
NORGES SKIDOMMERLAUG 

 

Referat 

HØSTMØTE 2014 

Quality Airport Hotel, Gardermoen 
Lørdag 08.11.2014. 

 

Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud 

Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket velkommen til Quality Airport hotell. 

Han ønsket spesielt HK leder Bente Lill Romøren og KK leder Paul Einar Borgen 

velkommen til NSDLs Høstmøte. Leder syntes det var svært hyggelig at alle dommerlaug i 

NSDL var representert på dette Høstmøte. Leder håpet på et godt og konstruktivt møte og 

med saklige innlegg fra alle, gikk deretter gjennom programmet.  

Det ble valgt møteleder: Johan Inge Rønningen, Oppland SDL. 
 

Registrere frammøtte representanter v/ Harald Blakseth 

Det var påmeldt til Høstmøte 58 medlemmer og av disse møtte det 56 medlemmer.  

Alle skidommerlaug i NSDL var representert på dette Høstmøte. 

 

NSF / HK v/ leder Bente-Lill Romøren 

HK leder takket for innbydelsen til NSDL Høstmøte og synes dette er en fin anledning til å 

komme nærmere inn på hverandre og bli kjent. Lederen  begynte med å presenterte 

innlegget i sin presentasjon her på Høstmøte med følgende disposisjon: Hoppkomiteen 

2014 – 2016, Mål og verdier, HK’s ansvar og oppgaver, NSF - organisasjon og ansvar, 

Innspill fra NSDL til NSF – forslag og kritikk, Status arrangementsutvalg og dommerutvalg 

(Ole Walseth), NSDL-NSF.  Roller, muligheter og utfordringer og til slutt Hvordan styrker vi 

norsk hoppsport  
 

Hoppkomiteen 2014 – 2016 – sammensetning:  

Bente-Lill Romøren – leder, Arne Åbråten – nestleder,  Silje Sprakehaug – 

ungdomsrepresentant, Trine Kvil – medlem, Oddny Estenstad – medlem og  

Olav Magne Dønnem – medlem 

Deretter snakket leder om visjon: « Vi vil være Verdens Viktigste Hopp Nasjon» 

og vi skal «Skape uforglemmelige øyeblikk», «Være spektakulære, vågale, offensive, 

innovative og fengende» og «Ha mange gode og glade hoppere i alle aldre». 

Deretter presenterte hun landslagene i hopp og visjon for sesongen 2014/15. 

Damer: Gyda Enger, Line Jahr, Maren Lundby, Anette Sagen, Helena Olsson Smeby,  

Anna Odine Strøm.  Mål:VM: medalje  og 5 pallplasser i WC 
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Herrer: Anders Bardal, Anders Fannemel, Anders Jacobsen, Tom Hilde, Rune Velta, 

Andreas Stjernen. Mål: VM: Medaljer i hver konkurranse, minimum ett gull.  

Pallen i Hoppuka sammenlagt og Pallen i nasjonscupen. 
 

Lederen i HK tok for seg mål og verdier og fortalte videre om at våre verdier er nedfeldt i 

bl.a. hoppskrifter - Vi må alltid opptre med ydmykhet, respekt og glede. Hun la stor vekt på 

dette området, bl.a. vi snakker med hverandre og ikke om hverandre og i tillegg må vi 

huske at vi er i underholdningsbransjen. Ikke være på feil side av regelverket og utfordre 

gjennom de riktige kanaler.  
 

Hvordan jobber hoppkomiteen for å nå sine mål. Det gjøres på følgende måte gjennom 

Strategi og Handlingsplan: Prioriteringer, Sette seg Mål, og ha en god Aktivitetsplan, ha et 

godt budsjett som skal følges til punkt og prikke, og vi bruker ikke penger vi ikke har.  NSF 

hopp har økonomiske utfordringer og jobber aktivt med å få på plass flere sponsorer og 

strategiske partnere. 
 

Lederen i HK fortalte litt om Grenkomiteenes ansvar: Ansvar for sportslig aktivitet i grenen, 

Budsjett, Ansvar for grenens markedsinntekter, de er underlagt NSFs regnskapsrutiner og 

kontroll og retningslinjer på personalområdet, de ansetter bl.a. sportssjef og de organiserer 

lag og ansatte i grenen.  Dertter ble det vist en plansje over hele skistyret på toppen med 

alle underkomiteer (grenkomiteer – kretser m.m.) og underkomiteer under underkomiteene 

igjen. Denne la hun ikke så stor vekt på, men viste den frem for at medlemmene i NSDL 

ville kunne se hele kartet/strukturen i NSF. 

