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 Åpning av Høstmøte i NSDL - leder Terje Haugerud ønsket alle velkommen til 
  Høstmøte 2016 og håpet på et positivt og konstruktivt møte.  

 Sekretær Harald Blakseth registrert fremmøtte representanter, 32 møtt. 
 
 Detter gav leder ordet over til NSF / HK ved leder for arr. Utvalget Ole  

  Walseth. 
 Ole Walseth takket for invitasjonen til å være tilstede på dette Høstmøte. 
 Han begynte med å si at «Norge er Verdens viktigste hoppnasjon». For å bli 

  Verdens viktigste hoppnasjon, må vi bli flinkere i alle ledde. Også vi som er 
  TD eller hoppdommere. Det er dette vi jobber mot hver dag.  Walseth takket 
  også  for fin innsats siste sesong. Med så mange utsettelser og flyttinger av 
  arrangement, er vi arrangementsutvalget helt avhengig av hjelp fra dere ute i 
  dommerutvalgene sa han. 

 
 Han viste deretter til Etiske retningslinjer, hva de inneholdt og hvorfor det er 

  viktig at TD og dommere har forstått disse. Under høstmøte til NSDL 2015 ble 
  det besluttet at TD og dommere skulle ha lest og forstått innholdet i   
  retningslinjene, det krevdes ikke underskrift lenger. Har fått tilbakemelding fra 
  de aller fleste pr. d.d. Men fortsatt noen som mangler. 

 For å få oppdrag må dette være sendt inn til NSF / HK v/Frode Haugseth. 
 
 Han kom inn på politiattest. Dette ble innført hos oss i 2011/2012. Skal  

  politiattesten ha noen betydning, bør denne fornyes. De fleste skiklubber  
  fornyer hvert 3. år. NSF hopp vil gjennomføre en fornying av politiattesten når 
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 HK bestemmer det, mest sannsynlig i 2017.  Alle vil få beskjed om dette i god 

  tid før neste sesong. 
 
 Videre snakket han om dommeroppsett og spredning av oppdrag. De  

  forsøker så godt det lar seg gjøre å spre dommeroppdrag på alle de store  
  nasjonale rennene, mens for NC blir oppdragene satt opp med dommer i  
  nærområde, han nevnte for eks. i Holmenkollen / Midtstuen. Her blir det  
  Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark/Vestfold som ville knives om 
  disse oppdragene. Han mente at oppsettet i år så bra ut. 

 
 Han påpekte videre at TD ikke måtte glemme Koordinator, Videomåler  
 og utstyrskontrollør når invitasjon etc. sendes ut til dommerne. Ny sjekkliste 

  for TDer under bearbeidelse, og vil bli sendt ut så snart den er klar. 
 Det er også viktig at de oppnevnte umiddelbart bekrefter at de tar oppdraget, 

  eller melder forfall om det er nødvendig. Forfall tett opp til arrangement burde 
  være unødvendig, bortsett fra når uforutsette ting oppstår.  

 NSF/hopp har bestemt at vi ikke kan arrangere NC når vi arrangerer  
  internasjonale renn i Norge. Dette gjør at vi for kommende sesong har noen 
  færre NC renn i år. Dette vil NSF se nærmere på. 

 
 Videre snakket han om reiseregning og utleggsregninger, disse skal utbetales 

  fortløpende og utbetalingen er ca. 15. i hver mnd. På arrangementene er det 
  lettest og levere regningene til TD som videreformidler disse, eller man kan 
  også  sende inn separat til NSF. Er det noen som mangler oppgjør, så ta  
  dette opp med TD. (så tar TD dette videre med NSF) 

 
 Den største utfordringen for oss i årene fremover er rekrutering av TD'er og 

  dommere, så derfor er det lagt en strategi på å gi unge TD og dommere stor 
  prioritet i tildeling av oppdrag. Han oppfordret dommerutvalgene til å forsøke 
  å engasjere seg litt mere i rekrutteringsarbeidet. Få gjerne tak i de som slutter 
  å hoppe, alle kan ikke bli trenere, så er karriere som TD eller dommere kan 
  være et godt alternativ for de som fortsatt vil engasjere seg i sporten vår.  

 Han nevnte at man kunne sende til de forskjellige lag og foreninger innen  
  kretsene og å be de se på muligheter til å få inn unge nye TD'er og dommere.  
   
  Det er også et behov for å utdanne flere som koordinatorer, utstyrs-   
  kontrollører, video operatører, personell til resultatservice, samt rekruttering 
  av nye personer til arrangementsutvalget som kan jobbe med utdanning,  
  oppsett og adm/regel-lovverk. Interesserte kan henvende seg til Ole Walseth. 
 

