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MØTE          10 

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

Odinsen, Tina Eines og Anett Nedregaard 

DATO 29.08.21 

MØTELEDER Kristina Haugsbø 

KOPI Norges Danseforbund 

STED Digitalt møte 

PERIODE 2020-2022 

 

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: Fana, Fana Arena (meldt problemer med hall, her kan endringer skje) 

• 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) 

• 4.-6. November: Spjelkavik, Blindheimshallen  

  
Kommer tilbake med mer informasjon ang konkurransen i februar og sommerkonkurranse i 
juni 2022.  

Sak 3 Dommere – Frida  
TKSD opplever en stor dommermangel. En del dommere har blitt utdatert eller valgt å slutte 
som dommer. Vi har derfor også store utfordringer med å få mentorer til nye dommere som 
skal prøvedømme under våre konkurranser, noe som forsinker utdanningen av nye 
dommere. Dette er en ond sirkel. Komiteen diskuterer litt rundt tiltak som for eksempel 
høyere lønninger for å gjøre dommergjerningen mer attraktiv. Dette er en diskusjon som må 
tas opp igjen i løpet av året.  
 
TKSD håper å få til prøvedømminger i november og januar. Oda snakker med Akademiet om 
vår dommerutfordring.  
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Sak 4 Status kurs/utdanning - Oda 
Det er satt opp kurs i Trener 1, trener 2 og graderingsoppdatering i løpet av høsten. Vi 
ønsker også å sette opp nye dommerkurs grenspesifikk del 1 og 2 i 2022 på grunn av vår 
store dommermangel. 
  
TKSD vedtar at årets dommeroppdatering vi avholdes digitalt grunnet pandemien og 
forutsigbarhet. Det foreslås digital dommeroppdatering 2022 en dag i november, TKSD må 
kontakte kursholder for å finne dato. TKSD kommer med mer informasjon så snart 
oppdateringen er spikret.   

Sak 5 Hva må gjøres på høsten?   
Komiteen lager en oversikt over de viktigste punktene denne høsten.  

- Gjennomgang reglement (invitere til innspill fra klubber/sende reglement på høring) 
o Komiteen skal gå gjennom reglementet og revidere dersom det er nødvendig. 

Komiteen venter med revidering til det internasjonale reglementet er ferdig revidert.  
o Noen punkter som vi foreløpig er sikker på at bør revideres:  

▪ Dommerhonorar  
▪ Level B rekrutt minstekarakter 0,5 i totalscore 
▪ Aldersklasser basert på WBTF sine nye regler for 2022 

- Gjennomgang uttaksregler 
o Komiteen skal ferdigstille uttaksreglene for 2021/2022 
o Der er noen utfordringer med de internasjonale reglene som komiteen må få 

oversikt over før uttaksreglene kan ferdigstilles.  
o Reglene for uttaket vil følge samme modell som forrige uttak, basert på et 

rankingssystem.    
o TKSD ønsker å sende ut uttaksreglene på høring før de blir vedtatt.  

- Klubbene vil motta reviderte uttaksregler og reglement via E-post når de er klar for 

høring/ferdigstilt. 

Sak 6 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid 
TKSD ønsker et møte med Elisabeth Kleive om det internasjonale arbeidet. Blant annet det 

internasjonale reglementet, nytt dømmingssystem, samt IBTF. Kristina avtaler et møte etter 

det internasjonale WBTF møtet 4. september.  

TKSD ønsker også å utnevne én i komiteen som ansvarlig for IBTF i Norges Danseforbund. 

Tina Eines ble foreslått av Kristina som kandidat. Årsaken til dette er at hun etter hvert har 

to føtter godt plantet i begge forbund (NMF og ND). Hun har også god arbeidskapasitet siden 

hun foreløpig ikke har store ansvarsområder i komiteen.  

Tina Eines ble enstemmig valgt som ansvarlig for IBTF i TKSD.  

 

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  

 

 

mailto:971483911@autoinvoice.no
mailto:dans@danseforbundet.no
http://www.danseforbundet.no/

	Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste
	Sak 2 Gjennomgang terminliste og tildeling av konkurranser 2022
	Sak 3 Dommere – Frida
	Sak 4 Status kurs/utdanning - Oda
	Sak 5 Hva må gjøres på høsten?
	Sak 6 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

