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Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
Godkjent av alle.

Sak 2 Gjennomgang terminliste og tildeling av konkurranser 2022
Foreløpig tildeling våren 2022:
• 21.- 23. Januar: Ny tildeling, Ålesund, Blindheimshallen (se vedtak under sak 12)
• 26.-27. Februar: Askøy, Åsane Arena
• 25.-27. Mars: Tif Viking, Sotra Arena
• NM Freestyle 29. April -01. Mai: Ålesund, Blindheimshallen
• Sommerkonkurranse i Juni (fortsatt uvisst, mer informasjon kommer)
• 4.-6. November: Spjelkavik, Blindheimshallen

Sak 3 Status internasjonale dommere for sesongen 2021/2022
Frida gir en statusoppdatering på internasjonale dommere for neste konkurransesesong.
TKSD har kontaktet flere anerkjente WBTF dommere. TKSD har ikke fått respons fra alle
enda, men det begynner å falle på plass. Under foreligger en foreløpig oversikt over
dommere som har meldt seg tilgjengelig:
Januar: Sabrina Prade, Concetta Murgia
Februar: Xavier Papin og Jenna Jemieff
Mars: Xavier Papin, Caroline Klompenhouwer
NM: Jason Lee og Concetta Murgia
Nov: Shirley Craig, Sabrina Prade

Sak 4 IBTF
Tina gir en liten status på IBTF. I løpet av 2022 vil det kommer flere seminarer som våre
nasjonale dommere bør delta på. Informasjon vil komme så fort det foreligger.
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Sak 5 Uttaksregler Freestyle Event
Uttaksreglene er i siste fase. Det blir skrevet et siste forslag før TKSD vedtar reglene og
offentliggjør dem for våre medlemsklubber.

Sak 6 Graderingsreglement
Graderingsreglementet er under revidering. Etter graderingsoppdateringen kom det noen
ønsker fra klubber og graderingsdommere som TKSD har forsøkt å ta hensyn til i
revideringen. Noen av revideringene omhandler:
-

Få lov til å få lest opp øvelsene om utøvere har utfordringer med å huske rekkefølgen.
Delt opp øvelser i skjemaet som omhandler begge hender
Endret beskrivelser i skjema slik de samsvarer med video
Honorarskjema som vedlegg

Så snart reglementet er ferdig revidert vil det offentliggjøres for alle medlemsklubber.

Sak 7 Honorar dommer
Satser per i dag sportsdrill: 800 kr for hel dag, 500 kr halv dag.
Vi går over til å bruke standardsatser i ND. Dette vil legges inn i revidert
konkurransereglement.

Sak 8 Konkurransereglement
Konkurransereglementet er under revidering og vil offentliggjøres før 2022.
Noen punkter som skal revideres:
-

Dommerhonorar
Stavsjekk; endre fra to sjekker til én
Aldersklasser

Settes opp som sak ved neste møte.

Sak 9 Arrangørveileder/reglement - krav til arrangører
TKSD skal revidere arrangørhåndboken. Noen punkter som må inn i håndboken:
-

Invitasjon sendes ut senest 2 måneder før
Påmeldingsfrist senest 4 uker før
Sende full påmeldingsliste til TKSD senest 3 uker før
Arrangørkontrakt – ansvarlig for at arrangementet gjennomføres

Settes opp som sak ved neste møte.

Sak 10 Trener 1 utdanning – Splitte i to deler?
TKSD ønsker å skille ut utdanningen til å bli graderingsdommer ut av Trener 1 grenspesifikk
del. Årsaken til dette er at vår Trener 1 utdanning per nå inneholder for mye informasjon, og
vi får ikke sikret at deltakerne sitter igjen med den kunnskapen vi ønsker. Vi ønsker at
utdanningen skal splittes i:
-

Trener 1: unge utøvere i sportsdrill, samt opplæring i graderingssystemet
Graderingsdommer: Kurs i å dømme graderinger og ferdighetsmerker. Alder 17 år.
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Oda tar dette videre med Akademiet og reviderer utdanningen vår.

Sak 11 Sjekke status hos alle medlemsklubber
Vi har flere medlemsklubber på medlemslisten som vi ikke har hørt fra. Vi ønsker å ta
kontakt med klubbene for å høre status i klubben, samt om det er noe de trenger hjelp med
for å kunne delt på våre nasjonale arrangementer. Martina tar kontakt via Epost i første
omgang.
Vedtaksaker:

Sak 12 Tildeling av nasjonal konkurranse i januar
TKSD har kun mottatt én søknad fra medlemsklubbene.
Konkurransen tildeles Ålesund Sportsdrill.
Annet:

Saker til neste møte:
-

Konkurransereglement
Arrangørhåndbok

Neste møte planlegges søndag 28.11.21 kl. 15.
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer
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