Referat
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 09
Dato:
04.02. 2015
Tidspkt.: 18:00-21.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Beate Hofstad, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Tor Erling
Johnsen, , Heidi Jappee, Grethe Andersen, Ann Mari Furseth, Anders Gogstad, Tom Skamo
Forfall: Huyen Huynh
Saks nr. /
år

Hva saken gjelder / vedtak

1

Godkjenning av referat fra forrige møte

Ansvar:

Referat godkjent
2

Div. innsendte budsjett og allerede diskuterte planer for
2015
Anders informerte om budsjettbehandling i HS

3

4

Fremdriftsplan 2015
Vedtak: Komiteen anbefaler at alle seksjoner arrangerer
minimum 1 stor faglig samling i hver seksjon hvert år.

Alle

Rammeverket for dommerutdanning/D2

Alle

- Sportsdans og swing er godt i gang med D2.
- Tom informerte om D2 i swing
- Heidi, Ann Mari informerte om status i D2 freestyle og
IDO- grenene. De har mange ungdommer som vil bli
dommere. Dette er en utfordring.
Seksjonen jobber med å sette rammer og kompetansekrav.
- Sportsdrill informerte om sin dommerutdanning. Først D1
og D2.

5

Dommerseminar 2015/ Trenerseminar i forbindelse med
dommerseminaret
Vedtak:
- Dommer- og trenerseminar arrangeres på Ullevål stadion
15-16 aug. (VM i boogie woogie arrangeres samme helg)
- Lørdag: Dommerseminar (grenspesifikk del frem til lunsj og
fellesdel etter lunsj lørdag)

- Søndag: Trenerseminar
- Seksjonene kommer med forslag til program i sin gren.
6

Oppdatering av dokumenter i alle seksjoner
Komiteen kommer med innspill til revidering i seksjonen på:
Konkurransereglement, dommerkriterier og
dommerbestemmelser.

7

Alle

Alle

Merkeprøver
- Det jobbes med dette i alle seksjoner.

Alle

- Trenger merkeprøvedommere. D1- dommere kan bli det
med opplæring. Merkeprøvedommere må også ha et honorar
- Anbefaler merkeprøver på kretskonkurranser.
8.

Line Dance
Line Dance på sportsdanskonkurranser:
- Hvem skal dømme det? Nå brukes sportsdansdommere- De
trenger opplæring.
- Ønske om line dance på neste konkurranse 7. mars
Vedtak: Komiteen anbefaler at det stilles krav til dommere
som har fått opplæring i grenen for å kunne ha CWDCL på
sportsdanskonkurranser.
- Dette er en egen sak på seksjonsstyremøte 11 feb.

9.

Elektronisk bedømming i alle ND-seksjoner
Alle seksjoner/ grener fornøyd med sitt nåværende system.

10.

Diverse
Sportsdrill- sak: Mange roller på en konkurranse (trener,
dommer, søster…)

Michelle

- Overdommer kan gripe inn: advarsel, utvisning.
- Sanksjon som bestemmes av sportsdrill- komiteen.

Stine

- Dommere må ha respekt for alle grener på konkurransen.
Lite skriv om dette til nettside.

Heidi

- Grad av utdanning kan ligge i trenerlisens. T1, T2.

Adm.

- Diskusjon om kurs/kompetanseregistrering. Vi har en jobb
å gjøre i forhold til å registrere alt.

Adm.