Komiteenes oppgaver er mange, og noe som er svært viktig er følgende «Oppnevne 

fagutvalg etter behov og utarbeide instrukser for disse». Hvis NSF hadde oppnevnt NSDL 

som et fagutvalg i 2012, kunne ikke NSDL vært en selvstendig organisasjon med egne 

vedtekter, men et fagutvalg oppnevnt av NSF og underlagt NSF/HK. Det ble også fremmet 

fra salen at det ikke er for sent å gjøre dette fremstøtet, man må nå se frem i tid og HK 

leder håpet at den organisasjonen som er tilrettelagt for å inkludere dommerne i NSF, vil 

bidra til at dommerne blir godt ivaretatt. Kompetansen sitter blant medlemmene i NSDL. 

Lederen i HK fortalte videre «Hvorfor er ikke NSDL et fagutvalg i NSF». 

NSDL er en frittstående interesseorganisasjon for dommere, TD-er og måledommere og 

har egne vedtekter. NSDL er fra 2012 ikke en del av organisasjonsleddet til NSF og ikke 

tilknyttet NSF’s lovverk, men NSDL kan være et fagutvalg som oppnevnes av komiteene 

som også utarbeider instrukser for fagutvalget. Dette kom også frem litt tidligere på 

foredraget til leder i HK. (se ovenfor vedr oppnevning av fagutvalg).Dommerne inkluderes 

likevel i NSF og de står fritt til å være medlemmer av NSDL.  De vil kunne få oppdrag så 

lenge de er i i kretsenes dommerutvalg NSF/HK Arrangementsutvalg har ansvar for oppsett 

og utdanning.  Disse dommerutvalgene i kretsene er ikke helt på plass enda, det er 6 

skikretser som har dommerutvalg på plass til nå.  
 

Nå overtok leder i NSF/HK Arrangementsutvalget v/Ole Walseth og snakket om 

Arrangementsutvalgets oppgaver.  Utvalget er oppnevnt av HK. 

For å få oppdrag må TD-er og dommere være medlem av idrettslag tilsluttet NSF og tilhøre 

skikrets dommerutvalg. I NSF's arrangementsutvalg skal minst ett medlem ha kompetanse 

som TD og/eller dommer og et medlem oppnevnes av KK. Arrangementsutvalget er 

forbundets sentrale dommerutvalg og er ansvarlig for samarbeid med kretsenes 

dommerutvalg.  
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Arrangementsutvalget  har ansvaret for Nasjonal terminliste og oppnevning av TD-er og 

dommere til NM, NC,RC og andre nasjonale renn i hopp og kombinert.  Utvalget kan 

delegere deler av dette til kretsenes dommerutvalg, Innstille til nasjonal dommer/TD grader 

og påse at alle har politiattester 

I tillegg har de Internasjonalt arbeid med innstillig og oppnevning av dommere, samt 

oppdateringskurs for dommerne, 
 

Arrangementsutvalget  skal  jobbe med utvikling av Norsk hopp og kombinert sport med 

tanke på nivå/kompetanseheving, profilering og bedret økonomi for arrangører, NSF og  

sporten generelt bl.a. gjennom regelverk, utvikle og forbedre utdanning og 

kursvirksomheten, rennkonsept og renn arrangement, Renntekniske systemer som 

resultatservice, speaker, renkjørings systemer. Øke aktiviteten for sponsorer og dermed 

renn økonomi og ikke minst samarbeid mellom hopp/kombinert. Mye av utviklingsbiten blir 

foreløpig utført av administrasjonen i NSF. 
 

Det ble snakket om kritikk og innspill fra NSDL til NSF og det ble tatt opp følgende: 

NSDL ble «kastet ut» av NSF i 2012, Dommeroppsett ikke gode nok, dårlig fordeling på 

oppdrag og ikke kvalitets sikret for utsendelse, Geografi og dårlig kommunikasjon fra NSF 

sin side. Arrangører klager på økonomisk bidrag for bruk av dommere med lang reisevei. 

