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NSDLs HØSTMØTE HAMAR, 21. nov. 09
Rica Hotell (gamle Olrud)
09:00 – 09:15

Åpning og gjennomgang av saksliste

Leder i NSDL Kolbjørn Asphaug ønsket alle velkommen til Hamar og Høstmøte 2009.
78 delegater tilstede på dette høstmøte.
Han ønsket Ruth Smidt fra KK velkommen og gikk gjennom programmet for møtet.

09:15 – 09:30

Gjennomgang av gruppeoppgaver

Leder gikk gjennom gruppeoppgavene. Delte opp i 4 grupper. 2 av gruppene skal ha
gruppeoppgaver og de andre 2 gruppene skal ha dommertrening. Etter en liten pause
bytter gruppene. Etter at gruppearbeidet er ferdig blir det en presentrasjon fra alle
gruppene. Alt dette blir frem til lunsj.
I tillegg viste leder frem oppsettet fra plastsesongen sommeren 2009 hvor det var 23
avbud fra dommere og 31 som ikke hadde meldt avbud.
Dette er et stort problem for de som setter opp TD og dommere, med alle disse
avbudene. Han ba om at TD og dommere merket seg oppsettene tidlig og hvis det ikke
passer må oppsettingsutvalget få tidlig tilbakemelding, ikke dagen før eller samme dag.

09:30 - 10:45

Gruppeoppgaver og dommertrening

Leder Kolbjørn Asphaug hadde seansen hoppdømming, Inge Eriksrød og Harald
Blakseth vandret blant gruppene. Alle var svært aktive på alle sine plasser.

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:15

Gruppeoppgaver og dommertrening

Her byttet gruppene

12:15 - 13:00

Presentasjon av gruppeoppgavene

Gruppe 1: Knut Bakken som var ansvarlig for gruppen framla synspunktene fra sin
gruppe.
Han fremla følgende synspunkter fra gruppearbeidet:
Engasjement mot klubber, prosjekter, bredde i hoppsporten.
Hva ønskes, faglig, ikke hoppbakken, mer evaluering.
Sette opp dommere som er engasjert, de som ikke melder avbud,
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Gruppe 2_ Jan Erik Hegstad. som var ansvarlig for gruppen framla synspunktene fra sin
gruppe.
Han fremla følgende synspunkter fra gruppearbeidet:
Rekruttering , faglig innhold
Høstmøtene, HK bør være tilstede på disse møtene.
Han ga honnør til KK som er på de fleste møtene og er engasjert.
Video fra mindre bakker.
Avklaring mellom TD og koordinator,
Terminlister.
Terminlisen på Data, problemer og komme inn og finne siden.
Gruppe 3: Geir Steinar Loeng som var ansvarlig for gruppen framla synspunktene fra
sin gruppe.
Han fremla følgende synspunkter fra gruppearbeidet:
Viktig at dommerlaugets funksjon er opp tidsriktig, funksjon på stilnormen,
Legitimitet ovenfor utøver og trenene, stå sammen utad.
Status Koordinator/ TD, inn i hoppskolene, at vi er tilstede hvor besluttinger tas.
Mer fokus på media. God kobling mellom topp og bunn
Vi er et faglig rådgivende organ, etter at vi ble lagt under HK / KK.
Dommertrening kan være vanskelig i hoppbakken under Høstmøtene til NSDL,
mens i plenum sal hvor video kjøres kan man trene og diskuterer hoppene.
Arrangører må varsle dommere i god tid.
Gruppe 4: Gunnleik Haukom som var ansvarlig for gruppen framla synspunktene fra sin
gruppe.
Han fremla følgende synspunkter fra gruppearbeidet:
Pri 1 - rekruttere yngre dommere
Inntregere oss inn i hopp, mer rekruttering med yngre personer inn i styrer.
Høstmøte til NSDL tidligere på året, sept/oktober.
Gruppearbeide var meget intressant, og kan legges opp i fremtiden, flere får sagt
det de ønsker og kommer mer til ordet
Flere kretsdommere møter på Høstmøte.
Problemer ved at mange renn blir flyttet i løpet av sesongen.
Sanksjonering av de som melder avbud.
Laugene blir orientert om sanksjonene og at de lager en kultur for dette.
Leder Kolbjørn Asphaug oppsummerte innleggene fra gruppene og takket for et meget
godt engasjement, mye å ta tak i her. Innleggene fra gruppene må settes i system.
Styret vil så ta innspillene fra gruppene til sitt hjerte og arbeide videre med det.

13:00 - 14:00

Lunsj

NORGES SKIDOMMERLAUG
Union of Norwegian TD’s and Style Judges

Verein Norwegischer TDs und Sprungrichter

Side 3 av 6

14:00 – 14:30

Evaluering av dommertreningen

”Realistisk videodømming”/dommertrening m/”soldkarakterer”.
Det ble fortatt dømming av 17 hopp, hvoretter karakterene til NM dommere ble satt opp
på excel-ark og sammenlignet karakterene på skjerm.
Leder Kolbjørn Asphaug hadde på forhånd analysert hoppene og satt karakterene i svev
– nedslag og utkjøring som en fasit og ut fra dette ble det diskutert de enkeltes
karakterer. En meget lærerik måte å evaluere videodømming på.

