NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – UCWDC - WBTF

Møtereferat med trener- og dommerkomiteen NR 18. – 2016
Dato:
Tid:
Sted:

28.09.2016
17:00-20:00
Idrettens hus ved Ullevål Stadion

Tilstede: Michelle Lindøe Enger, Erling Langset, Janne Krågå, Stine Gjørtz, Aina Nygaard, Nancy Gogstad,
Silje Særheim, Anita Langset, Hilde Bjørklund®.
Forfall: Huyen Huynh, Heidi Jappee
Saksnummer Hva saken gjelder/Vedtak
1.
1. Godkjenne referatet fra forrige møte
Godkjent, med poengtering om oppfølgning av punkt 3 og 6.

Ansvar
Janne

2.

2. Gå gjennom Rammeverket til Dommerutdanning.
Janne sender ut rammeverkene til alle. Dette skal leses gjennom av alle
og forslag Endringer sendes direkte til Janne på mail.

Alle

3.

3. Fellesdeler/Organisering av Dommerseminar 2017
Endret tidspunkt til lørdag 28.Januar. Samkjører med ledersamlingen.
Det ble diskutert om det også skal være grenspesifikke deler etter del
med ledersamlingen. 2 stk. fra TDK velges ut til å være med i
utarbeidelse av dommerseminaret/ledersamlingen sammen med
administrasjonen.
Forslag til innhold:
 Påvirkning
 Alf Inge Cleve-Stiansen
 Verdigrunnlag

Silje +
Janne +
TDK (2
personer
velges
ved
neste
møte)

4.

4. TDK Mandat
Alle leser gjennom dette og kommer med forslag til endringer til Janne
som deretter skriver et nytt forlag til mandat.
Ønskelige endringer som kom opp i løpet av møtet:
 Løpende innstilling til nye TDK kandidater etter hvert forbunds
ting.
 Seksjonen innstiller aktuelle kandidater til TDK – HS vedtar.
 Få tydeligere frem hva TDK er.
 Tar for seg saker og oppgaver vedrørende trener- og dommerutdanning
 Arbeidsutvalg trener- og dommerutdanning?
 Et utvalg med god faglig kompetanse innen sin gren.
 På bakgrunn av kompetanse ønsker TDK å komme med forslag, vedtak
etc. til seksjonene da dette er en nøytralt sammensatt komite med alle
grener representert i tillegg til administrasjonen og HS.

Alle

Postadresse: Norges Danseforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO
Organisasjonsnummer: 971 483 911
E-post: dans@danseforbundet.no

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 OSLO

Fakturadresse: faktura@danseforbundet.no
Internett: www.dansing.no
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5.

5. Vurdering av dommerseminaret i August 2016
Ikke bra mat – Janne gir beskjed til Hotel vedrørende dette.
En bra gjennomføring med tanke på hvordan situasjonen ble med tanke
på foredragsholdere til fellesdel.

Janne

6.

6. TDK til HS møte
Anita lager et skriv på hvorfor dette er viktig for TDK.
7. Økning av honorar til Hoveddommer
Det må lages et skriv på hvorfor dette er viktig. Alle er enige om at
dommerhonoraret burde øke til minst 3000,Dersom dette økes, sender administrasjonen ut informasjon vedrørende
dette til klubber og Hoveddommere.
8. DIVERSE
 Hvem betaler for fadder ved praksis for hoveddommer?
 Hvordan kan vi gjennom utdanning av trenere sørge for økt
rekruttering hos klubbene.

Anita

7.

8.



DANCE FACTORY? Hva skjer med varemerket?



Det er ønskelig at det blir et krav til 80% deltakelse ved
dommerseminar (implementeres inn i rammeverket).
Dispensasjon skal sendes til Administrasjonens representant i
TDK, som deretter sender dette ut til TDK senest 1 måned før
Dommerseminaret finner sted.



Janne



Bestemmelser for hoveddommer (dens oppgaver). Må legges
tilgjengelig på nettsiden for dommere.
Sportsdans seksjonen har kontaktet TDK vedrørende avklaringer
rundt hoveddommers Rolle før, under og etter konkurranse.
 Revidere håndbok for konkurransearrangør. Under
konkurransen, hvem har ansvar?
 Se på bestemmelsene for TIMING.


9.

Se på mulighetene for at TDK i samarbeid med administrasjonen
evt. Klubber kan arrangere større arrangement som legger vekt
på temaer som f.eks. verdier, kosthold og ernæring, mobbing
etc.

9. NESTE MØTE
Onsdag 30.November 17:00-20:00 på Idrettens Hus ved Ullevål
Stadion.
Janne innkaller til møte.

Janne

Postadresse: Norges Danseforbund, Ullevål Stadion, N - 0840 OSLO, Besøksadresse: Sognsveien 75, 0855 OSLO
Telefon: +47 21 02 90 00, Faks: +47 21 02 98 06 , Organisasjonsnummer: 971 483 911, Bankgironummer: 7878 06 49304
E-post: dans@nif.idrett.no

Internett: www.dansing.no