Utdanning og kurs/oppdatering er helt falt ut, det har ikke vært noe på de siste 3 – 4 årene. 

Alt dette er kritikk etter 2012. 

Videre ble status for arrangementsutvalg og kretsenes dommerutvalg belyst. 

Orientering om Arrangementsutvalget, hva er på plass, hva mangler vi og hvordan skal vi 

jobbe videre. Kretsenes dommerutvalg hvor i dag er 6 dommerutvalg på plass. Her må det 

til tett oppfølging der det mangler og dette oppfordres til samarbeid mellom skikretsene. 

Ole Walseth orienterte forsamlingen om at Arrangementsutvalget hadde fått 2 nye 

medlemmer: Trond Bysveen som fremover skal jobbe med TD og dommeroppsett, samt 

Frode Haugseth som skal ha ansvar for kontroll på adresser etc for alle aktive TD og 

dommere. Videre oppfordret Walseth  alle til å holde Arrangementsutvalget oppdatert på 

nye adresser, sykdom og dødsfall. Et dommeroppsett blir ikke bedre enn  de data som 

utvalget sitter på. Videre ble det tatt opp hvordan ønsker NSF hopp å samarbeide med 

dommerne? 

Felles målsetning må være å ha gode TD-er / dommere. Dette kan oppnås ved  God dialog 

med NSDL. Arrangementsutvalget er åpne for forslag fra NSDL til å foreslå økonomisk 

støtte, slik at kvalifiserte dommere som bor langt utenfor det sentrale Østlandet og 

Trønderlagene, også kan får gode og verdifulle oppdrag. Ha et nært og godt samarbeid 

med dommerne i kretsene, dette innebærer også velfungerende og aktive dommerutvalg i 

skikretsene. 

Planer for fremtiden vedrørende utdanning og kurs.  Det skal gjennomføres et 

Forbundsdommerkurs i Trondheim 22. november og det er planer for nye kurs og ikke 

minst det som er blitt helt borte oppdateringskurs. Planen er at oppdateringskurs skal 

gjennomføres som E-læring på nettet.. Dommeroppsett: Av NSFs rennreglement fremgår det 

at grenkomiteen har oppnevningsmyndighet for TD, dommere og andre jurymedlemmer i nasjonale 

renn. Dette har igjen HK/KK delegert til arrangementsutvalget som må holde seg innenfor 

de økonomiske rammer som er blitt tildelt. Dette betyr behov for godt samarbeid med 

dommerutvalgene. Det er viktig å melde rett info til arrangementsutvalget. 
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Utgiftsdekning TD og dommer oppdrag kommende sesong er det Ingen endringer fra 

tidligere ordning for Mesterskap, NC og hoved renn. Kommet ut en mail den 18.10.14  

kl. 10:45 som heter «Arrangøravtalen nasjonale renn for 2014-15» hvor det bl.a. i  

pkt 5.5 har følgende ordlyd: 

• 5.5  Teknisk delegerte og dommere 

 Teknisk delegerte (TD’er) og dommere oppnevnes i samsvar med NSFs 

 reglementet. ARRANGØREN betaler utgifter til reise og opphold m.v. i hht NSFs 

 reglementet. For enkelte arrangement gjelder egne regler for dekning av TD og  

• dommerkostnader (se vedlegg til denne avtalen) 
 

Når en mail og blir sendt ut av sentrale hold, må man tro på det som står i en avtale om 

arrangement for sesongen 2014-15, men nå er det avklart, denne avtalen gjelder ikke. 

Det skulle ikke være noe tvil om at tidligere ordning skulle fortsatt gjelde, ref. NSF 

rennreglement 

Krets- og regionrenn er som tidligere, arrangør dekker reise og opphold. 

