
Referat fra medlemsmøte NSDL Steinkjer lørdag 28. mai 2011. 

Leder Kolbjørn Asphaug ønsket velkommen til medlemsmøte. Spesielt velkommen til Torgeir 

Brandtzæg som hadde kommet i løpet av landsmøtet og oppropet der. 

Asphaug gikk gjennom programmet for medlemsmøtet og tok for seg de enkelte punktene. 

 TD OG DOMMERKOSTNADER:  

Allerede på fjorårets medlemsmøte i Arendal var det klart at budsjettet for lavt fra NSF, noe som 

resulterte i overskridelser forrige sesong. 

Beløpet vi fikk fra NSF var på Kr 53.000 og skal sammen med tilskuddet fra arrangører dekke 

kostnader til TD, dommere, målere i NC og RC renn. Til sammen hadde vi Kr 175.000,- til disposisjon. 

Samtidig som km godtgjørelsen har økt til dekning etter Statens satser sa det seg selv at det vill bli 

overskridelser. 

Dette så vi tidlig og 12.mai var det et møte med NSF om hvordan dette kunne løses. Det var uaktuelt 

å ta inn mer penger fra NSF eller arrangørene. 

Det var heller ikke aktuelt å øke tildelingen fra NSF for kommende sesong, Beskjeden fra dem var at 

vi denne sesongen må bruke tilsvarende mindre  for å dekke underskuddet fra forrige sesong. Dette 

er et umulig utgangspunkt. 

Målet er å ha et best mulig TD/dommeroppsett. 

Vi må unngå at det blir kun dømming i nabolaget der utgiftene blir små. 

Dommere kommer ikke ut på oppdrag. For dyrt. 

Mange dommere vil bli uten oppdrag. 

Hva gjør vi? 

 Hele underskuddet dekkes over flere år? 

 NSDL  skaffe friske  midler - mer å rutte med? 

 Overskuddet av ”I svevet” har gått til sommerstevnet i Örnsköldsvik. Kan dette nå brukes på 

å dekke kostnader med mer? Må avklares med hoppsportens venner. 

 

Uansett, vi må prioritere NM dommere og lokale renn NC/RC. 

Asphaug fortsatte videre med å ta opp forholdet rundt utbetalingene til TD/ dommere/målesjef. Han 

presiserte at innlegget foran ikke måtte ses i sammenheng med dette. 

Utbetalingsrutinene: 

 Har ikke fungert 

 Stadige purringer. Ingen nytte. 

 Noen fikk utbetalinger 18.april. 

 7.mai er status at fortsatt har mange ikke fått. 



 Mange kontorer /ulike rutiner. 

 Ansatte i NSF får heller ikke lønn. 

 

På møte med NSF  12.mai ble følgende blant annet  tatt opp: 

Hva har fungert bra? 

 Innbydelser og informasjon (spesielt til NC.Ikke RC) 

 Betaling av billetter ok 

 Overnatting ok 

                 Hva har ikke fungert bra? 

 Utbetaling av reiseregninger 

 Innbydelser/informasjon RC renn 

 Rutiner ved endringer av dommeroppsett 

 Ulik behandling selv om man er på samme renn/sted 

 

Hva med framtida? 

 Forbedringer MÅ skje allerede fra sommeren (sommercup Ørnskøldsvik) 

 Dommeroppsett vs budsjettering 

 Samlet informasjon til TD/dommere 

 Oppgavefordeling NSDL/NSF 

 NSF hopp delta på høstmøte 

NSDL må: 

 Utdanne flere dommere 

 Sette opp oppsett 

 

Hva gjør vi om det ikke blir snarlige endringer? 

 Streik? 

 Om oppgjøret etter sommer-cup uteblir, stanser vi all hopping? 

Vi har tro på at ting vil bli bedre nå som Morten Lein også har all økonomisk ansvar. 

Innspill: 

Tom Normann:  Nå må vi ikke være feige. Nå må vi sette ned foten. Uten oss ingen renn. 

Harry Ødegården:  Dette har vært et hjertesukk for meg i mange år. Negativ fokus uheldig. NSDL må 

ikke sette opp dommere med disse kravene. Det er fortsatt viktig at dommerne får oppdrag utenom 

eget laug. 

