Agenda
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 05
Dato:
09.04 2014
Tidspkt.: 18:00-21.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Beate Hofstad, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Anne Cathrine
Røste, Tor Erling Johnsen, , Heidi Jappee, Grethe Andersen, Henriette Adine Tørjesen, Anita
Langset
Forfall:,. Huyen Huynh, Anne Mari Furseth

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

01/03-14

Godkjenning av referat fra forrige møte

Erling

Rettelse i referatet: Pt 4.samme arbeidsgruppe i sportsdans T1 /
T2. Referat rettet opp og nytt referat godkjent av komiteen.
02/03-14

Arbeidsformen i Komiteen
Grenseksjonene og kretsene må informeres bedre.
Forslag til vedtak oversendes til HS eller seksjonstyrene.
Mer strukturerte prosesser.

03/03-14

Bli informert om, og drøfte Komiteens mandat.
Komiteens mandat ble døftet.
Oppsummering av Kretsdommer (D1) -kurs og
Erling/Anita
kretslærerkurs
Kursene er gjennomført. Swing kunne vært bedre forberedt og
strukturert. Komiteen kommer tilbake med forslag om
forbedringer
Freestyle ønsker å ta med barnegruppe neste gang. Ønsker bedre
tid.
Questback undersøkelse skal lages for evaluering adm lager
forslag
Prøvedømming pardans:
Erfaring fra prøvedømming; Anita Langset informerte komiteen:
Pr nå har 7 stk har prøvedømt og bestått: . 6 fra sportsdans, 1 fra
hiphop.
- Gruppen hadde møte i forkant der teknikk ble

04/03-14

Erling
.

gjennomgått.
Ang. mentor: Det er lagt opp til at overdommer skal gjøre
vurderingen av kandidatene.
Padene må brukes: Kandidatene må få teste ut disse.
Møtes 45 min før start
Veien videre: Kandidatene skal gjennomføre prøvedømming i
swing
Hva skal mentorene igjennom: Mal skal utarbeides av adm og
forslag legges frem til neste møte.
Erfaring fra konkurransen: ND bør kjøpes et sterkere nett, adm
følger opp dette.
05/03-14

06/03 14

Vedta retningslinjer for blinddømming kretsdommere:
Trengs det prøvedømming i alle grenene ?
Man trenger prøvedømming i solo og pardans
Pardans: Forslag: Prøvedømming i sportsdans, skal tilbys
prøvedømming i swing og salsa.
Solo: Skal prøvedømme freestyle enten/eller disco, og hip hop,
skal tilbys prøvedømming i andre grener.
Mentor avgjør.
Vedta Komiteens forslag til rammeverk for kretsdommer,
nasjonal dommer, Kurslærer og Hoveddommer for
videresending til kretsene, seksjonene og HS for endelig
vedtak.
Komiteen gikk igjennom forslag til rammeplan for
kretsdommere, de øvrige rammeplanene sendes ut på høring pr
mail til komiteen.

07/03-14

08/03-14

Bestemme oppstart for jobbing med Nasjonal dommer
(D2), og fra når det skal trå i kraft.
Planlagt kurs oppstart 2015
Vedta både faglig oppsett, sted og økonomiske oppsett for
Dommerseminaret 29-31 august.
Komiteen ønsker at dommerseminar fortrinnsvis på hotell v/
Gardemoen
Sportsdrill sender forslag til budsjett til Erling.
Seksjonen disponerer fredag og lørdag etter behov
Fellesdel på søndag fra alle seksjoner + overdommerkurs +
barnedømming.

09/03-14

10/05-14
11/05-14

Få Komiteens mening på Arbeidsgruppeforslag for T2, T3,
og T4 for alle seksjoner
2 arbeidsgrupper pr gren i swing og sportsdans, komiteen
kommer med forslag til arbeidsgrupper i swing.
Møteplan for 2014.
Første onsdag 2. hver måned. Neste møte blir 4.juni
Eventuelt
Trenerseminar: Forslag: Under lederseminar i januar 2015
Kurslærerkurs 6. / 7. september ?

