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MØTE          8 

DELTAKERE Kristina Haugsbø, Frida Aksnes, Oda Måkestad, Martina Arnone  

DATO 6.6.21 

MØTELEDER Kristina Haugsbø 

KOPI Norges Danseforbund 

STED Digitalt møte 

PERIODE 2020-2022 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

Godkjent av alle.  

Orienteringssaker:  

Sak 2 Status dommerkurs  
Oda og Frida orienterer om avholdt dommerkurs helgen 4.-6. Juni. 7 stykker var påmeldt, 
gjennomføringen gikk bra og eksamen ble avholdt. Komiteen oppdateres av kursleder etter 
eksamen er rettet.  
 

Sak 3 Flytting av NM 2021  
NM ble bestemt utsatt på grunn av covid19-restriksjoner. Det er foreslått nytt tidspunkt. 8.-
10. oktober. Frida følger opp, og miljøet og dommere informeres så snart informasjon 
foreligger.  
 

Diskusjonssaker:  

Sak 4 Tildeling av konkurranser 2022   
Søknadene om å arrangere konkurranser blir snarlig behandlet. Når all gjenstående 
informasjon er samlet inn vil det settes opp forslag som komiteen godkjenner. Deretter vil  
arrangørene få beskjed om hvilken konkurranse de har fått tildelt.  
Informasjon kommer når den foreligger.  

Sak 5 Dommermøte i forhold til digital konkurranse og skjema 
Det må planlegges et dommermøte sammen med arrangør av digital konkurranse. Her må 
det tekniske rundt dømmingen bestemmes. Forslag til tidspunkt: Fredag 11. Juni kl 18.  
Arrangørklubb, TKSD og dommere. Kristina kontakter Arrangør og dommere.   
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Sak 6 Trener til workshop region midt  
Region Midt etterspør instruktører/trenere i region midt til å holde workshop i Sportsdrill 
helgen 20.8 - 21.8 2021. Vi diskuterer forslag til trenere. Forslag: Kristina N. Haugsbø og 
Camilla M. Skog. Begrunnelse: Dette er jenter med dommerutdanning i ND og 
trenerutdanning i ND. De er også erfarne utøvere både nasjonalt og internasjonalt. Region 
midt informeres og tar saken videre.  

Sak 7 Lisens og påmeldingssystem 

ND ønsker å få Sportsdrill over på det digitale systemet rundt påmelding til konkurranser og 
lignende. Arrangører og TKSD i samarbeid med ND må se på muligheten for et digitalt 
påmeldingssystem for sportsdrill. Viktig å få med noen som er erfarne arrangører på møtet 
slik at påmeldingssystemet ikke får mangler i forhold til våre behov. Lisa Mari Sæther 
foreslås som deltaker på møtet. Hun har erfaringer både fra komitearbeid og arrangering av 
konkurranser. Hun har også tidligere vært i kontakt med ND ang samme sak. Kristina 
kontakter ND og Lisa slik at en kan avtale et møte.  

Sak 8 Grand Galla WBTF – Kristina  
WBTF skal avholde en Grand Galla uken VM 2021 var planlagt, 7 august. Det har blitt 
endringer i bestemmelsene rundt dette arrangementet. Hvert land får nå 6 minutt, og det er 
opp til landenes forbund å bestemme hva en ønsker å vise. Gjennom tidligere samtaler i 
WBTF er det formidlet at meningen med Gallaen er å vise frem de beste i landene, men det 
er også nå rom for å være kreative. Frist for innsending av video: 20 juli.  
 
Foreløpig forslag: 3 junior freestyle og 3 senior freestyle klippes sammen til ett innslag + ett 
minutt fellesfilm fra Norges Sportsdrillklubber (her må en være kreative). 

Freestyle baseres på topp tre fra digital konkurranse Sportsdrill 19.-20. Juli  
 

Annet: 

Sak 9 Mulighet for Prøvedømming under digital konkurranse:  
Komiteen anser dette som utfordrende med tanke på flere ting. Avgjørende faktor er at en 
ikke får til en god nok mentorordning (oppfølging og veiledning) under den digitale 
konkurransen til at dette kan bli en godkjent prøvedømming. Vi håper på fysiske 
konkurranser til høsten der en kan organisere prøvedømminger. 
 
Nye dommere samt dommere som ikke skal dømme konkurransen oppfordres fortsatt til å 
gripe muligheten og øve-dømme hjemme.  
 

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  
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