:  

 

Graderingsdommere må holdes ansvarlig for sin dømming. De kan derfor måtte 

forsvare sin dømming dersom dommere observerer utøvere med for lavt nivå i de 

ulike klassene i Freestyle Event, sammenlignet med tilhørende graderingskrav. 

Dommere rapporterer da til TKSD som tar saken videre med gjeldende 

graderingsdommer.  

 

• Vedtatt enstemmig, og vil gjelde fra 1.1.2021  

• Oda oppdaterer graderingsreglementet.  

 

 

 

Reglementene vil oppdateres ved anledning, før 2021. Alle klubber vil få informasjon når 

reglementene er oppdatert. Vedtakene er gjeldende fra og med 1.1.2021.  

 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlem.  
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