Referat
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 11
Dato:
03.06. 2015
Tidspkt.: 18:00-21.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Stine Gjørtz, Michelle Lindøe Enger, Tor Erling Johnsen, Heidi
Jappee, Anders Gogstad, Nancy Gogstad, Eirik Bolme (R)
Forfall: Huyen Huynh, Grethe Andersen, Tom Skamo.
Saks nr./år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar

1.

Referat fra forrige møte (08.04.15)

Erling

Innspill/Endringer:
Må spesifisere ordlyden av hva inndelingen av dagene
inngår:
- Lørdag er både grenspesifikk og fellesdel (dommer)
- Søndag er frivillig (trener).

Tor Erling

Heidi har tatt kontakt med Kari Bø. Avventer tilbakemelding.
Det er ønskelig at vedkommende snakker om «skadelige
øvelser skal ikke premieres».

Heidi

Tor Erling finner kursholder for fellesdel (trener)
søndagsmorgen. Hovedsak angående spiseforstyrrelser og
sykdom.

Tor Erling

Sak 4 – Spesifisere ordlyden. Ann Mari og Heidi skal
utarbeide en referansegruppe.

Tor Erling

I sak 5 må det spesifiseres at endringene fra 5 til 3 år gjelder
Regionale dommere.

D2 IDO
Nancy og Heidi forsøker å sette i gang utdanning D2 i IDO
(jazz, moderne og show). Utarbeide en kompetansegruppe.

Med forbehold til overnevnte endringer er referatet
godkjent!

Nancy/Heidi

2.

TDK-budsjettet

Tor Erling

Merkeprøver blir sett på som et breddetiltak og går utenfor
TDK sitt budsjett.
Utdanningsbudsjett i Grenseksjoner 2015:
Sportsdans = 203.000 i 2015. Benyttet i år 60.000kr.
Freestyle/IDO = 178.000kr i 2015. Benyttet i år 10.000kr
Swing = 118.000kr i 2015. Benyttet i år 34.000kr

3.

Avklaring dommerseminar, med frist for påmelding

Erling

Grenspesfikke ordner seksjonene selv.
Ønske om en fellesdel på søndag kl 10-12:00.
Ber swingdommere og trenere stille på fellesdel av
dommerseminaret sammen med Sportsdans og Freestyle.

Tor Erling

Deltakeravgift: 450,-

4.

Dispensasjonssøknad fra danser / Freestyle

Erling

TDK har mottatt en søknad om dispensasjon fra kravet T2utdanningen inntil T2 kurs blir satt opp, slik at hun blir
godkjent nasjonal dommer.
TDK sitt vedtak:
Dispensasjonen kan ikke innvilges. Det planlegges å sette
opp en T2 i løpet av høsten. Det er krav at vedkommende
deltar på årets dommerseminar + T2.
5.

Hoveddommerfunksjonen

Erling

I saker hvor hoveddommer kan bli inhabil i eventuelle saker,
må seksjonen i samarbeid med administrasjonen kartlegge en
uavhengig person som kan steppe inn og ta eventuelle
avgjørelser som er nødvendig. Det spesifiseres at personen
ikke behøver å være en dommer, men en annen kvalifisert
person i salen.
6.

Neste møte i komiteen
Forslag neste møte: 12 august.2015.
Forslag vedtatt!

Erling

7.

Dommerklage i Freestyle

Erling

Administrasjonen har mottatt klage om et utsagn hvor
dommerne skulle dømme en danser ned fordi vedkommende
uansett blir tatt ut av eget uttak/gren.

TDK behandling av saken:
- Seksjonen behandler saken.
- Bedømningen påvirker ikke uttak/ranking.
- Eks: dette vil bli spesifisert og bli tatt opp av
hoveddommer på alle dommermøter og seminarer.
- Hoveddommer spesifiserer på dommermøtet i
forkant av de ulike konkurransene at i klassene der
gutt/jenter skal bedømmes likt.
8.

Komite-medlemmenes og frivilliges betydning i ND

Erling

Diverse kommentarer:
- Kommunikasjon på alle ledd er viktig.
- Uklare retningslinjer angående mandat.
- TDK er et viktig fora for diskusjon av ulike saker på
tvers av grener.
- Viktig at personen som representerer en seksjon har
god kommunikasjon med seksjon.
Toveiskommunikasjon er viktig!
- Klarere skille mellom frivillige arbeid som
kompetanseyter og hva som er jobb for et frivillig
verv.
Det er ønskelig at alle skriver sine tanker til neste møte.

9.

Anders

Diverse
Olympiatoppens forskningskonferanse:
-

Torsdag 10.september.

Anbefaler og melde seg på.

Kursplan for høsten:
Det er ønskelig at seksjonen bidrar til tidsplaner.