Etter dette ble det åpnet for spørsmål hvor oppsettet av dommere i nasjonale NC renn var 

ikke bra. Dårlig fordeling av dommere, det er lagt opp til å være med på spleiselag for at 

alle skal kunne få oppdrag i NC, de som også bor i sør, vest og nord. Det er ikke kommet 

noe henvendelse på dette punktet, som ble sagt til leder for arrangementsutvalget at det 

går an å samarbeide og spørre om hjelp, noe som virker ikke er gjort i det hele tatt. Det ble 

til dømes forslått at man setter inn nye dommere til NM-kombinert på Lillehammer, da det er 

to personer fra Hordaland som ikke kan ta oppdraget. Dette fikk man tilbakemelding på var 

en god ide, og da får Sogn og Fjordane et godt oppdrag. Det ble reist mange spørsmål og 

de ble besvart, bl.a. om aldergrensen, hvem kjører kursene m.m. Walseth orienterte 

forsamlingen om at fra sentralt hold var det færre renn å sette opp dommere til. Imidlertid 

ville de lokale dommerutvalgene sette inn dommeroppsett til alle regionale RC renn. Slik at 

den totale oppdragsmengden blir mye større enn tidligere. Men fortsatt vil det være slik at 

ikke alle får tildelt oppdrag fra NSF. Det er det for få oppdrag og for dårlig økonomi til.  Det 

ble også fremmet forslag på at lederen i kretsens dommerutvalg ikke bare skulle ha 

«forslag og uttalerett», men at vedkommende ble fullverdig medlem av HK kretsens 

dommerutvalg med stemmerett på lik linje med de øvrige i skikretsenes HK. Dette forslaget 

syntes leder i arrangementskomiteen var et meget godt forslag, og leder HK nikket til 

forslaget. 
 

Det ble også fremmet forslag om å fjerne aldersgrensen og la skikretsenes dommerutvalg 

bestemme om vedkommende er god nok som dommer. Dette vil automatisk regulere seg 

og man kan være gode dommere selv med høy alder. Dette ble også notert. 

Deretter overtok igjen leder i HK Bente Lill Romøren. Hun tok opp igjen 

Kritikk  og innspill fra NSDL til NSF og ville legge lokk på det som har hendt og se fremover. 

Hun berørte innspill som «Forslag at NSDL kan få ansvaret for materiell og gjennomføring 

av kurs og oppdatering». 

Leder spant videre på dette med ansvar for utdanning og kurs. 

Hovedprinsippet i NSFs organisasjon og delegasjonsreglement er at enhver grenkomite har 

ansvaret for sin sportslige aktivitet. Dette inkluderer også ansvaret for utdanning av TDer, 

dommere, arrangører m.v. 

Ansvaret for og rettighetene til å drive utdanning av TDer og dommere i hopp innenfor 

NSFs system ligger i hoppkomiteen. Komiteen står fritt til å organisere dette arbeidet slik  
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man ønsker. HK/KK har valgt å organisere dette gjennom arrangementsutvalget og 

kretsdommerutvalgene. 

Da kan man stille følgende spørsmål: 

Kan NSDL få ansvaret for utdanning og kurs? 

Ja, hvis NSDL var et fagutvalg for hopp/kombinert.  Det er ikke hensiktsmessig å delegere 

ansvar ut av organisasjonsleddet, og hva er fordelen med å overføre dette til NSDL når det 

er/vil være de samme menneskene i begge organisasjoner? 

Kan NSDL få i oppdrag å utarbeide kursmateriell for NSF og få kursavgiften til å dekke 

utarbeidelse og oppdatering? 
 

Ja, men hva er fordelen sammenlignet med at det utarbeides i NSF?  Materiellet baserer 

seg på FIS regelverk og kompetansen/menneskene er/vil være de samme i begge 

organisasjoner.   

Leder fortsatt med «NSDL ønsker utspill fra NSF HK/KK» 

Organisering: NSF ønsker at NSDL medlemmer går aktivt og positivt inn i 

dommerutvalgene og NSF er positive til alle interesseorganisasjoner som bidrar til utvikling 

av sporten 

Utdanning: HK/KK og NSDL har felles målsetning å tilby god utdanning og oppdatering til 

dommere, i dag ligger ansvaret i arrangementsutvalget. HK vil prioritere utdanning i 

handlingsplanen og vil utvikle organisasjonen iht plan for å styrke involveringen av 

dommerne i organisasjonsleddet.  Intensjonen er at utvalget skal styrkes med erfarne TD-er 

og dommere til utdanning og kurs.  Endelig handlingsplan forventes klar innen utgangen av 

2014. HK leder stilte spørsmål til en påstand som var reist om at det ikke finnes 

kompetanse til å drive utdanning i dommerutvalgene.  Hun påpekte at det er vil være de 

samme personene som vil sitte i dommerutvalgene som er medlemmer i NSDL, og 

kompetansen vil dermed finnes så snart organisasjonen er på plass. 

