Referat
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 16 - 2016
Dato:
20.04.2016
Tidspkt.: 18.00-21.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede:, Nancy Gogstad, Anders Gogstad, Stine Gjørtz, Erling Langset, Heidi Jappèe, Anita
Langset, Beate Hofstad, Aina Nygård (Skype), Jo Inge Norum (Skype), Eirik Bolme (R)
Forfall: Michelle Lindøe Enger, Huyen Hyun, Hilde Bjørklund.
Saks nr./år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar

1.

1. Godkjenne referatet fra forrige møte
- Godkjennes uten bemerkninger.

Erling

2. Forslag til dokument for Dommerseminar?

Erling

2.

-

-

-

Komiteen gikk slavisk gjennom hele dokumentet da
dette ikke var utsendt i forkant.
Det er viktig at vi følger forslaget til
tidsplan/program for fremtidige seminar. Spesielt
når det kommer til felles middag og sosialt samvær
på lørdagskveld. Dette er et viktig fora for samtlige
dommere uavhengig av seksjon/gren.
Etterutdanning: utdanninger skal ikke krasje med
hovedprogram.
Kurslærere: legg til setning: tilsvarende
kompetanse.
Organisering: Del 3, ordet «banket» endres til
«felles middag».
Dokumentet ferdigstilles og sendes til HS for
gjennomgang (2.mai).

3.

3. Dommerseminar 2016

-

4

Erling

Ok. Alt i rute.
Alle dommere inviteres til hoveddommer-delen til
dommerseminaret (lørdag fra 17:15).

4. Regulering Dommeruttak – Region

Erling

Enkelte regioner opplever at enkelte dommere blir utestengt
og får ikke tildelt dommerjobber. TDK ønsker et rettferdig
rulleringssystem.
Forslag vedtak:
Regionene skal minimum benytte en D1 dommer som er
fra arrangør-regionen, kan være 2, og minimum en
nasjonal D2 til hver regionale konkurranse.

5.

5. Hoveddommer-oppfølging/Mentor

Anita

Freestyleseksjonen opplever en del av de ynge
hoveddommerne sliter med autoritet og trygghet rundt
ansvaret med å være en hoveddommer. I den forbindelse er
det ønskelig at seksjonen holder av øremerkede midler til en
mentor som følger opp aktuelle kandidater ved første
konkurranser de fungerer som HD.
Forslag vedtak:
- TDK oppfordrer seksjonen til å tilby nye
hoveddommere en mentor ved første konkurranse
de fungerer som HD.
- Seksjonen kan se på muligheter for å benytte HD fra
andre grener/seksjoner (Vedkommende berører evt
kun de generelle/etiske retningslinjene som kan
fungere som en støtte for ordinær HD).
-

6.

6. Konkurranse-samarbeid Norge/Sverige
Det er et ønske om at utenlandske dansere/par skal kunne
delta på norske konkurranser (bortsett fra
norgesmesterskap), uten å måtte melde seg inn i klubb i ND.
Man ser at et 100% felles regelverk ikke er mulig å spikre.

Beate

Forslag vedtak:
Seksjonene må utarbeide et regelverk som fungerer for
sine grener. Utenlandsk deltagelse bør ansees som
positivt for både arrangør og deltagere. Det er
avgjørende at samtlige deltagere er innforstått med
barneidrettsbestemmelser og retningslinjer satt av ND.

7.

7. Rammeverk for T2 – Samt oppdatering og
ferdigstilling av andre dokumenter

-

8.

Eirik

Rapport til tinget
Eventuelle tilbakemeldinger sendes
administrasjonen/Eirik snarest.
Eirik kopierer inn rapporten i årsberettningen til
administrasjonen.

8. Eventuelt
A) Usportslig oppførsel av utøvere – Hoveddommer’ Anita/Eirik
Det er ønskelig med et felles regelverk for samtlige HD i
alle seksjoner når det kommer til sanksjonsmuligheter ved
usportslig oppførsel. I dag løser seksjonene dette ulikt.
Forslag vedtak:
- Samtlige representanter sender inn sine
reglement/sanksjoner til Anita som lager et forslag
til et felles reglement som HD kan støtte seg til i
nasjonale konkurranser.
- Eirik ser på NIF sitt reglement og allerede vedtatte
sanksjoner før vi evt finner opp biffen på nytt.
B) Svar på innspill til HS ang honorarstigen

-

OK

C) Felles årlig kursplan i ND

-

9.

Ser positivt ut. Det kan være mest aktuelt for de
fellesidrettslige modulene i første omgang. Saken
vurderes videre i samarbeid med administrasjonen.

Neste møte:
25.mai 2016
18:00-21:00

