Agenda
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 12-14
Dato:
10.01.2014
Tidspkt.: 16:00-19.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Beate Hofstad, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Anne Cathrine
Røste, Tor Erling Johnsen, Anne Mari Furseth, Heidi Jappee, Grethe Andersen, Huyen Huynh
Forfall:,. Henriette Adine Tørjesen.

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

01/01-14

Godkjenning av referat fra forrige møte

Erling

Godkjent med merknad til 3/12 og 7/12 Merknad gjelder
Dommerseminar 30-31 aug. Flyttet 1 uke i forhold til forrige
møtereferat

02/01-14

Kurslærerkurs for regionale dommere
Det vil bli satt opp kurslærerkurs så raskt som mulig. Trenger
kurslærere til den faglige delen.
Kurs 1: Swing/ Salsa/ Sportsdans
Kurs2: Freestyle/ hip hop/disco og slow

Anne
Cathrine/Tor
Erling

Felles del på 4 timer. Temaer:
- Organisasjon
- Pedagogikk, coaching og undervisningsmetoder
- Kommunikasjon og retorikk

Henriette,
Anne C. og
Tor E.

Lærer å dømme alle pardanser på kurs 1 eller alle individuelle
danser på kurs 2. De som ønsker å bli regional kurslærer for alle
grener må delta på både kurs 1 og 2.
Haster med nye dommere i flere grener og kretser.
Viktig med en felles plattform. Og at de mest profilerte
dommerne er med.

Vi holder kveldskurs over 3 onsdager, som pilot, deretter holdes
Regionalt dommerkurs i ØNDK 15. – 16. mars (pardans) og 22.
– 23. mars. Mål er å utdanne minst 10 regionale dommer i
ØNDK.
Etter påske, vil det bli holdt regionalt dommerkurs i de andre
regionene etter at behov er kartlagt.
Kurslærerkurs vil bli holdt:
5.februar: Generell del
12.februar: Pardans
19.febraur: Individuell dans
Omfang:
Felles del: 4-5 timer. Sender ut materiell på forhånd
Kurs 2: 4-5 timer (Freestyle/disco & slow 3 t. hip hop 1-2 t.)
Kurs 1: 4-5 timer (Swing 1 t. Salsa 1 t. og Sportsdans 2 t.)
Krav: Trener 1, men åpent for dispensasjon.
Skal man gå rett på D1 må man ha generell god kompetanse i
grenen sin (elitedanser, trenererfaring på høyt nivå, eller annen
danseutdanning på høyt nivå, eller lignende kompetanse).
Vedtak: Komiteen vurderer kompetanse er tilstrekkelig og
behandler dispensasjoner.
03/01-14

Nasjonalt dommerseminar
Det blir nasjonalt dommerseminar siste helg i august. Seksjonene
er informert, informasjon vil bli sendt ut i løpet av januar.
Ønske fra hovedstyret om nytt seminar i 2015.
Generell del- forslag:
-Anerkjent dommer snakker om dommerrollen.
(Må komme fra bedømmingsidrett)
- Etikk
- Vanlige feller for dommere- Hvordan unngå feil?
- Barneidrettsbestemmelsene
- Prioritering. Hva skal dommeren se etter, og hva er viktigst?
(Takt, teknikk osv.)
- Bedømming av barn
- Gardermoen er et godt alternativ til UBC.

AC og Tor E.

Grenspesifikk del: Fagperson i komiteen ser på program til sin
gren
04/01-14

Fagsamlinger 2014

Erling

- Gjennomføre D1- utdannelsen. Gratis pilot. Krav til å dømme
konkurranser. For videre godkjenning må man være med i
August.
Klare for å dømme til høsten.
Regionale dommerkurs:
15-16 mars. Freestyle/disco & slow og hip hop
22-23 mars. Sportsdans, swing- grener og salsa
Deltakere fra kurslærerkurs er med som assistenter på D1.
Regionale dommerkurs tilsvarer Dommer 1- kurs (D1) i henhold
til den nye dommerstigen.
Eventuelt
- Ønske om å få i gang merkeprøver i klubb: Sportsdrill har
innført graderinger for å få konkurrere.
Forslag på rammeverk for: Overdommer, hoveddommer,
regionale dommere og kurslærere:Overdommerkurs for alle
grener er ønskelig. Felles overdommerkurs for alle grener er
ønskelig.

Erling

Det er viktig å jobbe for å heve statusen på dommere. I noen
grener får ikke dommerne noe oppfølging på konkurranser.
Forslag til skriv som sendes seksjonene: Hvordan dommerne
skal behandles på konkurranse.

Beate

