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MØTE          7 

DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Marie Odinsen, Martina 

Arnone og Tina Eines  

DATO 11.4.21 

MØTELEDER Kristina Haugsbø 

KOPI Norges Danseforbund 

STED Digitalt møte 

PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

Sak 2 WBTF  
 

Det er vedtatt en et Grand Galla show 6.-7. August 2021 der landene får vie frem sine utvalgte 

utøvere som har gått glipp av internasjonale mesterskap nå i 2 år. Det er opp til hvert land å velge 

utøvere og hvilke program en ønsker å vise frem.  

TKSD er i en prosess med å bestemme hvordan en kan velge utøvere.  

TKSD foreslår Malin Søreide Hope som trener til å sitte i en arbeidsgruppe i WBTF. Årsak til valget er 

at Malin er utdannet dommer på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt kjent med å holde trenerkurs 

i Norge. Hun er derfor godt kvalifisert til å representere Norge i en slik gruppe.  

Den internasjonale dommerkomiteen i WBTF har holdt en serie med webinarer denne vinteren hvor 

det har vært fokus på å øke kvaliteten på sportsdrillutøvere internasjonalt. Søkelyset har blitt satt på 

viktigheten av riktig teknikk, og tilpasning av utøvernes programmer slik at utøveren har ferdigheter 

til å utføre programmet på en god måte. Samtidig er det dommers oppgave å ikke anerkjenne 

feil/dårlig teknikk, men å belønne riktig teknikk og godt tilpasset koreografi. Spesifikt har det vært 

fokus på triks og rolls.  

Eksempelvis: viktigheten av at illution gjennomføres i 180 grader, med strake bein og uten å ta i 

gulvet. Turns skal utføres på en fot med høy relevé og kast skal kastes fra senter. Rolls skal ha jevnt 

tempo, riktig retning og på vertikale rolls skal håndflatene være parallell med gulvet.  

Dette er informasjon som bør videre diskuteres i dommerforum i Norge.  

 

Sak 3 Online workshops  
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Vi fortsetter arbeidet med å organisere workshops i April og Mai.  

Mer informasjon om dette kommer fortløpende.  

 

Sak 4 Dommerkurs 

Det er ok for TKSD å holde del 2 av dommerkurset 5.-6. Juni. Informasjon blir offentliggjort.  
 

 

Sak 5 Digitale konkurranser 2021  

På grunn av mange avlysinger og stor usikkerhet rundt når og hvordan en får organisert fysiske 

konkurranser igjen, så ønsker TKSD å oppfordre miljøet til å arrangere ulike digitale konkurranser. 

Det er viktig at det er lav terskel for å kunne delta.  

Det blir sendt ut mer informasjon om dette på epost.    

 

Sak 6 Terminliste 2022  
Vi setter terminliste 2022 og starter utlysingsprosess fortløpende.  

- 21.- 23. Januar Freestyle Event  

- 18.- 20. Februar Solo og Freestyle Event 

- 25.-27. Mars Freestyle Event  

- 29. April – 1. mai – NM  

- 10. - 12. Juni Sommerkonk solo og Freestyle  

- 4. - 6. November – NM Solo Event + dommeroppdatering og workshop  

TKSD sender ut utlysing.   

 

Sak 7 Utøvere med gode historier 
TKSD har fått en henvendelse fra forbundet der de etterspør utøvere med gode historier. Disse 

profilene kan da publiseres på ND sine kanaler. TKSD ønsker å la klubbene sende inn utøvere, dersom 

de har noen gode historier de ønsker å dele.  

 

Martina kontakter forbundet og klubbene våre.  

 

Sak 8 NM og høsten 2021 
Det diskuteres å flytte Freestyle NM 2021 til november 2021 dersom restriksjoner hindrer 
gjennomføring i juni 2021.  
I forbindelse med dette diskuteres det også å tilby konkurransedatoer i oktober og desember 2021. 
Mer informasjon om dette kommer dersom det blir aktuelt.  
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Sak 9 Videogodkjenning av graderingsdommere  
Vi godkjenner videodømming av gradering og ferdighetsmerke dersom restriksjoner hindrer fysisk 

oppmøte for dommerne.  

 

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  
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