 I 2016 var det 16 personer på TD kurs i Trondheim, hvor de hadde sin  
  teoretiske opplæring. Praksis vil disse få fortløpende. De fleste er satt opp 
  som TD-ass på NC renn til vinteren.. 
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 Han kom inn på NSF e-lærings program, hvor forbundsdommer kurs ligger, 

  mens TD kurset ikke er fult utviklet og ikke ligger der foreløpig, derfor blir det 
  ikke noe oppdatering av TD for denne sesongen. Det er snakket om å ha en 
  TD samling i forbindelse med NSF sitt arrangørseminar. NSF håper   
  dette kan gjennomføres høsten 2017.  

 Han kunne opplyse at det sannsynligvis blir et forbundsdommerkurs  
 den 21. januar i Larvik. Han oppfordret dommerlaugene til å melde inn  

  kretsdommere til dette kurset så snart som mulig. 
 
 Til slutt snakket Ole litt om FIS. FIS er i gang med å laget et eget e-  

  læringssystem for TD og dommere etter å ha latt seg imponere av at vi i  
  Norge har tatt dette i bruk. Ole Walseth leder arbeidet med innholdet i  
  dommerutdanningen, mens Per Elias Kalfoss sitter i gruppen som jobber med 
  TD utdanningen.  

  
 NSF har i dag 15. FIS-dommere 
 Han gratulerte følgende som nye FIS dommere, Marit Gulbrandsen og  
 Tom  Normann.  De fikk sine pass på Norges FIS konferanse i oktober. 
 I tillegg gratulerte han Trond Bysveen som hadde avlagt sin teoretiske prøve. 

  Med 98% riktige svar klarte han dette med glans. Trond skal ha sin praktiske 
  prøve i Vikersund nå før jul.  

 I tillegg er 2 kandidater meldt opp til FIS-TD grad, dette er 
 Morten Solem og Erlend Lein.  
  
 Han opplyste hvem som hadde mesterskap innen FIS renn: 

  VM jr. Park City 30/1-5/2-2017 - Dommer Nicolai Sebergsen fra Troms 
  VM Lahti 21/2-5/3-2017 - TD Geir Steinar Loeng fra Oppland 
  Skiflyvings VM Oberstdorf 2018 - TD Bertil Pålsrud fra Hedmark   
  Lengdemåler kontrollør Ole Walseth fra Sør Trøndelag 
 
  Norge har f.t. 3 FIS lengdemåler kontrollører som benyttes under VM o.l,  
  Hans Elvsveen fra Hedmark, Kolbjørn Asphaug fra Oppland og Ole Walseth 
  fra Sør Trøndelag 

 
 Han takket for en lydhør forsamling, og ikke mange spørsmål ble stilt.  
 Han sa videre om noen hadde noe på hjertet, kunne de komme tilbake under 

  gjennomføringen av video trening etter lunsj som han skulle gjennomføre. 
 
 Etter dette innlegget fra Ole Walseth ble det en god pause før  
 NSF / HK leder Bente Lill Romøren hadde sitt innlegg på Høstmøte. 
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 Leder i NSF / HK Bente Lill Romøren takket for å bli invitert til NSDLs  

  Høstmøte og skulle hilse fra leder i kombinert Paul-Einar Borgen, han  
  hadde landslagssamling i Trysil denne helgen. 

 Hun fortalte videre at det er godt samarbeid mellom hopp og    
          kombinert. Når det gjelder det sportslige skal alt være i god rute i følge  
  trener hopp – Stöckl og utøveren skal være det sentrale punkt i NSF. 

  
 «Vi vil være verdens viktigste hoppnasjon» sa hun fra talerstolen.   

  Hovedsaker for HK 2016. Det er laget et utviklingsprogram hvor skiløperen / 
  hopperen skal være det sentrale punkt i handlingsplanen til NSF.  

 Se bildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hun påpekte at konkurransetilbud til aldersgruppen 13 – 16 år har vært et               
hovedtema på de regionale høstmøtene .   
Rekrutteringsarbeidet under 13 år er ansvaret i klubbene hvor det skal gå 
mere på skileik i denne aldersgruppen. Barna må ha glede av å være på ski i 
form av flere/varierte aktiviteter. En meget viktig gruppe for å få de med i 
utviklingsprogrammet når de blir 13 år. 
I Skipolitisk dokument er det lagt vekt på at deltagelse i skiidretten ikke skal 
være økonomisk ekskluderinede, og det er viktig å unngå for mye reising og 
at det legges opp til konkurranser som krever fri fra skolen. Derfor stimuleres 
det til at det blir det lagt inn mere lokale renn for denne gruppen.  
Arrangørene / trenere oppfordres til å samarbeide med lokale hoppdommere 
både på treningene og i konkurranser, og for eksempel. la hoppdommerne 
variere med å dømme ulike deler av hoppet i konkurranser for å få variasjon. 
De siste årene har det vært problem med snø i bakkene mange steder, derfor 
har det vært mange avlysninger av lokale og regionale renn. Rekruterings 
arbeidet er vanskelig når det ikke er lokal aktivitet, hva gjør vi for å få bedre 
aktivitetstilbudet for aldersbestemte klasser. 