Videre kom leder inn på NSDL’s rolle i forhold til NSF. 

NSDL’s formål er å fremme de aktive TD-er, dommere og måledommeres interesser 

Bidra aktivt til rekruttering, markedsføring og utvikling av TD-er, dommere og 

måledommere. NSF’s ønsker at dommerne skal inkluderes, brukes og utvikles 

Ta vare på tradisjoner samtidig som vi sikrer utvikling og NSDL kan være en 

samarbeidspartner til NSF. 

NSDL har noen utfordringer og det er at medlemstallet i NSDL har sunket litt og at 

gjennomsnittsalderen er høy. Hva kan vi i felleskap gjøre med dette ?  
 

Hvordan styrker vi norsk hopp- og kombinertsport? 

Jobbe sammen mot felles mål, Skape entusiasme og godt miljø, Være nysgjerrige, Være 

positive til å prøve nye ting og Skape vinner mentalitet. 
 

Til slutt på sitt innlegg ville HK leder Bente Lill Romøren vise frem de 5 bud fra Eggens bok 

vedr. vinnere og tapere til ettertanke: 

1. Vinneren er alltid en del av løsningen. - Taperen er en del av problemet 

2. Vinneren sier alltid “La meg gjøre det for deg”. - Taperen sier “Det er ikke mitt 

problem”. 

3. En vinner ser muligheter i alle problemer. - Taperen ser problemer i alle muligheter 

4. Vinneren ser dyktige folk rundt seg som en ressurs. - Taperen ser dyktige folk som 

konkurrenter 

5. Vinneren har alltid en plan.  - Taperen har alltid en unnskyldning. 
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Styret i NSDL vil takke leder i HK Bente Lill Romøren for et meget konstruktivt innlegg og 

hun fikk deretter stor applaus for innlegget sitt og fremføringen. 

 

NSF / KK v/ leder Paul Einar Borgen 

KK leder takket for innbydelsen til NSDL Høstmøte, han synes det er hyggelig å bli invitert. 

Lederen begynte med å fortelle hva han ville fremføre under dette møte: 

KK styre 2014-16, mye nytt og noen gjengangere, Viktigste utfordringer fremover og veien 

mot Falun, Nytt fra FIS – nye regler og nå er Ladies Nordic Combined også kommet på 

kartet for kommende sesong. 

Leder Paul Einar Borgen, han har også ansvar for Økonomien, sitter i FIS og innen 

Toppidretten. Bredde & Rekruttering, Arrangement er det Roald Olsen, Inge Oftebro,  

Gyda Enger, Info. & kommunikasjon er det Espen Rian sitt ansvar og til slutt Marked- og 

sponsor sitter Eirik Kruse med en del hjelpere. 

Lederen fortsatt med at de har en mer forutsigbar økonomi med kostnader rundt landslaget 

men det er noe dårlig rekruttering i klubbleddene, svakt mange steder. 

Viktigste er å ha gode arrangementer og det var strålende resultater sist vinter 

Gledelig er at det er mange lovende talenter på vei opp i sporten, så fremtiden ser lys ut. 

Mål nå til vinteren er VM i februar i Falun og videre 2016 Ungdoms OL Lillehammer ,  

VM Nordiske Grener 2021, da regner vi med at de unge talentene er kommet opp på nivået 

som de beste i dag.. 

Deretter tok han opp og viste frem Terminliste Kombinertrenn Norge, som er av interesse 

for de som er tilstede på møtet. Denne helgen 7 – 9 nov. er det rekruterings samling på 

Nordseter, hvor det er mange som er med og den 21 – 22 nov. er allerede NM på 

Beitostølen, med hopp på Lillehammer. 

Deretter fortalte lederen om det som var nytt fra FIS innen kombinert vedr. Dress – 

undertøy, hjelm og ryggplate. 

Lederen tok opp Utstyres kontrollen. Dette er viktig, men et vanskelig tema og stor 

utfordring fordi retningslinjene for utstyrskontroll tolkes og håndteres ulikt i Norge vs 

Internasjonalt og av og til også ulikt i WC og COC. 

