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Referat
NSDLs - HØSTMØTE
Quality Airport Hotel, Gardermoen
Lørdag 04.11.2017.

Åpning av Høstmøte i NSDL - leder Terje Haugerud ønsket alle velkommen
til Høstmøte 2017 og håpet på et positivt og konstruktivt møte.
Leder beklaget at HK-leder Bente Lill Romøren hadde meldt forfall for en tid
tilbake, sent torsdag kveld før Høstmøte meldte trener Alexander Stökel
forfall.
Sekretær Harald Blakseth registrerte fremmøtte representanter, 38 møtt.
Deretter overtok Kolbjørn Asphaug som møteleder. Han takket for tilliten og
ville at de som ønsket ordet gav tydelig tegn og tok ordet fra sin plass med
høy stemme så alle hørte hva vedkommende spurte om eller kommenterte.
Deretter gav møteleder ordet til leder av NSF-hopp arrangementsansvarlig
Ole Walseth.
Ole Walseth takket for invitasjonen til å være tilstede på dette Høstmøte.
Han takket også for fin innsats siste sesong.
Han innledet med at han ville snakke om og rundt følgende emner:
a
Politiattest.
b
Nominering.
c
Nytt system og informasjon etc.
d
Rekrutering.
e
Spesialfunksjoner.
f
Utdanning.
g
Dommerutvalg.
h
Internasjonalt, inkl. nyheter fra FIS
i
Eventuelt
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a

Politiattest – Han tok opp dette under Høstmøte 2016 og ville komme
tilbake med dette om politiattest senere. Det som er kommet frem nå er
at det er medlemmenes klubb som har ansvar å innhente politiattest.

b

Nominering – grunnet økonomi vil det fortsatt bli nominering av TD og
dommer i nærheten av der hvor arrangementet holdes i NC renn,
unntak er større nasjonale renn som NM etc.
Det ble poengtert fra sekretæren i NSDL at man måtte forsøke å fordele
litt bedre på oppdragene slik at ikke bare de som er i nærheten av
arrangement stedet fikk dommeroppdrag. NSF har tidligere fått beskjed
om at NSDL er villig til å være med å sponse oppdrag for dommere som
kommer litt lengre unna arrangement stedet når det gjelder NC. Det ble
poengtert at denne støtten gjelder kun for de dommere som er medlem
av NSDL. Vi har et langstrakt land og alle dommere skal ha mulighet å
dømme større renn.
Dette ville han ta med seg å se nærmere på i sammen med
oppsettingsutvalget, men som han poengterte er at man kan bli sittende
igjen med utgifter hvis renn måtte bli avlyst grunnet forhåndsbetalte
billetter etc. Det ble videre poengtert fra NSDL at det måtte man være
forberedt på, bare dommerne utenom nærområde ble satt opp på større
renn. Slike oppsett må være et samarbeid med oppsettingsutvalget og
NSDL, oppsett, reisemåte etc. Fikk kommenter bl.a. fra Agder/Rogaland
SDL at dette er et fint tiltak fra NSDLs side og håpet at dette gikk i
orden kommende sesong.
Det ble også tatt opp 75 års grensen for dommere, Ole Walseth sa at
de dommerlaug som hadde personer som er 75 år eller eldre kan sende
søknad til arrangementsutvalget å få dispensasjon fra denne 75 års
regelen på de dommere som lauget ønske kan dømme videre. Han
poengterte at dette måtte være personer som var litt kjappe på tastatur
når de dømmer, så det ikke blir noe forsinkelse i rennet. Hadde hatt litt
dårlig erfaring på eldre dommer og tastatur.

c

Nytt system - Ole Walseth viste frem nytt system som kommer på
nettet og at dette skal bedre opplysningene innen NSF-hopp.
Alle TD og dommere vil få passord for å kunne betjene denne siden.
Det han fremviste på lerretet så svært så bra ut og han regnet med at
nettsiden vil være oppe å gå i løpet av sesongen. Her kommer alle
dommeroppdrag TD og dommere er satt opp på gjennom hele
sesongen, TD og dommere må bekrefte at de tar oppdraget m.v.

d

Rekruttering – Ole Walseth poengterte at det var viktig at man var
mere på hugget for å få til rekrutering. Som han sa når han så utover
salen, så begynner mange å nå en viss alder, og da er det meget viktig
at man rekrutterer nye TDer og dommere. Kolbjørn Asphaug tok ordet
og snakket om hva Oppland hadde foretatt seg innen rekrutering.
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De hadde sendt brev til alle klubber i Oppland som har hoppere om
at de bør utdanne minst en TD/dommer i sin klubb. Han hadde fått
tilbakemelding så langt fra en klubb som var positiv til tiltaket.
e

