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MØTE          13 

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

DATO 28.11.21 

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: Ny tildeling, Ålesund, Blindheimshallen  

• 26.-27. Februar: Askøy, Åsane Arena   

• 25.-27. Mars: Tif Viking, Sotra Arena  

• NM Freestyle 29. April -01. Mai: Ålesund, Blindheimshallen 

• Sommerkonkurranse 10.-12. juni Lyses ut med frist 13. des 

• 4.-6. November: Spjelkavik, Blindheimshallen  

Sak 3 Status dommere for sesongen 2021/2022 
Frida gir en statusoppdatering på dommere til kommende sesong. Se tidligere referat for 

redegjørelse av internasjonale dommere. Det er sendt ut dommerfordeling til alle nasjonale 

dommere, ingen har foreløpig meldt tilbake at de ikke kan dømme. Frida er også i gang med 

å planlegge prøvedømminger for prøvedommere (få på plass mentorer og få oversikt over 

hvem som er klar for prøvedømming på nyåret).   

Sak 4 IBTF  
Tina gir en liten status på IBTF. IBTF fortsetter med dommer/innholdsseminarer utover 
våren. TKSD ønsker også å rette en henvendelse til NMF for å avtale hva/hvordan vi løser 
uttak til IBTF VM i 2023.   

Sak 5 Arrangørveileder/reglement - krav til arrangører  
TKSD skal revidere arrangørhåndboken. Vi er i gang med dette. Arrangørhåndboken sendes 
og publiseres så snart den er ferdig revidert.  
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Sak 6 Trener 1 utdanning – status 
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.  

Oda tar dette videre med ND’s utdanningsansvarlig og reviderer utdanningen vår.  

Sak 7 Status hos alle medlemsklubber - oppfølging 
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.  

Sak 8 Sportsdrill opp mot deltaker.no 
Kristina skal ha et møte med ND 8. desember ang Deltaker som påmeldingssystem til 
nasjonale konkurranser. Vi har tidligere hatt utfordringer med å tilrettelegge systemet slik at 
det fungerer for våre medlemsklubber, og er spent på hvilke løsninger deltaker og ND har 
nå.    
 
Vedtaksaker: 
 

Sak 8 Uttaksregler Freestyle event 2021/2022.  
Vedtatt enstemmig. Uttaksreglene vil sendes ut til alle medlemsklubber, samt publiseres på 
ND sine sider under “Sportsdrill” så snart som mulig.  
 

Sak 9 Reglement Gradering og ferdighetsmerker  
Vedtatt enstemmig. Reglementet vil sendes ut til alle medlemsklubber, samt publiseres på 
ND sine sider under “Sportsdrill” så snart som mulig. 
 
Annet:  

Saker til neste møte:  
- Arrangørhåndbok 

- Workshop til sommerkonkurransen i juni   

 
Neste møte planlegges søndag 09.01.22 kl. 15. 
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 Status dommere for sesongen 2021/2022
	Sak 4 IBTF
	Sak 5 Arrangørveileder/reglement - krav til arrangører
	Sak 6 Trener 1 utdanning – status
	Sak 7 Status hos alle medlemsklubber - oppfølging
	Sak 8 Sportsdrill opp mot deltaker.no
	Sak 8 Uttaksregler Freestyle event 2021/2022.
	Sak 9 Reglement Gradering og ferdighetsmerker