 Skal vi få det opp igjen er vi avhengig av snø i bakkene. 
 
 Hun snakket videre om arrangement: 

Lokale arrangement, Regionale arrangement, Nasjonale arrangement og 
Internasjonale arrangement. Det er vedtatt at under Internasjonale 
arrangement skal det ikke gjennomføre NC renn. Dette gjør at det blir få  
NC renn, og dette vil de se nærmere på for fremtiden. Her ble det en 
diskusjon blant deltakerne i salen som mente at man kunne gjennomføre  
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NC renn selv om det var internasjonale renn i Norge. Stort sett de som er 
med i NC av hoppere, hopper ikke internasjonalt. Det er imidlertid en 
utfordring at de fleste eliteutøverne som ikke er med på WC eller COC, 
brukes som prøvehoppere på WC renn i Norge. 

 
 En annen utfordring er at foreldregenerasjonen til hoppere i dag,  

ofte ikke har det samme engasjement som tidligere generasjoner.  Det er et   
mangfold av konkurrerende tilbud til barn og unge hele året og derfor sliter 
mange klubber med bl.a. å rekruttere foreldre som frivillige til arrangement. 

 
 Så kom hun inn på det som skal skje i mars 2017, «RAW AIR Norway 2017» 
 Dette er det mest ekstreme innen hoppmiljøet noen sinne – 10 dager med 

  hopp hver dag. All kvalifisering teller også med poeng, så hvis noen av de 10 
  som er forhåndskvalifisert til rennstart står over, mister de verdifulle poeng. 

 Starter i Oslo den 10. mars til 12. mars hvor Holmenkollen er vertskap  
  for RAW AIR-turneringen, fortsetter i Lillehammer 13.-14. mars og i   
  Granåsen 15.-16. mars. Selve Raw Air-finalen går i Vikersund 17.-19.  
  mars. hvor det avsluttes med skiflying. De tre beste mottar en pengepremie 
  på totalt 100.000 euro.  
  Det er Norges Skiforbund som er initiativtaker til turneringen. 

 Det er chartret et tog fra NSB «Hopptoget» med plass til 350 personer. 
 Toget skal transportere utøvere – trenere, NRK og presse, samt noen  
 sentrale personer. Samarbeid med NRK til å utvikle presentasjon av 
 skihopping til nye dimensjoner. Veldig interessant opplegg fra NRKs side. 
 
 Utstyr til utøver/nasjonen skal ikke følge med toget, det skal gå egne biler  

  med alt utstyret. 
Planen er at utøverne skal få utlevert hotellnøklene på toget, utstyr til utøver 
skal være på plass på rommet eller hotellet ved ankomst. Hun var spent på 
om dette lot seg gjennomføre, men det var lagt opp en god logistikk av 
opplegget. 

 
Bente Lill snakket videre om omdømme innenfor skisporten, om åpenhet, 
ikke minst adferd og nevnte til slutt det uheldige som har rammet Norge - 
dopingsakene. Hun nevnte også hvem som var mest populære som 
intervjuobjekter i hopp, det er nr. 1 landslagstrener Stöckl og dernest Clas 
Brede Bråthen. 
 
Hun kom også inn på sponsoravtaler, at de hadde gjort en grundig 
gjennomgang både i LO og NSF før de inngikk avtalen med LO. 
 

Side 5 av 7 



  
 Hun kom inn på de Etiske retningslinjene, dette hadde Ole Walseth snakket 

  om til forsamlingen. 
 
 Hun avsluttet med at vi alle måtte «etterleve våre verdier» og ha gode rutiner. 
 

Hun takket for seg og for all frivillig innsats som gjøres av dommerne og sa at 
hun var glad hun kunne komme til dette Høstmøte, vi har bruk for alle dere 
dommere. 

 
 Leder Terje Haugerud takket leder for NSF / HK for et bra og flott innlegg, og 

  forsamlingen honorerte henne med applaus. 
 
 Deretter ble det pause med en god lunsj. 
 
