Referat Møte TDK
Dato: 29.10.2020, kl 19:00-21:30
Sted: Teams
Tilstede: Alf Stokke, Steinar Johansen, Rita Hallvig, Marianne Hofstad
Referent: Marianne Hofstad
Saker
1. Godkjenning av agenda og saker til eventuet
Agenda godkjent, to saker til eventuelt. Ny Sportsdyrlov-v/ Rita og manglende TD og arr
signatur på resultatlistene.
2. Oppdatering på hva det arbeides med for tiden.
Det har vært en stor gjennomgang av alle TD-dokumentene i den siste tiden. De fleste er
oppdatert og lagt ut på hjemmesiden under fanen Arrangementer og underfanen Teknisk
delegert (TD). Noen er ikke ferdige enda. Det er også en gjennomgang av TD-kurset hvor
deler av kurset skal gjøres om til digitale samlinger. Nils og Rita har laget forslag til ny TDstige som skal presenteres på dette møtet. Blir TD stigen godkjent av TDK må TD-listen
tilpasses den nye strukturen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med
modernisering og videreutvikling av TD-utdanningen. De er kommet i gang med dette
arbeidet.
3. Gjennomgang og godkjenning av følgende reviderte dokumenter:
- Ny TD-stige
Vedtak: TD-stigen tas i bruk med følgende endringer: Det skal komme tydeligere frem
hvordan man når de ulike gradene.
- Endringer i oppsett av TD- listen
Vedtak: Godkjent
- Skjema for vurdering av re-sertifisering TD
Vedtak: Det foreslåtte skjemaet brukes ikke- Vi tar i stedet i bruk et
selvrapporteringsskjema som de bruker i IFSS og tilpasser det norske forhold. Skal sendes
ut til alle TD-er etter endt sesong. Videre skal vi gjeninnføre et vurderingsskjema fra
arrangør som ble brukt tidligere.
- Forslag til Juryprotokoll fra Siri
Vedtak: Dette skjemaet passer ikke til arbeidet som skal gjøres. Vi tar det beste fra dette
skjemaet og implementerer det i det eksisterende skjemaet. Videre skal Juryprotokoll
arbeides videre med for å sikre en god og riktig saksbehandling.
- Forslag fra Nils om endring av TD-rapporten.
Forslag: Utelate delen med Deltakere og referere til resultatlisten. Det er mye arbeid med
å samle inn informasjonen og føre dette inn., samt at vi ikke alltid vet hvor mange
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påmeldte det var, resten står jo i resultatlisten. En annen ting er at det trolig ikke er noen
som bruker opplysningene til noe.
Vedtak: Forslaget tas til følge. Ny TD-rapport er godkjent.
3. Gjennomgang av TD-listen
TD-listen blir gjennomgått. Alf ringer til TD-er som ikke har vært med på en stund eller som
av annen grunn skal ha en telefon.
4. Mentorordning.
Det har vært snakket om mentorordning for nye TD-er. Skal vi ha dette må det utarbeides
en beskrivelse av ordningen og legges ved TD-stigen.
Rita lager forslag til mentorordning.
5. Eventuelt
Sportsdyrlov. Det vil komme en ny sportsdyrlov som gjør at TD-ene trolig må ha
Økt sin kunnskap på hundehelse på løp. Rite kartlegger dette og lager et skriv som
presenteres på neste møte.

6. Avtale tidspunkt for neste møte og evt. forslag til saker som må tas opp.
Neste møte: 18.11.2020, kl 19:00-21:00 på Teams
Marianne sender ut invitasjon.
Forslag til saker på neste møte:
- Sportsdyrlov overføres til neste samling
- Gå gjennom forslag til Mentorordning for aspiranter.
- Lage en plan for oppfølging av aspiranter etter TD-kurset.
- Gjennomgang av skjemaene Selvevaluering TD og Arrangørevaluering av samarbeid
med TD.
- Videre arbeid med Juryprotokoll
- Ny gjennomgang av TD-listen, mer som skal dokumenteres der?
- TD samling- forberedelser
- Gjennomgang av huskelisten etter dette møtet.
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