Spesialfunksjoner – Arrangementsutvalget har nå utdannet flere
kontrollører, videomålere m.v. for ikke å være så sårbare når renn
blir arrangert. Har hatt bra rekrutering til alle disse postene.

f

Utdanning – Oppdateringsprøven for dommere og TDér ligger nå ute
på nettet og skal være gjennomført før 1. desember for å få oppdrag i
NC eller større renn til vinteren.
NSF hadde forbundsdommerkurs i Larvik siste sesong.
Mange av kandidatene er også ferdige med sine praktiske prøver, mens
resten blir ferdig i løpet av vintersesongen
Men de trenger mange flere yngre TDer og dommere.
Så snart de fikk forespørsel om nye kurs ville det bli iverksatt.
Ole Walseth fortalte bl.a. at FIS har tatt i bruk systemet som Norge
bruker på utdanningen.
Diplomer til de som er ferdige med sine praktiske prøver dom TD og
som dommer blir sendt dommerutvalgene.

g

Dommerutvalg – Ole Walseth fortalte at noen få dommerutvalg i
kretsene er oppe og går, mens andre i fungerer ikke. Viktig at de som er
leder i dommerutvalgene (ofte den samme som leder det lokale
dommerlauget), tar sin plass i kretsens hoppkomite. Dommerutvalgene
har ansvar for rekruttering, oppnevning og utdanning lokalt. Derfor viktig
at vi tilgjengelig i skikretsene.

h

Internasjonalt, inkl. nyheter fra FIS – Ole Walseth startet med å
gratulere Trond Bysveen som ny FIS-dommer. Han har fått sitt
dommerpass og er klar for utenlands oppdrag. Ønsket han lykke til.
Han gratulerte også Kristine Jarsve som er tatt opp som ny FIS-dommer
aspirant fra 1. januar 2018 og ønsket henne til lykke med utdanningen.
I tillegg fortalte han at Norge har 15. FIS-dommere for tiden. 2 av disse
er for tiden passive. Det vurderes fortløpende om og når nye kandidater
blir tatt opp.
Han poengterte at skal man være FIS-dommer kreves det nå at disse
dommerne skal ha minst 3 renn gjennom sesongen for å beholde FIS
graden. I tillegg er det utdannet for mange TDer innen FIS så der er det
mange som ikke får noe oppdrag. Norge utdanner allikevel 3. TDer på
FIS nivå. Noen av disse TDene blir utdannet som kontrollører også.
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De viktigste endringer fra FIS kommende sesonger er at alle nå må
kvalifisere seg for deltakelse i World cup. De 10 beste er alstå ikke
forhåndskvalifisert lengre. I tillegg har det kommet noen endringer rundt
reglene for utstyr, hoppdress og undertøy.
i

Eventuelt – ingen spørsmål da mye ble kommentert under hele
seansen til NSF arrangementsansvarlig Ole Walseth.
Han takket for oppmerksomheten og fikk applaus.