Ingmund Børset:  Er tildelt junirenn. Vet ikke om jeg skal møte. Har ikke fått penger fra siste sesong 

ennå. Tror streik er farlig virkemiddel. 

Arne Sveen:  Opplegget på Stryn var bra unntatt en natt. Har ikke fått oppgjør. 

 



Stein Larsen:  Har fått oppgjør. Kanskje fordi jeg er revisor? 

Vi må levere bilag i rett tid. Ikke 10 mnd etter. Da kan man ikke forvente å få penger. 30 dager er 

kravet. Det er også viktig at vi overholder vedtaket om samkjøring.  Dyrt for arrangører med fly. 

Øyvind Blakset: Vi må reagere. Vi kan ikke sette opp flere dommere når de tildelte midler er bruk 

opp. 

Øyvind Ristvedt; sette opp oppsett. Være våken når Morten Lein kommer senere i dag 

Jan Kvear; Vår oppdragsgiver er hoppkomiteen NSF, har Morten Lein nødvendige fullmakter, hans 

rolle ikke nevnt der i siste utskrift fra HK. 

Georg Korody; Billigere om TD organiserer reisene. Unødvendig å sette opp 2 TD der det er doble 

arrangementer lørdag/søndag.  Vi må være litt flinkere selv til å tenke økonomi 

Harald Blakseth: Vi har brukt mye tid på styremøtene våre å diskutere dette. Ikke enig i streik som 

virkemiddel. Resultatet da er at trenerene dømmer. Forslag om å gå ned på 3 dommere, også en 

mulighet å kombinere TD/dommer. Vi er uenig i det. Morten Lein er underlagt Klas B,Bråten i HK. 

Ikke møterett som rennsjef, men mulig han får det som økonomisk ansvarlig. NSDL ar møterett 

HK/KK. 

Øyvind Ristvedt; Kommentar til bruk av 2 TD er, det er i de tilfeller der det er spesielt hopp og 

kombinert samme helg. Slik det er i dag krever kombinert en egen utdannelse. Vi har tidligere uttalt 

om en skal se på muligheten til å utdanne TD er som kan benyttes i begge grener. 

Jan Erik Hegstad. Dersom ikke rotet med utbetalinger fra NSF bedrer seg, vil vi få flere som slutter 

som TD/dommere. Har selv opplevd å bli pålagt av rennsjef å samkjøre med folk fra NSF som har 

andre funksjoner i arrangementene. Ulempen med dette var at det var satt alt for knapp tid på 

opplegget slik at vi måtte overnatting for egen regning. 

Tom Normann; Aldri hørt om at trenere blir brukt som dommere, og vil resultatet av et NC renn der 

så skjer, bli godkjent. Har enda ikke opplevd ikke å få oppgjør fra NSF, skulle dette skje stiller jeg ikke 

opp.  NSF skal ikke bruke meg som sparebank. 

Asle Johansen: Opplevde for noen åt siden at det var satt opp 2 TD på Solan Gundersen, tok da dette 

opp med NSF og mener at vi fikk aksept for at det kunne benyttes kun en TD for hopp og kombinert 

for slike renn. 

Kolbjørn Asphaug; Vi fikk meningsutvekslingen jeg håpet vi skulle få, det er bra. Vi må ha en dialog 

med Morten Lein , regner med at han som økonomiansvarlig møter på HK møtene heretter. 

DOMMEROPPSETNINGSUTVALGET: Nils Livland 

Stor fan av Torgeir Brandtzæg. Han viste videoer fra diverse hopprenn m dømming + en film med 

storhoppere som blant annet Torgeir Brandtzæg deltar i. 

Det er viktig at evalueringen av dommerprestasjonene i internasjonale konkurranser fortsetter, det 

er da også viktig at den som evaluerer tør å sette den karakteren hoppet fortjener, uavhengig av 

hvem hopperen er og hvor han kommer fra. 



 Sjåvinistisk dømming. Faren med å dømme opp sine egne. 

 Er alle hopp poengsummer rettferdig dømt? 

 De fleste får 18,5 ,Når gis det bedre? 

 Viktigst å dømme de 15  beste riktig, 

Innspill: 

Geir Loeng; FIS sette grenser. Dømmer man dårlig en sesong må man stå over en sesong? 