 Etter en god lunsj var temaet «NSDLs fremtid – meninger og synspunkter» 
 Her gikk leder Terje Haugerud gjennom høringsutkastet som var kommet inn 

  fra Oppland skidommerlaug og Møre og Romsdal skidommerlaug. Dette skal 
  nå bearbeides og sendes ut til dommerlaugene for kommentarer og legges 
  frem under Landsmøte 2017. 

 Det ble en del diskusjon og synspunkter omkring enkelte emner i dette  
  høringsutkastet. NSF og NSDL hadde gode debatter på flere områder, og har 
  gjensidig forståelse for at det jobbes videre med aktuelle saker. Alle var enige 
  om at vi måtte innfinne oss med at det var NSF som nå hadde oppsett og  
  utdanning, men at NSDL kunne påvirke med å ivareta TDer og dommere.  

 Det ble opplyst at ikke alle TDer og dommere er medlemmer av NSDL som 
  benyttes av NSF, men at man måtte påvirke og få alle inn som medlemmer i 
  NSDL igjen. 

 Det ble en del diskusjon rundt bladet «I Svevet». Kolbjørn Asphaug har nå 
  sittet som redaktør av dette bladet i alle år siden det ble satt i verk. Han  
  opplyste at han begynte å gå tom for ideer og ba om innspill fra forsamlingen 
  og om det var noen som kunne tenke seg og bistå med hjelp. Han hadde på 
  de to siste utgivelsene fått hjelp av tidligere dommerkollega Inge Risbakken 
  fra Kongsvinger. Han har laget portrett intervjuer av forskjellige personer. 

 
 Videre ble det tatt opp felles reise til arrangement som NSDL bør arrangere. 
 Styret har innhentet et tilbud til Planica, denne turen kommer på over  
 kr. 10.000, så det ble enighet om at det blir ikke noe reise i 2017, men at  

  styret skal innhente tilbud fra flere aktører på felles  reisearrangement for  
  2018 og fremlegge dette på Landsmøte 2017. 

 Det ble foreslått VM i skiflying i Oberstdorf 2018.  
 
 Deretter ble det videotrening med Ole Walseth, 16 hopp ble dømt fortløpende 

  uten reprise. Etter dette gikk Ole gjennom hvert hopp med å starte og få  
  gjennomsnittsdømming fra deltakerne før han begynte å kjøre reprise og  
  diskusjon på hoppene. Meget god gjennomføring og lærerikt. Det var mange 
  vanskelige hopp å bedømme, både på luftsvev, nedslag og utkjøring. 
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 Leder Terje Haugerud takket Ole Walseth for videotreningen og   

  gjennomføringen, bra opplegg. 
 
 Leder Terje Haugerud gav ordet til Helge Kjærmann som fortalte om  

  Landsmøte 2017, Sannsynligvis vil det bli lagt til Larvik området, de var  
  ikke helt ferdig med forhandlingene på 2 – 3 hoteller, men så snart dette var 
  avklart ville det komme en orientering om hvor Landsmøte 2017vil bli holdt. 

 
 Oppsettingsansvarlig NSF/HK Trons Bysveen snakket litt om oppsetting av 

  TD og dommere. Han hadde visse restriksjoner på å benytte TD og   
  dommere under NC renn, men hadde et mere spillerom på de nasjonale  
  rennene som NM, hopptreff, osv. 

 Han gikk deretter gjennom oppsettene på de enkelte nasjonale rennene. 
 Han henviste til å gå inn på terminlisten og se om man hadde fått oppdrag i 

  eks. NC renn eller kombinert. Han ba om at det måtte gis tilbakemelding i god 
  tid før arrangementene hvis man er forhindret, svært ofte kommer melding 
  om at vedkommende er forhindret bare 2 – 3 dager før arrangementet.  

 Dette med at man er forhindret skulle være unødvendig hvis TDene gjør  
  jobben sin og sender ut i god til oppsettene som Ole Walseth var inne på  

 i sitt innlegg. Som Trond videre sa kan det i enkelte tilfeller oppstå prekære 
  forhold at man ikke kan stille opp, men dette ville han helst unngå da det var 
  store utfordringer til å skaffe stedfortredere. 

  
 Leder Terje Haugerud takket Trond Bysveen for innlegget og spurte om det 

  var noen som hadde noe under eventuelt. Det var det ikke. 
 Han takket deltakerne for et meget flott og konstruktivt møte, ønsket alle de 

  som hadde fått oppdrag i sesongen lykke til og ønsket alle god tur hjemover 
  og kjør forsiktig. Han hevet Høstmøte kl. 16:37 

 
 Deretter var det utlevering av Swix boblejakker. 55 hadde bestilt jakker. 
 
 Harald Blakseth 
 Sekr. 
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