14:30 – 15:00

Dommerutgifter

Kolbjørn Asphaug orienterte om dommerutgifter, viste frem skrivet som er
sendt til NSF fra NSDL hvor det er listet opp punkter.
Spennende om dette fungerer og dette er en prøveordning kommende sesong
og evalueres våren 2010.
Ruth spurte om kombinert har vært inne i bildet, noe de sannsynligvis ikke har vært.
Mange har en følelse at dommerne er en utgiftspost, og ikke resurs som dommerne skal
være. Redd for at det blir trangere tiden og at man kommer til å dømme innenfor sin
egen krets, alle ønsker å få litt reise til andre steder.
Tor Zachariassen syntes det er et konstruktivt resultat styret har kommet frem til og
mente at styret har gjort en god jobb.
Hvordan skal oppgjøret forgå? Leder Kolbjørn Asphaug orienterte at dommerne skriver
regningen på vanlig måte og leverer til TD på stedet/hoppbakken som sjekker
regningene og leverer videre til rennsjef og regningen skal være utbetalt senest
ca.14 dager etter arrangementet.

15:00 – 15:15

Kombinertkomiteen ved nestleder Ruth Schmid

Ruth Schmid, nestleder i NSF KK, hadde et kort innlegg om nyheter innen kombinert. 3
tema ble berørt:
Se vedlagt PowerPoint


Internasjonale nyheter: etter at de omfattende endringene i fjor førte til spennende
konkurranser, nesten ingen avlyste renn og høye TV-seertall, ønsker man å ikke
endre for mye fremover. Det er kun én internasjonal endring av betydning: man
fortsetter testperioden fra Sommer Grand Prix med gate- og vindfaktor også gjennom
vintersesongen.
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Nasjonale nyheter:
o Det innføres bruk av brikker i langrennet for junior og senior i Norges Cupen.
o De største endringer vil være i rekrutt cup. Hopp innfører ferdighetsbaserte
klasser istedenfor aldersklasser for aldersgruppen 13-16 år. Dette medfører en
utfordring for kombinert, siden vi vil beholde aldersklasser i langrennsdelen.
Ulike scenarier, hvordan vi kommer oss fra ferdighetsbasert hopping til
aldersbasert langrenn, er under diskusjon. Én mulighet er å dømme
prøveomgangen av hopprennet for kombinertutøverne og da bruke samme
fart for samme aldersgruppe. En annen mulighet er å bruke en
omregningsformel, slik at hopping med ulik fart og i ulike bakkestørrelser kan
regnes om til én klasse. Målet er å ha dette avklart innen 1.12.09.
Samarbeid med NSDL: Kombinert har et godt samarbeid med NSDL. Vi har fortsatt
et forbedringspotensial hva angår vårt terminlistearbeid, men vi er på riktig vei.
Samarbeid med utdanningsutvalget innen utdanningen av kombinert TD er også et
viktig tema.

15:15 – 15:30

Pause

15:30 – 15:45

DUU

Utdanningsansvarlig Kjersti H Espelid orienterte om DUU, fortalte litt om Hoppskrift til
NSF, ba medlemmene lese den folderen.
Orienterte om at styret i NSDL hadde et opplegg med NTG om å få til utdanning av
kretsdommere på skolen, så når de gikk ut etter endt utdanning var de utdannet
kretsdommere.
Gikk gjennom normen, intet nytt men med noen kosmetiske endringen i utkjøringen.
Øyvind Blakset orienterte om det nye systemet i FIS med fart og vind.

15:45 – 16:15

DOU

Oppsettingsansvarlig Nils Livland viste noen hopp på CD og VHS.
Her ble det vist mange godbiter på variabel dømming både av norske dommere og de
utenlandske dommerne. Innslagene viser at det skiller for lite mellom gode og dårlige
hopp. Nils hevdet at samme feilene fra dommere går igjen år etter år. Det viser seg ut fra
videoene at svært mange dommere dømmer på lengde og ikke hva de skulle ha gitt i
karakterer ut fra det de ser. Det var mange gode eksempler på dette fra siste sesong.
Det viser seg at det ikke er likhet mellom løperne, da et meget godt hopp blir honorert
med 18,5 – 19,5 i stil, mens et middelmådig hopp får samme karakter bare det er langt
nok ned i bakken.
Til slutt ble alle NM-dommere og TD’er for sesongen behørlig vist frem på skjerm, og
som vanlig fikk vi en historikk rundt alle TD og dommere.
19.01.10

TD
Dommere

Md-sjef

NM-stor bakke

Trondheim

Navn:

Skidommerlaug:

Klubber:

Øyvind Blakset
Ole Walseth
Nicolai Sebergsen
Odd Engeset
Nils Livland
Gunnar Vestøl
Finn Jacobsen