Videre snakket leder i KK om Ladies Nordic Combined status - Norge Mai 2014 

Jenter som deltok i Kombinert 2013/2014: 

Født 2003+: lokalrenn, deltakere ikke registrert,   

Født 2002 - 5 utøvere,  

Født 2001 – 6 utøvere,  

Født 2000 – 4 utøvere og 3 utøvere som ikke er registret fødselsår.,  

Dette utgjør til sammen Jenter 13-15 år som deltok i Kombinert siste sesong 18 utøvere, så 

Norge er godt i gang. 

Aktiviteter 2014/2015 – kortsiktig mål: øke sportslig tilbud og gjøre jentekombinert synlig. 

Leder i KK fortalte at temaet hadde vært opp som eget tema i FIS både i Juni og i Oktober. 

Det har også vært en del samlinger i løpet av sommer/høst og den samlingen som er 

allerede beskrevet på Nordseter nå i helgen 7 – 9 november. 

De deltar i forskjellige renn, bl.a. Solan Gundersen og det skal være et internasjonalt renn i 

Norge i mars. Moro at jentene også kommer med i denne sporten. 

Deretter takket han for oppmerksomheten og spurte om det var noen spørsmål, han fikk 

deretter applaus for sitt innlegg. 
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FIS-nytt v/ Geir Steinar Loeng  

Geir Steinar begynte å vise forslag til nye regler for rennavvikling i skflyvning, men dette er 
det satt kryss over foreløpig, derimot er WC damer redusert til 40 i første omgang og det er 
også noe økning på premiepenger for damer. COC er redusert på nasjonskvoter. Han 
nevnte nye regler på utstyr og mål med bl.a. helt nye hjelmer som skal ha alpinhjelmenes 
krav og godkjente av FIS. Leverandør klarer ikke å levere nok hjelmer før WC åpning, 
derfor er det lempet litt på bruk av slik hjelm i begynnelsen av sesongen. Geir Steinar 
snakket en del om sammenhengen mellom utstyr og skader og en arbeidsgruppe er 
nedsatt for å se nærmere på dette, bl.a. kneskader på damene. Det henstilles fra FIS til jury 
om ikke å tilstrebe lengre hopp en 95% av HS. Når det gjelder TD oppnevnelser hvor det er 
fremkommet at noen har fått sanksjon, finnes det ingen sanksjoner som TD med mindre det 
er direkte regelbrudd de blir tatt for, men det er ikke nok oppdrag til å dekke alle TDer i 
verden, særlig nå etter at antallet TD’er nominert til WC er redusert. 
  
Man kan si at alle FIS-dommere går opp til eksamen hver gang de dømmer hopprenn. De 
blir evaluert og det er en viss poengfordeling ved avvik som aksepteres. Er avvikene for 
store, tatt for favorittdømming (eks. nasjonalistisk) kan vedkommende dommer bli tatt ut av 
renn videre i sesongen, men dette skal være i samarbeid med OB-man hos de enkelte 
nasjoner.  
Er avvikene for store vil vedkommende dommer bli utestengt kommende sesong. Kun en 
dommer er utestengt fra å dømme kommende sesong etter dårlig dømming forrige sesong 
og 2 dommere i tillegg har fått sanksjon ut året 2014.  
FIS krever kurs minst hvert 2. år og minst 3 oppdrag i sesongen. Norge har kurs/samling 
hver høst når det gjelder FIS-dommere. Geir Steinar honorerte Ole Walseth for beste 
norske dommer i et enkeltrenn, det viste han ved å legge opp oversikt på rennene som hver 
enkelt dommer i Norge har hatt siste sesong, her viste plansjen til + og - siden av den linjen 
dommerne skulle ha dømt. Dette skjema er laget etter at de enkelte nasjoner har kommet 
med evaluering av rennene gjennom sesongen.  
Geir Steinar fortalte videre at nå kommer monitoren tilbake i dommerbåsene i hovedsak for 
å kunne se nedslaget bedre. Det har vært problem med telemark eller ikke telemark 
nedslag. Hos herrene er det ikke så store avvik som for kvinner, herrer har 3 – 5 % avvik i  
 
nedslag, mens hos kvinner er avvikene helt oppe i 30 – 50 % i nedslag, han stilte 
spørsmålet «hvorfor slike forskjeller?» 
  