Stein Ringstad. Statistikk trenger ikke være riktig. 

Geir Loeng; Verden er ikke svart hvit. 

Nicolai Sebergsen: Evalueringen må fortsette, eneste mulighet for at vi får utvikling. 

Kolbjørn Asphaug; Evalueringsgruppe består av  dommere fra Norge, Finland, Tyskland, Østerrike, 

Slovenia. Kan disse bli enige, vi må gå ut fra at dette skjer i stor grad, snittet av disse ble målt. 

Harald Blakseth: Når en dommer skal sette karakter gjør han det ut fra det han ser der og da, det er 

da vanskelig å forstå at ikke den som evaluerer kan sette korrekt karakter da han kan se hoppet 

mange ganger. 

Øyvind Blakseth: Greier alle nasjonene å bli enige under ei evaluering? 

Geir Steinar Loeng: Lite uenighet  

 

OPPSETT SESONG 2011-12 

Nils Livland gjennomgikk dommeroppsettet for de største arrangementene kommende sesong. 

Dette er gjort selv om det foreligger store utfordringer når det gjelder kostnadsdekninen. 

NM-stor bakke, Granåsen, Trondeheim 7. eller 8. februar 2012. 

TD  Geir M. Harby,  Oslo 

Dommere: Geir Steinar Loeng, Oppland 

  Rune Hyldmo,  Oslo 

  Asle Johansen,  Akershus 

  Jørn Thomas Hansen, Troms 

  Bård Tømmerås Løken, Østfold 

Md.sjef: Stein A. Ringstad, Buskerud 

 

 



NM-normal bakke, Voss sist i mars 2012. 

TD  Odd Jostein Haugen, Oppland 

Dommere: Sigbjørn Normann, Agder/Rogaland 

  Stein Larsen,  Buskerud 

  Lars Even Lemme, Hordaland 

  Kai Sandbekk,  Telemark/Vestfold 

  Øyvind Kvig,  Nordland 

Md.sjef: Øivind Ristveit,  Buskerud 

NM-kombinert, Voss 27.-29. januar 2012 

TD  Jan Rune Grave, Telemark/Vestfold 

Dommere: Terje Haugerud, Buskerud 

  Jon Olav Thorsplass, Oppland 

  Sjur Tveite,  Hordaland 

  Rune Sørli,  Sør-Trøndelag 

  Torbjørn Paulsen, Telemark/Vestfold  

Md.sjef: Odd Botten,  Akershus  

NM-junior normal og stor bakke er ikke satt opp enda. Blir arrangert over 3 dager i 

Holmenkollen/Midtstua. 

Heller ikke Hovedlandsrennet 14- 15 år er satt opp. 

Hovedrenn 13-14. år, Alvdal 

TD  Terje B. Grimshei, Oslo  

Dommere: Nils Nyhre,  Hordaland   

  Gunnar Vestøl,  Telemark/Vestfold 

  Jan Kvear,  Buskerud 

  Einar Harald Wold, Troms 

  Jan Erik Hegstad, Oslo 

Md.sjef: Åge Mathisen,  Hedmark 

 



 

Det tas forbehold om endringer i oppsettene, medlemmer som ikke har betalt sin kontingent blir tatt 

ut av listene. Likeledes er det en forutsetning at alle har avlagt og bestått fornyelsestesten. 

Videre refererte Livland de oppnevnelser  som er gjort til internasjonale renn i Norge. 

COC damer/herrer Granåsen 10. – 11. sept. 2011. 

Dommere: Hans Elvsveen,  Hedmark 

  Inge Eriksrød,  Telemark/Vestfold 

  Geir Steinar Loeng, Oppland 

  Vidar Nybakken  Hedmark (lørdag) 

  Dag Frode Aas,  Sør-Trøndelag (søndag) 

Md.sjef  Rolleiv Kasland  Telemark/Vestfold 

WC – sesielt/kombinert,  WC damer, Lillehammer 3. – 4. desember 2011 

Md.sjef: Gunleik Haugom, Telemark/Vestfold 

Md.sjef ass: Odd J. Hyttebakk, Akershus 

COC damer – FIS Cup, Notodden, 10.-11. Des. 2011 

Md.sjef: Tor Zachariassen, Troms 

VM – skiflyging, Vikersund, 23. – 26. feb. 2012. 