Akershus
Sør-Trøndelag
Troms
Møre og Romsdal
Buskerud
Telemark og Vestfold
Hordaland

Eidsvold IF
Byaasen Skiklub
Tromsø Skiklub
Stranda IL
Svene IL
Skotfoss turn- og IF
Øystese IL
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27-28.03.10

NM-nomal bakke indv/lag

Vikersund

Navn:

Skidommerlaug:

Klubber

Md-sjef

Odd Almli
Johan Svendsen
Kjell Sørensen
Martin Rønningen
Dag Frode Aas
Harald O. Blakseth
Olav Østerholt

Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Buskerud
Oppland
Sør-Trøndelag
Akershus
Agder og Rogaland

Orkdal IL
Skogn IL
Skrim IL
Lesja IL
Byåsen IL
Eidsvold IF
Gjerstad IL

23. - 24.01.10

NM-kombinert indv/lag

Vikersund

Navn:

Skidommerlaug:

Klubber:

Asle Johansen
Kåre Hjalland
Rune Hyldmo
Nils Nyre
Nijllas Sara
Glenn Andre Wik
Kjell Haugen

Akershus
Buskerud
Oslo
Hordaland
Troms
Akershus
Hedmark

Nittedal IL
Svene IL
Østre Aker SK
Vargar IL
Bardufoss og omegn IF
Drøbak Frogn
Veldre IL

TD
Dommere

TD
Dommere

Md-sjef

16:15 – 16:30

NSDL’s nettside

Leder Kolbjørn Asphaug orienterte om NSDL’s nettside og at Åsmund Jahr gjør en god
jobb med denne siden. Han viste også hvordan men kan komme seg inn på nettsiden
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og hvordan en finner frem på den.

16:30 – 16:45

VM 2011 – Oslo

Øyvind Blakset viste frem og fortale om den nye Holmenkollen og hvordan den vil bli
seende ut og hvor langt en er kommet i arbeidet.
Han tok også opp hvordan en melder seg på for å være funksjonær under VM 2011. Alle
som ønsker å være med må melde seg inn elektronisk. Han leverte ut skjemaer så de
som var tilstede og som ikke hadde meldt sin inntresse kunne fylle ut dette og ville da bli
lagt inn i systemet.

16:45 – 17:30

Eventuelt

Landsmøte 2010 i Arendal ved leder Dag Mikkelsen.
Leder for Agder og Rogaland skidommerlaug ønsket alle velkommen til Arendal,
første helgen av juni måned 2010. De var godt i gang med å planlegge landsmøte.
Kjell Haugen fra Hedmark skidommerlaug ba om ordet og han ville gi en honnør til styret
i Norges skidommerlaug for det beste Høstmøte han noen sinne hadde vært på.
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Gunleik Haugom , Telemark & Vestfold skidommerlaug orienterte om at Herkules
Skigruppe er i årsmøte den 02.07 09 besluttet nedlagt.
Mange i hoppmiljøet vil huske Herkules gjennom spesielt klosterkollrennene som på 60
tallet konkurrerte med Bekkelagsrennene om flest deltakere, en kamp som vel
Bekkelaget vant. Det var så vidt jeg husker rundt 600 hoppere i klosterkollrennene på
det meste.
Videre bør nevnes at Heibakken K-45 med verdens første porselensspor nå er under
demontering. Bakken er besluttet nedlagt. Alt brukbart utstyr (spor, røropplegg, matter
og lignende blir gitt til Skotfoss T& IF Hasselbakken til bruk i nyoppbygget HS-43.
Etter denne siste nedleggelsen av anlegg sitter vi i tilbake med to anlegg i drift i område
Grenland, et område med 120000 mennesker. Disse er anleggene til IF Pors samt
Skotfoss T & IF. Her har begge anleggene bakker på HS- 65, HS-43, K-20, K-8, alle i
meget god stand.
Tilslutt så bør nevnes at Historielaget i Område Nordagutu har ryddet og fått frem fra
glemselen Narekollen, dette var i sin tid verdens største hoppbakke. I følge avisklipp så
fortelles det at den første bakkerekord ble satt i åpningsrennet i 1934 , det var Hans
Kleppen som den gang hoppet 64,5 m
Senere i 1936 ble rekorden satt til 96.5 m, det var Arnold Kongsgård.
Det siste rennet ble arrangert i 1948 med deltakere som bl.ann Birger Rud og Petter
Hugstedt , den gang var det ikke lov å hoppe så langt og hoppet ble bygget fram 10
meter til rennet. Bakken var en typisk fallbakke, kunsten her var å oppnå størst mulig fart
for deretter nærmest å risikere livet ned et smalt unnarenn på trolig ca 40 grader. Det var
ca 1 times gange fra vei / jernbane på Nordagutu og fram til bakken.
Til slutt takket leder Kolbjørn Asphaug for et meget konstruktivt og fint Høstmøte, og
ønsket de som skal reise vel hjem, og de som skal på julebord velkommen til det.

17:30

Slutt

Referent
Harald Blakseth

