
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Hotel 
Fredrikstad 

Medlemsmøte 2016 

PROTOKOLL 
Norges skidommerlaugs medlemsmøte 

Fredrikstad 4. juni 2016 
 



 

 

NORGES SKIDOMMERLAUGS MEDLEMSMØTE, 

QUALITY HOTEL 2016 

 

Lørdag 4. juni 2016 kl. 14.45 

 
Leder Terje Haugerud ønsket velkommen til medlemsmøte. 

 

Valg av dirigenter: Tor Zachariassen, Akershus og Helge Kjærmann, Telemark og Buskerud 

 

Valg av sekretærer:  Bård Løken, Østfold og Knut Olsen, Hobøl Idrettslag, Østfold 

 

1. Informasjon fra Bente Lill Romøren, leder Norges Hoppkomitè 
Meget interessant informasjon fra Bente Lill Romøren. Informerte om hovedsakene for HK i 

perioden 2014-16. Det har vært: 

* økonomi 

* handlingsplan for hopp 

* politisk handlingsplan (rammebetingelser, finansiering, ressurser og prioritet) 

* arrangement (WC-renn i Norge, utvikling, involvering og hvordan bruke perioden fram til VM i 

   Trondheim som beleilighetsmulighet for hopp) 

* internasjonalt arbeid 

 

Presenterte utdrag av HK's aktiviteter: 

* gjennomført 20 HK møter 

* deltatt på vårmøter og regionale høstmøter 

* 3 hoppteammøter (Kollenhopp, Lillehammerhopp, Trønderhopp og Flying team Vikersund) 

* representert på nesten alle internasjonale renn i Norge og på VM 

* representert på NM og de fleste Hovedlandsrenn pluss storsamlinger. 

* representert på møter hos NSDL 

* deltatt på FIS møter (internasjonalt samarbeid). 

* prosjektledelse for norsk hoppuke. 

 

Økonomi 

Høyere kostnader enn inntekter var utgangspunktet da hun tok over. Har greid å gå så vidt i pluss de 

to siste årene. Har fortsatt negativ egenkapital.  Jobber med å sikre store sponsorer. 80% av 

inntektene kommer fra sponsorer. 

 

Handlingsplanen 

Visjon: Vi vil være verdens viktigste hoppnasjon 

Kjerneaktiviteter: Toppidrett, kompetanseutvikling, bredde, arrangement og anlegg. 

Rammevilkår: Økonomi/marked, internasjonalt arbeid, organisasjon og 

kommunikasjon/informasjon. 

 

2015/2016 var en fantastisk toppidrettssesong med 7 på A-laget og 12 på toppidrettsatsing. 

I sesongen 2016/17 er det 7 på A-laget og 18 på toppidrettsatsing. 

Skal stimulere og gi tilbud også til utøvere som ikke satser på konkurranse og/eller toppidrett. 



  

Viste liste over gjennomførte kurs for kompetanseheving med antall deltakere. Arbeidet med økt 

kompetanse i alle ledd fortsetter. Helhetlig tankegang fra rekruttering til toppidrett forutsettes i alt 

arbeid.  Skiforbundets utviklingsmodell SUM skal ligge til grunn for rekrutterings- og 

utviklingsarbeidet i alle grener. 

 

 

Aktivt representert i alle FIS underkomitèer og bl a i FIS arbeidsgrupper for utvikling av e-

opplæringsprogram for dommere og TD-er. 

 

Arrangementer og anlegg 

Kom inn på lokale og regionale renn, NC, Nasjonale renn, NM, Hovedlandsrennet, Solan 

Gundersen etc. 

 

Nye muligheter 
Ambisjon for Den Norsk Hoppuka: Det største årlige idrett- og kulturarrangement i Norge. 

 

Intensivt konkurranseprogram. Fått aksept fra FIS på 10 renn på 10 dager.  2 lagkonkurranser og 8 

individuelle renn. Individuelle poeng fra lagkonkurransen teller i det individuelle sammendraget. 

Attraktiv premiering til sammenlagt vinner. På hverdager starter det TV-sendte rennet kl.17.00.   

Forutsetter mulighet for videreutvikling etter evaluering. 

 

Ny Hoppkomite 

Leder:  Bente Lill Romøren, Øvrevoll Hosle IL 

NK      Arne Åbråten, Midtre Brandbu UIL 

Medlem Leif Lippestad, Bekkelaget SK 

Medlem Alf Tore Haug, Skotfoss  T&I 

Medlem Anette Sagen, Helfjell UIL  

Ung.repr.   Anniken Mork, Ready 

 

Den nye Hoppkomitèen konstitueres i juni. 

