NORGES SKIDOMMERLAUG

Referat fra høstmøte i Norges skidommerlaug
Tid: lørdag 21. november 2015
Sted: Scandic Hotell, Gardermoen
Tilstede: Terje Haugerud, Harald Blakset, Atle Opdahl, Trond Bysveen, Kolbjørn Asphaug,
Øyvind Kvig, Anton Dahl, Jørn Thomas Hansen, Ingmund Børset, Sjur Tveite, Helge
Kjærmann, Dag Mikkelsen, Lars Brekke, Kjersti Haugen Espelid, Stian Schjetne Hagen,
Arvid Andreassen, Odd Hyttebakk, Dag Frode Aas, Gerd Marit Svendsen, Frode Haugseth,
Ole Walseth og Bente-Lill Romøren

1. Åpning av Høstmøte i NSDL v/leder Terje Haugerud
Leder Terje Haugerud ønsket alle velkommen til en annen utgave av høstmøtet enn det
som har vært tidligere. Denne gang var det bare kretslaugledere og ledere av
dommerutvalgene i skikretsene som var invitert til møtet. I tillegg var HK-leder og leder av
arrangementsutvalget invitert. Deretter en presentasjonsrunde på de som var til stede.
Harald Blakseth ble valgt til møteleder. Kolbjørn Asphaug og Kjersti Haugen Espelid til
sekretærer.

2. NSF / HK v/ leder Bente-Lill Romøren
Bente-Lill Romøren informerte om status i HK. Økonomien er anstrengt og HK har også noe
gammel gjeld som skal håndteres. Sponsormarkedet er vesentlig endret de siste årene og
det er ikke lett å få store sponsorer. Det er satt opp en del nye muligheter rundt økonomi og
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det er dette det nå jobbes etter i NSF/hopp. Andre hovedområder som det arbeides med er
kompetanseheving og rekruttering.
Når det gjelder NSDL kom HK-leder med følgende punkter og sa at dette tas opp til
diskusjon når Ole Walseth skal ha sitt innlegg:
• Kilometergodtgjørelse
• Etiske retningslinjer
• Mediehåndtering
• Aldersgrense for dommere
• Stemmerett for leder i dommerutvalg
3. Arrangementsutvalget v/ leder Ole Walseth
Ole Walseth mente at denne møteformen på høstmøtet var bra og syntes det var fint å
være tilstede. Målet må være å komme frem til et godt samarbeid mellom NSF/hopp og
NSDL.
Ole orienterte om følgende saker:
Nyutdannede
6 nye forbundsdommere, 2 nye videokontrollører, Oppdateringsprøve, Kretsdommerkurs,
Nytt e-læringssystem, TD kurs
Den nye oppdateringsprøven som gjøres elektronisk er bra. Her må dommerutvalgene
hjelpe til slik at alle får tatt oppdatering. Det sendes ut liste til lederne slik at de ser hvem
som har tatt prøven i egen krets.
Videre kursoppbygning er under arbeid. TD- kurs er det neste som skal gjennomføres.
Kandidater til TD-kurs og forbundsdommerkurs meldes til Tom Normann.

TD- og dommeroppsett
TD- og dommeroppsett for kommende sesong er under arbeid. Problemer med mange
forfall i de siste dagene før rennet skal avvikles. Her må alle blir flinkere til å melde fra så
snart de er klar over oppdraget og ikke kan ta det.
TD-ene svikter en del i kommunikasjonen med dommerne i forkant av renn. De plikter å
forsikre seg om at alle oppsatte dommere stiller til renn. Arrangørene må bli bedre på å
sende ut sine invitasjoner i forkant av rennene.
NM kombinert ble tatt opp som et eksempel på hvordan kommunikasjon med dommere i
forkant IKKE skal være. Kombinert har fått lov til å kjøre med 3 dommere og når de
avbestiller en dommer i samme øyeblikk som han setter seg på flyet til Oslo er det klar
mangel på respekt for det vi holder på med som frivillige engasjerte mennesker. Her
etterlyser vi «ydmykhet, respekt og glede» fra NSF/kombinert.
Andre saker som ble tatt opp av Ole:

Etiske retningslinjer
Dette er retningslinjer for de som er engasjert i verv eller stillinger i NSF. Disse ble sendt ut i
sommer med beskjed om at de skal underskrives og sendes tilbake. Kriteriene er endret litt,
og det holder nå at det sendes en e-post med bekreftelse på at dokumentet er lest.

