Agenda
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 06
Dato:
04.06 2014
Tidspkt.: 18:00-20.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Beate Hofstad, Stine Gjørtz, , Anne Cathrine Røste, Tor Erling
Johnsen, , Henriette Adine Tørjesen,
Forfall:,. Huyen Huynh, Anne Mari Furseth, Michelle Lindøe Enger, Heidi Jappee, Grethe
Andersen

Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar:

01/04-14

Godkjenning av referat fra forrige møte

Erling

Referatet er godkjent pr mail
02/04-14

Avklare sted/tid og lærerkrefter til Dommerseminaret 29. –
31.august
Studio 1 i Lørenskog velges som sted for dommerseminaret
2014.
Overnatting og festmiddag på Thon hotell Triaden kl. 19.30
lørdag.
Pris for seminaret:
Sportsdans: 800,Andre grener: 600,Hoveddommer: 300,Informasjon og påmeldingslink via Min Idrett sendes ut til alle
aktive/ og tidligere dommere i ND, nye kretsdommere samt
rekruttering av nye dommere i swing.
Ansvarlig for faglig innhold, alle seksjoner/timeplan: Erling
Ansvarlig for organisering: Anne Cathrine
Hoveddommer arbeidsgruppe: Erling, Stine, Heidi

03/04-14

Protokollføre vedtatt budsjett for Dommerseminaret
ND dekker leie av lokaler, og lunch begge dager, samt
fellesdelen av seminaret. Hver seksjon må dekke utgifter til
lærerkrefter (inklusiv reise/opphold) via deltakeravgift.

Erling/adm
.

04/04-14

05/04-14

06/05-14

Protokollføre Rammeverk for D1, D2, Hoveddommer og
Kurslærer

Rammeverket for D1 og Kurslærer D1 er godkjent.
Rammeverket for D2 er godkjent forutsatt at det sees nærmere
på antall prøvedømminger i de forskjellige grenene.
Rammeverket for Hoveddommer vedtas på hovedstyremøtet
20.juni, etter at seksjonene har uttalt seg.
Arbeidsgrupper for de forskjellige seksjoner/ arbeid med
trenerutdanning
Seksjonene utnevner de ulike arbeidsgruppene.
Tor Erling informerte om arbeidet med Trener 3 (se vedlegg1)
som vil utvikles i tett samarbeid med NIF, Olympiatoppen og
andre særforbund.
Kursplan høsten 2014 ble lagt frem.
Kurslærerkurs for alle grener settes opp høsten 2014
Prøvedømming kretsdommere
18 dommere har pr nå prøvedømt i pardans, ytterligere 3 blir
klare i løpet av september. Anita Langset har bidratt sterkt i
arbeidet som mentor for de nye dommerne.
Det jobbes videre med prøvedømming i solodans.
Nye kurs må settes opp i kretsene i løpet av høsten, først ut er
Bergen.

07/03-14

Vedta oppstart for D2 i Sportsdans
Sportsdans ønsker at denne utdannelsen er klar fra 1 januar 2015.
Fint om det kan bestemmes 3 kursweekender pluss
eksamensweekend pluss
3 blinddømming konkurranser for dette opplegget nå.
Det er ønskelig å komme i gang med jobben på Dommerseminaret
28 august.
Det er også ønskelig å få i gang dialogen med Kenneth Pedersen i
Danmark, og Per Palgren i Sverige angående en felles nasjonal- og
internasjonal
dommerutdannelse.

8/05-14

Neste møte
Neste møte i komiteen blir onsdag 13. august kl. 18.00-21.00 på
Idrettens Hus, Ullevål stadion

Erling/Anita