  

Etter Bente Lill Romørens innlegg hadde følgende personer ordet: 

Harald Blakseth, Terje Haugerud, Kolbjørn Asphaug, Odd-Jostein Hyttebakk, Tor Zachariassen, 

Trond Bysveen, Stein A. Ringstad, Svein Kampen og Bente Lill Romøren 

 

Stikkord fra ordskiftet: 

Norsk Hoppuke og utfordringer, arrangørkompetanse/rekruttering til lokale arrangørstaber, 

hoppskole, rekruttering, skiutstyr og hjelmer, foreldreengasjement, konkurranser, hvordan beholde 

personer og ressurser ute i kretsene, rekrutteringanlegg, lavterskelanlegg, økonomi og budsjett for 

dommere, alderssammensetning og rekruttering av dommerne.   

 

2. Orientering fra NSF/Oppsetting v/Trond Bysveen 
Nevnte mye avlysning og utsettelse av renn sist vinter. Noen føler seg forbigått mtp 

dommeroppdrag. Dette er ikke bevisst og er ikke ønskelig. Savner at rennlista på nett er oppdatert. 

Trond sender inn til Morten og Ole, men oppdateres ikke ofte nok. 

  

Informerte om budsjett og utgifter i forbindelse med renn (ca. 430.000 kr i siste sesong).  Merknad: 

Dommerutgifter må bort som benevning, da dette omhandler flere funksjoner under renn enn bare 

dømming. 



 

Presenterte terminlista for sesongen 2016/-17.  NM normalbakke ble ikke gjennomført i vinter. Er 

nå lagt til plast i Midtstua (8. og 9. oktober 2016). Renn som ble nevnt: Hopptreff Finale, 

Hovedlandsrennet, Solan Gundersen og Norske Hoppuka. Sommerhoppuka utgår pga ønske om 

samling i stedet. 

 

Fortalte om prøver med videodømming ved lokalt renn i Hedmark og Oppland. 

Opplyste om godt treningssamarbeid mellom Norge og Sverige. 

Nevnte også dagens utfordringer med rekruttering av hoppere, sponsorer, frafall og rekruttering til 

skidommerlauget. 

 

I ordskiftet etter hadde følgende ordet: Nils Livland, Jon Even Westbye, Harald Blakstad, Kolbjørn 

Asphaug, David Sjøen. 

 

Stikkord fra ordskiftet: 

Tidspunktet for NM, fjerning av sommerhoppuka, etiske retningslinjer og svikt i tilbakemeldingene, 

økonomi NC-driften, dommerkostnader, avlysing av renn i Holmenkollen, behov for manuelle 

målere, svikt i oppfølgningen av påviste mangler nevnt i TD rapporter (bl a dommertårn ofte feil 

plassert). 

 

Trond Bysveen og Bente Lill Romøren svarte på spørsmål. 

 

3. Bekledning av TD og dommere til vinteren v/Harald Blakseth 

Harald hadde innhentet tilbud på dunjakker. Ingen kan konkurrere med SWIX. Han hadde med seg 

prøvekolleksjon for salg etter møtet. Pris kr 1.000 inkl. mva. pr jakke. Det er nettopris fra fabrikk. 

Normal utsalgspris blir kr 2.000 ++?? 

 

Han lanserte idèen om felles utenlandstur og ønsket tilbakemelding. Aktuelt tidspunkt ca 20. mars 

2017. 

 

Følgende hadde ordet: Tor Zachariassen og Kolbjørn Asphaug. 

 

Forslag: 

Avklare interessen for tur ved å sende ut på mail med opplysning om sted, pris og tidspunkt og med 

svarfrist. 

 

4. Eventuelt 

Nils Livland viste til sitt leserinnlegg i Dommerkontakt og kommenterte styrets merknad. 

Kolbjørn Asphaug: Teksten litt «klønete» skrevet av styret. 

 

På spørsmål opplyste Harald Blakseth at Statens satser for skattefri kjøregodtgjørelse er kr 3,80 pr 

km. 

 

Møtet slutt kl. 16.45 

 

Leder Terje Haugerud takket for et godt møte og ga blomster til møtelederne og sekretærene. 

 

Sekritærer: 

Bård Løken og Knut Olsen 

 

 