Md.sjef: Ola Rindal,  Hedmark 

Md.ass.: Finn Jacobsen,  Hordaland 

WC – spesielt, Granåsen, 9. mars 2012 

Md.sjef: Olav Østerholt,  Agder/Rogaland 

Md.ass.: Kjell Haugen,  Hedmark 

WC – damer, Midtstuen 10. mars 2012 

Md.sjef: Rune Hyldmo,  Oslo 

Md.ass.: Karl Johan Berg, Nord-Trøndelag 

WC-spes./komb., Midtstuen/Holmenkollen, 10. – 11. mars 2012 

Md.sjef  Rune Hyldmo,  Oslo 

Md.ass.: Karl Johan Berg, Nord-Trøndelag 



 

 

Oppnevnelser til internasjonale mesterskap: 

VM skiflyging, Vikersund, NOR, 16. – 19. februar 2012 

Dommer: Sigbjørn Normann 

Ungdoms OL, Innsbruck, AUT, 13. – 22. januar 2012 

Dommer: Inge Eriksrød 

Nordic World Championships 2013, Liberec, CZE 

Dommer: Jørn Larsen 

VM – kombinert 2013, Val die Fiemme, ITA 

TD:  Arne-Olaf Sween 

FIS Grand Prix – Sommer 

Hinterzarten, GER, 6. – 7. august 2011. 

Dommer: Sigbjørn Normann 

Courchevel, FRA 12. august 2011 

TD-ass.:  Øyvind Blakset 

Hakuba, JPN 26. – 27. august 2011 

Dommer: Ole Walseth 

Almaty, KAZ, 30. august 2011 

Dommer: Ole Walseth 

Erzurum, TUR, 17. – 18. september 2011. 

Dommer: Tor Olsen 

Hinzenbach, AUT, 1. oktober 2011. 

Dommer: Knut A. Bakken 

 

 

  



 

 

DOMMERUTDANNINGSUTVALGET 

Rune Sørli 

 Beklager at utvalget ikke har gjort jobben sin 

 Nye prosedyrer klare til høstmøte. 

 Ny rennvariant kombinert 

 Opplæring i november. Kurs TD og forbundsdommere- 

 Dagssamling alle TD før sesong. 

 

HVA FIKK VI UT AV GRUPPEARBEIDENE FRA SISTE HØSTMØTE? 

Kolbjørn Asphaug 

Hvordan rekruttere til NSDL? TD, dommere, målesjef 

Flere forslag, Jobber videre med : 

 Få tak i dem slom slutter som aktive 

 Skolekurs NTG og Heimdal vidg,skole 

 NSDL møte opp på treningssamlinger og kretsrenn for å møte foreldregruppa 

Hvilken  informasjon  er viktig å få ut til medlemmer i NSDL? 

Oppgave 1. 

 Regelendringer 

 Endring av dommeroppsett 

 Innbydelse til renn 

 Terminliste i god tid ut 

 Datofeste høstmøte og landsmøte tidlig 

 Oppdatere hjemmeside 

 Lage en info.folder:Hva er NSDL 

Oppgave 2. 

 Bedre /mer utfyllende styrereferat 

 Ny og bedre hjemmeside 

 Info fra kretslaug ut til medlemmene 

 Bruke Telefon 

 Dommerkontakt bør utgis min.2g i året 

 I svevet 2g i året 

 



 

Oppgave 3. 

 Facebook  

 Twitter 

 Debatt på hjemmesida 

 SMS 

 Infofolder 

 Pressen 

Øyvind Blakset :enkel operasjon å koble SMS tjenesten til hjemmesida. God  mulighet. 

Kolbjørn Asphaug: Ja bare vi  har penger  har vi  mange muligheter. 

NSF/Hopp Morten Lein 

 Ha en gjennomgang. Hva legger føringa opp mot NSF? 

 Litt om regnskapssystemet/oppgjørssystemet 

 

Ny hopptrener:  Aleksander Stöckl 

Assistenttrener: Magnus Brevig, Kollen Hopp 

COC trener: Håvard Lie 

Dametrener; Christian Mejer 

Økonomisjef ; Morten Lein 

 Evaluering av NC/RC; 

 Rennsjef overordnet ansvar for renn. 