Så noen praktiske opplysninger som Ole Walseth tok med på slutten av
foredraget for å finne lettere frem på nettsidene:
Politattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest
TD og dommeroppdrag direkte inn på nettsiden:
https://www.skiforbundet.no/hopp/regler-og-retningslinjer/td-og-dommere
Min idrett: https://minidrett.nif.no
Etter en pause på 15 minutter ble
NSF-Arrangementssjef Hopp Ståle Villumstad introdusert og fikk ordet.
Han takker for innbydelsen og var glad han fikk komme på NSDLs
Høstmøte som han videre sa sitter det en betydelig resurs for norsk
hoppsport her i salen.
Han fortalte at han ønsket utfordringer og kommer fra IT-bransjen og inn
som arrangementssjef for hopp. Han ønsket å forme Norsk hoppsport.
Han tok for seg NC-cup. Målet for utviklingen og læring for deltakere/utøvere,
for arrangør og dommere mv.
De ønsker å få på plass vindmålere i bakkene, men dette koster, han
arbeider med å kunne få dette til, mulig forsøk i kommende sesong.
Han snakket en del om resultatservice, e-hopp at dette var viktig at det var
på plass i alle NC-renn og større renn.
Han kom inn på kontroll av hoppere, dress, undertøy, hoppsko og
lengde/skrittmål. I utgangspunkt skal lengde og skrittmål tas på toppen,
men dette lar seg ikke alltid gjøre og at man da kan bli målt på sletta.
Kontroll av dresser m.m tas på sletta, men kan bli målt visuelt på toppen med
varsel til kontrollør på sletta er man i tvil om dressen.
Han snakket om bakkesertifikat, en del renn hvor de avvikles NC-renn har
ikke bakkesertifikat og her ønsker man å gå inn og gi arrangør noen enkle
prosedyrer, slik som at det skal bl.a. være kontrollbu på sletta m.m.
Viser for øvrig til vedlagte PDF fil som Arrangementssjefen presenterte.
Han takket for at han fikk komme, og gledet seg til neste seanse. Han kom
med et forslag at NSDLs Høstmøte burde ligge samtidig med hopp sitt
høstmøte, for da kunne TD og dommere være med på det møtet også.
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Presentasjon av Landsmøte 2018
Leder i Akershus Skidommerlaug Odd Jostein Hyttebakk innledet med å
ønske alle velkomment til Landsmøte 2018 her på nyåpnet og nyoppusset
Quality Airport Hotell. Skidommerlauget har 30 års jubileum i 2018,
Akershus skikrets ble slått sammen til en skikrets fra 4 i 1988 og
dommerlauget ble også et laug i stedet for tidligere 4 laug.
Akershus skidommerlaug har hatt Landsmøte 2 ganger tidligere og det var
på Olavsgaard Hotell, i 1992 og 1999, men nå er vi 30 år og vil feire det.
Han overlot så ordet til Harald Blakseth som la frem opplegget rundt
Landsmøte 2018.
Det vil være på Quality Airport hotell, Gardermoen i tilden 25 – 27 mai.
Presenterte det nyoppussede og utvidet hotellet, blir åpnet 15 mars 2018
i helt ny drakt. Alle rom vil være nye eller helt oppusset og være stilrene
og ha Nordisk look. Det er fremforhandlet svært gode priser, og alt er
inkludert i oppholdsprisen, med unntatt det man kjøper utenom pakken.
Ledsagerturen vil også bli en høydare for alle ledsagere, og hele
ledsagerturen er gratis, inkl. buss – inngangsbilletter og lunsj. Drikke til
lunsjen må hver enkelt betale, ellers så koster hele turen ingen ting.
Fra delegatene i salen ble det sagt at de gledet seg til Landsmøte 2018
og opplegget rundt møtet. Blakseth ønsket alle hjertelig velkomne.
Deretter ble det inntatt Lunsj.
Etter en god lunsj innledet NSDLs Leder Terje Haugerud med tema
Arbeidsoppgaver innenfor NSDL. Han la frem noen punkter som ble
diskutert og kommentert fra delegatene. Her er punktene han tok opp:
Forslag til arbeidsinstruks for NSDL
• Høstmøte hvor en prøver å få til et samarbeide med NSF-hopp.
• Ansvar for økonomien.
• Utarbeide beretning og regnskap.
• Sette opp budsjett.
• Ha nødvendig kontakt med NSF og arrangementsutvalget.
• Oppfordre dommerlaugene til å komme med innspill og stoff til
bladet I svevet.
• Jobbe for å ha til enhver tid oppdatert hjemmeside.
• Ha møter med kretslaugene og dommeroppsettingsutvalgene, for
å kunne sammen påvirke til å få en bedre fordeling av oppdrag.
• Sende ut Nyhetsbrev ved behov.
• Samarbeide med kretslaugene om rekrutering av nye TD – dommere.
• Jobbe aktivt for å få alle TDer og dommere til å melde seg inn i NSDL.
• Samarbeide med turoperatører for å få til billige og bra sportsreiser.
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• Ha nødvendig kontakt med NSF i forhold til dommeroppdrag og
godtgjørelser på reisene.
• Ta vare på TD / dommere som en interesseorganisasjon ovenfor NSF.
• Arbeide aktivt for at stilreglementet og andre regler tilknyttet hopp og
kombinert fungerer best mulig og om nødvendig sende innspill til NSF
med forslag til endring/forbedring.