NORGES SKIDOMMERLAUG

Mediahåndtering
Dommerne blir ikke særlig berørt av dette, men TD-er kan komme opp i situasjoner hvor de
får spørsmål. Må svare på en ærlig og ordentlig måte.
2 kr. pr. km i kjøregodtgjørelse
Denne saken har fått stor oppmerksomhet siden det ble gjort kjent at kjøregodtgjørelsen
settes ned fra kr. 4,10 til kr. 2,- for kommende sesong. Når denne beskjeden kommer uten
begrunnelse, blir saken enda dårligere mottatt. At Skiforbundet/Hopp har vedtatt dette for å
spare penger er greit nok, men måten det ble kommunisert på er altfor dårlig. I tillegg spør
man seg om en enkeltgren har anledning til å redusere kjøregodtgjørelsen for dommerne,
da det i Norges skiforbunds lovverk står at man plikter å forholde seg til de satser som er
vedtatt av Skistyret. Det ble også stilt spørsmål om hvor mye man egentlig sparer på dette.
NSF/Hopp v/Bente-Lill Romøren har lovet å se på denne saken på nytt, og i hvert fall
forsikre seg om at de handler i henhold til regelverket. Hun skal i tillegg se på om det er
mulig å endre dette i 2016.
Adresseendringer
Adresseendringer må meldes inn til arrangementsutvalget v/Frode Haugseth som
oppdaterer, men det er fint hvis hver enkelt kan oppdatere i «Sportsadmin» selv.
Politiattester
Alle må sørge for at de har godkjent politiattest. Dette gjelder også kretsdommere. Formular
kan hentes ut på nettet. Ta kontakt med arrangementsutvalget hvis det er noen spørsmål.
Rekruttering
Dette er en viktig sak og kretslaugene må jobbe aktivt med å rekruttere nye dommere og
TD-er. Samarbeid med skoler med idrettslinje kan være en aktuell vei å gå. God erfaring
med NTG på Lillehammer på dette området.
Dommerutvalg
Det er forskjellig praksis i skikretsene når det gjelder om lederen i dommerutvalgene har
stemmerett i kretsens HK/KK. Noen har stemmerett mens andre ikke har det. Her vil NSF se
på saken, og gå for at det er likt i alle kretser, og at lederen i dommerutvalget i hver krets
har møte- og stemmerett i HK/KK.
Internasjonalt – eventuelle kandidater
Hvis noen mener de har dommerkandidater til internasjonal grad må dette sendes til
arrangementsutvalget.
Ole tok opp noen punkter som gjelder samarbeidsmuligheter mellom NSF – NSDL:
- Prioritert arbeidsfordeling
- Rekruttering
- Bidra økonomisk til oppdrag
- Dommerantrekk
- Bidra ved utsendelse av nye retningslinjer eller regelendringer.
- Skaffe til veie økonomiske midler til hoppsporten/drift, TD og dommere
Disse ble drøftet under punkt 4
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4. NSDLs fremtid i forhold til NSF og omvendt
Punktene som Ole la frem i sak 3 ble drøftet. I tillegg ble dommernes arbeidsvilkår nevnt og
at det kunne være et aktuelt punkt i fremtidig arbeid. Ingen konkrete konklusjoner ble tatt
under dette punktet og saken tas videre under sak 6.
5. Orientering om Landsmøte i Fredrikstad, 3.–5. juni 2016.
Arvid Andreassen fra Østfold skidommerlaug orienterte om landsmøtet 2016 som holdes i
Fredrikstad. Harald Blakseth tok frem en informasjon som er laget og den sendes ut til alle
medlemmer
6. NSDLs fremtid forts.
Odd Hyttebakk tok opp rollene for dommerutvalgene kontra kretsdommerlaugene. Han
mente det var dobbelt arbeid med stort sett de samme personene i begge roller. Kolbjørn
Asphaug mente at her må det sorteres bedre på hvem som gjør hva av dommerutvalgene
og kretsdommerlaugene. Og han foreslo videre at styret i NSDL nå lager sin egen
arbeidsinstruks på de oppgaver NSDL sentralt skal gjøre, og hva kretslaugene skal gjøre.
Dommerutvalgene skal selvsagt samarbeide med kretslaugene, men utvalgene har 2 klare
oppgaver: dommeroppsett i kretsen og utdanning av TD-er/dommere på kretsplan.
7. Eventuelt
- Hvert enkelt kretslaug og dommerutvalg ga en kort orientering om status i egen krets.
-

Det blir en oppgave for NSDL å fremme fordeler slik at det skal være attraktivt å
være medlem i NSDL. Gode priser på klær eller andre gunstige vilkår kan være noe
å arbeide med. Lage informasjon som kan brukes i kretslaugene for å få medlemmer.

-

Bakkesituasjonen og arrangement i de 3 nordligste fylker ble tatt opp. Her har NSF
en utfordring. De må arbeide med skikretsene i nord for å legge en plan både på
anlegg og arrangement. Hopp og kombinertsporten i de 3 nordligste fylkene er i ferd
med å dø helt ut, og det er viktig at noe skjer raskt.

8. Avslutning v/ Terje Haugerud og Bente-Lill Romøren
HK-leder Bente-Lill Romøren oppsummerte med at det hadde vært et
konstruktivt møte med mange innspill som hun tar med seg tilbake til HK.
Terje Haugerud takket alle for et godt møte og ønsket alle en god sesong.

Kolbjørn Asphaug og Kjersti Haugen Espelid
Referenter