18 NC renn 12 RC renn arrangert, alle oppsatte renn bortsett fra Rena ble gjennomført. 

Jevn nedgang  i  antall hoppere rekrutt. Håper å snu dette. Mål. Flest mulig lengst mulig, 

Har klart å snu en trend i NC renn. Flere deltagere .Tolker at arrangementene har blitt bedre. Har 

mistet for mange hoppere de siste åra i RC. To siste ca 65 stk. 

Det krever mye å arr,hopprenn, Siste NM Sprova: 116 personer/4300t/2,5 årsverk. 

 Økonomi 

Store økonomiske utfordringer i lengre tid. Helt siden automattida. 

3 ulike administrative i NSF: 

-hoppadministrasjon; 

Sentraladministrasjon; oppgavepliktig, bil, passasjer etc 

Idrettens regnskapskontor; alle andre utlegg, bom, hotell, fly 

Pga dårlige rutiner blir det ei dyrere ordning. 

NSF har ikke likviditetsproblemer, men de har for dårlige rutiner 



Derfor :ny økonomiansvarlig HOPP  : 

 Alt skal rapporteres til Morten 

 Ingen skal bruke mer penger enn det som er bestemt 

 Penger skal ikke brukes før de er ”på bok” 

 Klas Brede er Hoppsjef, ikke økonomisjef 

 Nye regler kan virke rigide ,men nødvendig. 

 75000 til disp.+ event. Friske penger. Skal dekke TD, dommere, målere. 

 

VEIEN VIDERE REKRUTTERING RC: 

 Målet er å kontinuerlig utvikle norsk hoppsport. 

 Utvikler en fedighetsbasert modell der yngre utøvere skal få utvikle seg i eget tempo 

 Klassen  de melder sg på å hopper i bestemmes ut fra ferdighet målt ut fra bakkestørrelse, 

fart og lengde på hopp. 

 Utgangspunktet er RCA, 15-20 løpere, Noen er kanskje for gode ? Kan flyttes til NC. 

 Premiering.3 beste i hver klasse får pokal. 

 Trenere inn i jury slik at utøvere melder seg på i riktig klasse 

 Utvikle en ny trenerskole rette mot RC 

 Trenere en viktig rolle opp mot foreldre ambisjoner. 

 

Innspill: 

 

Arne Sveen:  Støckl, ny trener er fra Østerrike. Hva kan vi lære av dem ? 

Øyvind Ristvedt:  eventuelle endringer til rennreglement må inn i håndboka. 

Øyvind Blakstad; Hvor mange som skal være med i juryen i RC i stedet for koordinator ved ei slik 

ordning?  3 stk, med en trener med? 

Kurt Børset;  dette virker desperat. La utøverne få den tid de trenger. Det er lov til å ikke være best 

med en gang. 

Harald Blakseth; Dette er en tro kopi av NC i dag. A-B-C. RC har alle i samme bakke, det kan være lurt 

å dele opp , men ha et system som skaper gode  mestringsopplevelser. Usikker på om vi trenger en 

trener i  jury. NSF kan plukke ut jurymedlemmer. 

Og et spørsmål om økonomi: Har klubbene blitt krevd inn for renn? Dette bekreftes av Morten at er 

gjort. 

Morten Lein: RC tredeling etter ferdighet. Dette  for å utvikle seg i eget tempo, klart men må bruke 

hodet i vurderinger. RC kan bytte bakke i løpet av ei helg. 

Georg Korody; Foreslår flere samlinger 12-16 år som et rekrutteringstiltak. Mange småplasser 

mangler trenere, bruk midler på aldersbestemte klasser. 



Harald Blakseth; hvordan skal man praktisk dele inn gruppene RC A-B-C? Når bestemmes det hvilken 

gruppe det skal hoppes i? 

Morten Lein svarer; Ikke noe problem. Noen trenere/løpere vil bli ei utfordring. Men dette vil gå seg 

til. 

Asle Johansen: 3  stk i juryen. Førstedommer må være 3. mann i juryen. Trener representanten må 

være rådgiver til juryen. 

Øyvind Blakseth: Førstedommer i jury vil ikke være praktisk mulig. Trener i jury er fornuftig. 