Det ble vedtatt på Høstmøte at styret i NSDL skal sende dette ut til laugene
for innspill. Dette skal sendes ut til laugene i god tid før Landsmøte 2018.
Leder NSF-Kombinert Paul Einar Borgen hadde innlegg på Høstmøte.
han takket for innbydelsen og gledet seg til å komme til møtet.
Han fortalte at denne helgen 3 – 5 nov. har Kombinert samling i Trysil, dette
har de hatt de siste årene hvor mye av samlingen går ut på leik, samt gå på
ski m.m. Kalles for miniskibattle – hvor leik på miniski skal virke slik at
deltakerne på denne samlingen tar det med tilbake til sine klubber.
I tillegg snakket han rundt kombinert og at de var godt forberedt til kommende
sesong og OL. Utøverne har trent godt og var klare.
Han ble spurt om eldste Riiber gutten, hvorfor han ikke var tatt inn på
landslaget, hvor han påpekte at han hadde fordel av å være utenfor
landslaget fortsatt, men han var potensiell til å komme inn på laget.
Han snakket også om kroppsmålinger på hopperne, der hadde de ikke noe
toleranse lenger, skal ligge på sikre siden så ingen blir disket, det er alt for
mange som er blitt disket tidligere p.g.a de har ligget på grensen.
Han ønske til lykke med TD og dommergjerningene i kommende sesong og
håpet på at Norge skal gjøre det godt internasjonalt også.
Han fikk applaus etter innlegget, deretter reiste han til Gardermoen og
videre til Kina samme ettermiddag.
Leder NSF-hopp oppsettingsutvalget Trond Bysveen fikk så ordet.
Bysveen snakket litt rundt fordeling av TD og dommeroppdrag.
Nytt elektronisk verktøy som skal gjøre jobben lettere med tanke på oppsett
og ikke minst at de som blir tildelt oppdrag får vite om oppdraget så fort dette
er lagt inn i databasen. Systemet skulle etter planen vært i drift til kommende
vintersesong, men grunnet litt «barnesykdom» må nok det meste settes opp
manuelt også denne sesongen.
Oppsetningsutvalget ønsker svært gjerne et godt samarbeid med
dommerutvalg / laug med tanke på oppsett.
I år er det kun Buskerud som har kommet med forslag / ønske om oppdrag
for noen av sine medlemmer.
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Bysveen og Rennsjefen, Willumstad viste oss hoppkalenderen som ligger ute
på NSF sin hjemmeside.
Den er et nyttig verktøy for å planlegge sesongen og eventuelt komme med
ønsker fra de lokale dommerutvalgene eller styret i NSDL.
Arrangementutvalget er det styrende organ som må legge inn å godkjenne
oppdragene.
Bysveen oppfordret alle dommerutvalgene til å ta mer del i arbeidet med sine
hoppkomiteer i sine tilhørende skikretser. Dette med tanke på rekruttering av
nye TD`er og dommere.
Til tider er det vanskelig å få kabalen til å gå opp i områder hvor det kanskje
arrangeres internasjonalt, nasjonalt og kretsrenn på en og samme helg.
Oppsettet blir offentliggjort på NSF sin hjemmeside uke 45.
Videotrening med Ole Walseth.
Han orienterte om videotreningen og at det ville komme 20 hopp i rask rekkefølge
som skulle bedømmes, ikke noe reprise på hoppene. Han hadde med evalueringen
av hvert hopp og hvile karakterer som var kommet frem på svev – landing –
utkjøring. Det ble dømt 20 hopp 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. Det var mange vanskelige
hopp å bedømme, både på svev, nedslag og utkjøring siden alt gikk veldig fort.
Som Ole sa, dere har ikke mere tid i hoppbakken å bedømme hoppet.
Meget god gjennomføring og lærerikt, fikk bare evaluert 15 hopp når vi måtte
avbryte seansen. Stor takk til Ole Walseth for gjennomføringen og det var med
applaus.
Eventuelt hadde ingen noe til dette punktet, unntatt at de som var tilstede
berømmet dette Høstmøte som faglig og lærerikt.
Avslutning.
Leder NSDL Terje Haugerud takket Kolbjørn Asphaug for møteledelsen og takket
alle delegatene for oppmøtet. Han sa videre at dette hadde vært et meget bra og
lærerikt Høstmøte, bare så synd ikke flere hadde funnet veien til møtet.
Han takket NSF-Arrangementssjef Hopp Ståle Villumstad som hadde vært med
på møtet helt fra start til slutt. Lenge siden noen fra NSF sentralt har vært med på
møtet hele dagen. Ståle Villumstad poengterte at det er av stor betydning at de fra
sentralt hold også er til stede på våre møter. Han takket også for et meget
konstruktivt møte. Han sa videre, «jeg har også lært og fått innspill på dette møtet
som jeg ville ta med videre i mitt arbeide innen NSF-hopp».
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Leder NSDL takket også Ole Walseth med at han også hadde vært tilstede under
hele dagen fra start til slutt.
Deretter takket han alle på nytt og ønsket vel hjem og velkommen til
Landsmøte 25 – 27 mai 2018 på dette nyoppussede flotte hotellet.
Vel hjem og kjør forsiktig.
Høstmøte ble avsluttet med applaus fra deltakerne.
Møtet avsluttet kl. 16:10.
Harald Blakseth
Sekretær.