Norge har fremmet forslag at FIS dommere skal ha en aldersgrense på 65 år og ikke 60 år 
slik som nå, men dette ble nedstemt selv etter godt argumenter. 
Det er også tatt opp stil og lengde i forhold til vindfaktorer, dette er forslag som er kommet 
frem og Geir Steinar har fått ansvar for å lede en gruppe for å se nærmere på dette. 
  
Han henviste til problemer med de nye «Smart-telefonene», dommere stiller inn og kan 
vente til de andre har gitt sin karakter før vedkommende trykker. Dommeren vil da kunne se 
hva de andre gir i karakter og kan da gi karakterer når de andre har trykket sine karakterer. 
Dette vil det bli kontroll på og blir man tatt for juks ved bruk av dette utstyret får 
vedkommende automatisk 2 år sanksjon for juks. 
Når det gjelder stilnormen er det generell motvilje å endre på den, men noe justering har 
man fått til allikevel. Bl.a. 2 nye punkt i landing ved berøring av snø med en eller to hender, 
ellers bare noe små endringer (kosmetikk). 

  
Han fortalte at Norge har 2 nye FIS-dommere som er klare for kommende sesong og  
2 aspiranter som skal avlegge sine prøver i løpet av sesongen. Norge har fått bra antall 
dommeroppdrag kommende sesong.  
  
Han avsluttet med å presentere de to Norske dommere som er tatt ut for 
mesterskapsdømming i 2015 og 2016 

VM 2015 i Falun: Jarle Solbu og for junior i 2016 i Almaty: Dag Frode Aas. 
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Deretter åpnet han for spørsmålsrunde, alt var klart fremlagt fra Geir Steinar og det ble 
ingen spørsmål. Det ble avsluttet med en applaus. 

 

NSDL Handlingsplan 2014 – 2016 v/ Harald Blakseth 

Handlingsplanen for 2014 – 2016 ble vist på lerretet. En del av Handlingsplanen er fra 

tidligere styre i NSDL, men er omgjort til dagens situasjon. Denne Handlingsplanen vil bli 

tatt med på alle styremøter og gjennom sesongen frem til Landsmøte 2015. 

 

NSDLs fremtid – meninger fra medlemmene v/ Alle 

Det ble åpnet for tilbakemeldinger fra delegatene om NSDLs fremtid.  

Tidligere leder av NSDL Kolbjørn Asphaug fortalte at det allerede i 2012 kunne NSF/HK ha 

opprettet NSDL som et fagutvalg for oppsett og utdanning. Grenkomiteene kan selv 

oppnevne de fagutvalg de har bruk for.  

Fikk den gang ikke gehør for et slikt forslag. Han håpet nå på at dette kunne reverseres 

tilbake av den nye hoppkomiteen. Han tok også opp at NSDL hadde påpekt oppsettet med 

kommentar og nye forslag, men fikk ikke gehør for det heller. Mange oppfatter dette som 

envegskjøring når konstruktive tilbakemeldinger bare blir oversett. Han stilte derfor 

spørsmålstegn på hvilke påvirkninger NSDL kan ha som interesseorganisasjon. Hvis 

medlemmenes interesser skal ivaretas av NSDL må vi bli hørt når vi melder tilbake. 

Forventer ikke at alt blir hensyntatt, men noen saker bør vi bli hørt på. Hittil har ikke en 

eneste sak hvor det er sendt bemerkninger blitt hensyntatt. Noe av det som NSDL kan ha 

meninger om på vegne av medlemmene er oppsett av dommere der vi ser klare 

feiltildelinger av oppdrag. Videre at vi har et funksjonelt regelverk å dømme etter. Innspill på 

endringer her kan være et område for NSDL. Et annet område NSDL kan ha meninger om 

er hvordan vi har det ute på dommeroppdrag i forhold til både selve anlegget og hvordan vi 

blir ivaretatt under et arrangement. Alle disse momentene krever at NSDL har en 

konstruktiv dialog med NSF hopp og kombinert.  
 

Arne Sween tok opp begrunnelsen igjen vedr. Trond Bysveen FIS søknad og saksgangen. 

Ole Walseth svarte at han har en personlig avtale med Trond på dette, men han ville ikke si 

noe mere om dette i denne forsamling. 
   

