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REFERAT
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 12-14
Dato:
04.12.2013
Tidspkt.: 18:00-21:00
Sted:
US-2011, Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Beate Hofstad, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Anne Cathrine
Røste, Tor Erling Johnsen og Henriette Adine Tørjesen.
Harald Bråten, Knut Westbye, Anders Gogstad tilstede fram til 18:30.
Forfall: Heidi Jappee, Anne Mari Furseth, Grethe Andersen, Huyen Huynh.
Saks nr. /
år
01/12-14

Hva saken gjelder / vedtak
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat godkjent forutsatt at dato for møtet rettes opp.

02/12-14

Komiteens arbeidsområder.
Informasjon om mandat, arbeidsoppgaver og arbeidsform fra
Harald Bråten.
Adm. sender ut mandatet til medlemmene av komiteen.

03/12-14

Innspill til «Rammeverk for Dommerutdanning i ND»
Sportsdans – ønsker overdommer istedenfor
reglementsdommer som tar over dens oppgaver. Ved utvikling
av stoff tar vi utgangspunkt i pensumet til
reglementsdommerkurset, samt pensum fra WDSF og
overdommerkurset som er utviklet i FDJ og IDO-grener. Kurset
avsluttes med eksamen.
Forslag om at de som har fungert som reglementsdommere
slipper kurset, men at alle andre må ta det.
Forslag til vedtak:
Reglementsdommer erstattes med overdommer. Det utvikles
overdommerkurs med eksamen. Ved første oppdrag som
overdommer vil man ha en mentor å støtte seg til under
konkurransen.
Krav om T2 for å ta nasjonal dommereksamen. Hver seksjon må
vurdere om det er behov for å innvilge dispensasjon i

Ansvar:

enkelttilfeller, et absolutt krav om T1.
Fast rutine på dommerkurs i august. Prøvedømming på høsten,
klare dommere fra 01.01.xxxx Dommerseminar i januar, med
DA som sosialt på kvelden.
04/12-14

Samarbeidsformen i komiteen: Mandat, forhold til
administrasjon, HS
Kort gjennomgang av mandat i henhold til Harald Bråtens
gjennomgang.

05/12-14

Antall årlige fysiske møter, alternativt telefon/skype-møter
og mailutveksling
Vedtak:
Neste møte er fredag 10. januar 2014 kl. 16:00.
Antall fysiske møter etter behov, anslagsvis 2-4 pr. år. Ønskelig å
ha møtene i forbindelse med andre ND arrangement.
Adm.. sjekker mulighet for felles middag kl. 19:30.
Samarbeid om felles Dommerseminar til nasjonal
dommer/ regional dommer/ overdommer/ internasjonale
dommere
Vedtak:
Utsettes.

06/12-14

Samarbeidet om Trenerutdanning. T1/T2/T3 Tor Erling
orienterer om status, innspill til videre arbeid
Gjennomgang av status for trenerutdanningen.
Diskusjon rundt hvorvidt trenerutdanning og
dommerutdanningen henger sammen. Sportsdrill har helt
separate løp.
Forslag fra Tor Erling:
- Ønskelig at komiteen se på samling for trenere, eks.
bredde vs. toppsamlinger.
- Ønskelig med innspill på de ulike modulene på T1.
Særlig de fellesidrettslige modulene.
Vedtak: Komiteen legger opp til faglig samling for trenere og
dommere i sportsdans lørdag 11. januar. 2 timer standard, 2
timer latin med nye trender og oppdatering. Erling Langset
holder 1-2 timer innføring i det nye dommersystemet fra WDSF.
Ser på muligheten for å ha 1-2 timer på Ledersamlingen.
Tor Erling sender ut kompendier til T&D komiteen.

07/12-14

Diskusjon om felles dommere til felles regionale
konkurranser – med T1 utdannelse på tvers av seksjonene.
Vedtak:
Regional dommer: Pardansene 1 helg, singeldansene en annen
helg (fdj og hh).
Ønsker regionalt dommerkurs i løpet av våren, enkel eksamen..
Må prøvedømme 1 gang. Ønsker et oppfølgende seminar på
høsten. Gjerne i forbindelse med dommerseminaret 30.31.08.2014.

08/12-14

Eventuelt
Ønske om å delta på deler av kurs eller e-læring på moduler på
nye trenerstigen for dommere som har tatt eksamen for mange
år siden. Gjerne gratis kurs som ønsker oppdatering.