Kolbjørn Asphaug; Avrunding, hva skjer med dommer/TD oppsett. Hvordan kan dette settes opp i 

forhold til de beskjedne økonomiske rammer vi har blitt tildelt. 

Kurt Børset: Redd for at dommerne skal ha innvirkning på klasseplassering av løperne. Dette må 

trenerne kunne håndtere. 

Geir Steinar Loeng: Jury gjøre jobben som jury. Heller ha en målesjef i jury. 

Trond Bysveen: trener i jury kan føre til splid mellom lagene. Ønsker  færre RC renn men flere 

breddesamlinger 

Jan Kvear: Trodde det var økonomi vi skulle snakke om i dag. Sunt å ha ulike meninger. Mistenker 

Morten å ikke være enig i det. 

Helge Kjærmann: Jeg ønsker et dommeroppsett som fungerer. Dette er et forsøk på å bli kvitt oss 

dommere. Medlemmene i laugene mister motivasjon. 

Nicolai Sebergsen: Jeg trodde også vi skulle snakke økonomi. Jeg vil høre om økonomien blir bedre 

slik at jeg også kan få være  TD. Bor i Troms, blir for dyr. 

Morten Lein redegjorde for tildelinger kommende sesong. 

LITT OM ARRANGØRER: 

 Ikke alle får NC renn om de søker,  arrangør blir målt på hva de leverer. 

  TD måles på samme vilkår, ikke alle vil få renn. Vil bli en rangering på hva den enkelte blir 

tildelt. 

 Hele organisasjonen må utvikle seg i alle ledd. 

HVA SKJER NÅ MTP ØKONOMI /RUTINER ved fremtidige oppsett 

 Alle må ta hensyn til budsjett 

 For mye brukte penger i fjor tilsvarer mindre å rutte med i år 

 Tildeling av oppgaver. Starter med de dyreste arr.så ser vi hva som er igjen 

 Friske penger kan øremerkes dommeroppsett med mer 

 RUTINER i forbindelse med reiseoppgjør må skjerpes 

 2 formular er nødvendig. Utlegg er det som ikke skal rapporteres til skattemyndighetene, det 

andre gjelder oppgavepliktige ytelser 

 Levers til Morten eller sendes første arbeidsdag etter renn 



 Originaler i posten  

 Elektronisk behandling slik at rapportene kan arkiveres elektronisk til utbetaling har skjedd. 

 

Nils Livland: NSDL bør nominere TD og dommere til samtlige renn, dette i henhold til delegering fra 

NSF . Det er  NSDL som sørger for kvalitetsvurdering av de som skal settes opp. 

I fjor hadde vi et nøktern tall til TD og dommeroppsett, Kr 279000. I år har vi Kr 75000. Dette kan ikke 

gå, spørsmålet er bare når stopper dette opp. 

ÅPEN POST 

Harald Blakset: Noen laug er sammenslått. Derfor har dere fått nye nummer. Legg igjen 

nummerlappene. Bra årsrapport. Mangler kun fra 4 dommerlaug. 

Gerd Marit Svendsen: Noen praktiske opplysninger på slutten av møtet. Alle delegater og gjester har 

fått en nøkkelring i gave med NSDL LOGO. Kan benyttes på handlevogner. 

Tom Normann; Ønsker å ha en faglig diskusjon i styret for NSDL angående plasseringen av de nye 

dommertårnene i Holmenkollen og Vikersund. 

Harry Ødegården: Neste landsmøte blir i Buskerud. Nærmere informasjon vil dere få på høstmøte. 

Kolbjørn Asphaug : Takker Buskerud som på kort varsel har sagt seg villig til å arrangere landsmøte 

2012. 

Det ble knapp tid på landsmøte .  Det blir ingen god avslutning når vi får dårlig tid. Det er viktig at vi 

snarest kommer i dialog med NSF om hvordan vi skal håndtere kommende sesong. 

Nå er det bare å brette opp armene for arbeidet vi skal gjøre og ha en god dialog videre. 

Vel møtt til festmiddag og takk for landsmøte. 

Blomster til: 

 dirigentene Johan Inge Rønningen og Geir Steinar Loeng. 

 Referatskriverne Kari Trøan Aune og Audun Damås 

 

 

 

 