Tom Normann kom med forslag på kanskje å gjøre noe med kjøregodtgjørelsen, gå ned på 

kilometergodtgjørelsen for å hjelpe til økonomisk, henstilte til styret å se på dette. 
 

Trond Bysveen ville påminne om at vi måtte nå se fremover og at NSF/HK også måtte se 

på omstrukturering. At NSDL kunne få en plass i systemet som fagutvalg og at leder i de 

enkelte skikretsenes dommerutvalg ble fullverdig medlem av kretsens HK med stemmerett. 

Gerd Marit Svendsen bemerket at hun sannsynligvis hadde sovet i timene, hun hadde ikke 

hørt om skikretsenes dommerutvalg at det skulle sitte 3 personer der. Hun skulle ta dette 

opp med skikretsen når hun kom hjem igjen til Nord-Trøndelag. 
 

Harald Blakseth henstilte til lederen i HK å se på de forslagene som var innkommet i løpet 

av dette møtet, og «det er ingen skam å snu». Viktig at man ser fremover og få til et 

konstruktivt arbeide mellom NSF/HK og NSDL som et fagutvalg og ikke minst at TD og 

dommere føler seg verdsatt i tiden som kommer, slik de har vært i alle år. 
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Orientering om Landsmøte 2015, 100 års jubileum v/ Harald Blakseth 

Landsmøte 2015, 100 års jubileum ble vist på lerretet. Jubileumet vil bli lagt til Scandic – 

Rica Hotell på Hamar i tiden 29 – 31 mai 2015. Selve Landsmøte 2015 vil da bli på  

lørdag 30. mai med en stor bankett på kvelden.  

Hvorfor har vi valgt dette hotellet: 

Et av Innlandets største kurs og konferansehotell, helt nyoppusset, blitt stilfullt. 

Lett adkomst både med bil, tog og buss, Avkjøring nr.70 fra E6, Hamar Nord. 

Svanemerket og miljøbevisst hotell. Svømmehall, gratis parkering. 

Fått meget gunstige priser for hele oppholdet. 

Ved dette referatet vil også orientering om hotellet og pakkeprisene bli lagt ved.  

Viser bl.a. til kostnadene for hele oppholdet med de priser som er oppgitt. 

Det ble tatt opp med medlemmene på Høstmøte til NSDL vedr. foredrag om Akevitten fra 

dens spede begynnelse til i dag, dette var det stor interesse for blant medlemmene.  

Se bilde nr. 6 på vedlegget. 

Styret i NSDL vil med dette be dere alle medlemmer om å avsette denne helgen i slutten av 

mai 2015, være med å markere at NSDL er blitt 100 år. 

Fikk melding tilbake fra medlemmene at det var et godt arbeide styret allerede hadde gjort, 

og at det var meget bra priser som var fremforhandlet for opplegget og de gledet seg 

allerede til jubileumet. 

   

Dommertrening på video v/ Tom Normann  

Dommertrening der det et ble dømt 15 hopp fortløpende. Etter at alle delegater hadde dømt 

hoppene som tok ca. 15 minutter ble dømmingen gjennomgått med et og et hopp med 

kommenterer fra deltakerne. Kommenterte først bare svevet, så deretter nedslag og 

utkjøring. Det var en del disens på karakterene, og hoppene ble kjørt på nytt flere ganger 

og det ble en god diskusjon rundt mange av hoppene. God trening og god gjennomgang. 

 

Eventuelt .  

Harald Blakseth henstilte til alle medlemmer i NSDL med å være behjelpelig med gamle 

bilder og minner opp gjennom årene. Har tenkt å lage en billedkavalkade til 100 års 

jubileumet. Artig om noen kunne oppdrive bilder helt fra 50 års jubileumet i 1965, det er 

sikkert noen som sitter på bilder fra den gangen og bilder opp gjennom tiden frem til 2015.  

Det vil bli sendt ut skriv til alle medlemmer om dette tema fra styret i NSDL. 

I tillegg takket Blakseth for et fint og konstruktivt Høstmøte med mange fine innlegg. 

 

Avslutning v/ leder Terje Haugerud  

Leder Terje Haugerud takket for oppmøtet og saklige og konstruktive innlegg. Han ønsket 

alle god tur hjem og lykke til med sesongen. 

Høstmøte slutt kl. 16:45. 

 

Referent 

Harald Blakseth 
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