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MØTE          15 

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

DATO 16.02.2022 

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 2022  
Foreløpig tildeling våren 2022:  

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

• 18.-20. Mars: Fana, Fana Arena 

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

• Sommerkonkurranse 10.-12. Juni, Fana, Fana Arena  

• 4.-6. November: Spjelkavik, Blindheimshallen  

 
Orienteringssaker:  

Sak 3 Sette terminliste for 2023 

Forslag:  
- 20.-22. Januar 2022 

- 17.-19. Februar eller 24.-26. Februar  

- 24.-26. Mars  

- NM 28.-30. April  

- Sommerkonkurranse 9.-11. eller 16.-18. Juni  

- NM Solo Event 3.-5. november  

TKSD undersøker med ND tildelingsprosess. Utlysing sendes ut så snart den er klar.  
 

Sak 4 Status dommere og prøvedommere 2022 – Frida 

Vi har som nevnt tidligere stor mangel på dommere i år. På grunn av endring i terminlisten 

på kort varsel har vi utfordringer med dommere til konkurransen i mars. Foreløpig har 4 

dommere sagt seg tilgjengelig, det jobbes med å få tak i flere. Det er også utfordringer med å 
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få tak i 4 dommere i hvert sett til NM, kan stå i fare for å ha dommersett på tre dommere 

også under NM.   

Sak 5 Utdanning 2022 – Oda  

Trener 2 går som planlagt første helgen i april (2.-3. April) 
TKSD sender ut en høring ang nye dommerkurs høsten 2022.  
TKSD skal ha et møte med ND ang Trener 1 utdanningen. Ønsket er å skille ut delen hvor en 
utdanner graderingsdommere og opprette et eget kurs hvor dette gjøres. Dette for å sikre 
kvalitet i utdanningene.  
 
Diskusjonssaker: 
 

Sak 6 Arrangørhåndbok  

Arrangørhåndboken har dessverre blitt noe forsinket grunnet flere faktorer. En av faktorene 

er arrangørkontrakter og hvilket ansvar arrangørene binder seg til når de søker og får tildelt 

en konkurranse. Det legges til et punkt i arrangørhåndboken som beskriver dette. Se tekst 

under:  

Søknad om å avholde nasjonal konkurranse er bindende. Dersom arrangør ikke kan 

avholde konkurransen som oppsatt, plikter arrangør å finne alternativ løsning for 

gjennomføring, tid og sted. Eventuelle merkostnader knyttet til endring av oppsatt 

konkurranse bæres av opprinnelig tildelt arrangør. Endring av oppsatt konkurranse 

skal meddeles TKSD tidligst mulig. 

 

Håndboken er under revidering og sendes ut så snart den er ferdig.  

Sak 7 Rankinglister 
Oda har jobbet med rankinglister for uttaket til de to internasjonale mesterskapene. Listene 

fungerer godt og TKSD vil oppdatere rankinglistene fortløpende etter hver nasjonale 

konkurranse.  

Sak 8 Reglement 
Etter nasjonal konkurranse i januar så vi behov for å revidere punktene som omhandler jury 

og klager i det nasjonale reglementet og arrangørhåndboken. Punktene vil revideres og 

oppdatert reglement vil publiseres og sendes til alle medlemsklubber så snart det er 

ferdigstilt.   

 
 
Referatet er godkjent av alle sittende styremedlemmer  
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