
Gardermoen Airport Hotel,  

Gardermoen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

Norges skidommerlaugs 

medlemsmøte 

Gardermoen 26. mai 2018. 
 

 

 

 

 

Medlemsmøte 2018 



NSDL medlemsmøte 26 mai 2018 på Gardermoen 

Dirigent for møtet: Johan Rønningen, Oppland 

Sekretærer: Odd Jostein Hyttebakk og Tor Zachariassen, begge 

Akershus. 

Møtet startet kl.1230 

32 medlemmer til stede. 

 

Leder i NSDL Terje Haugerud åpner møtet 

  

NSF Hopp orientering av Ståle Villumstad. 

Han begynte sin orientering med en del bilde fra NM 017 

normalbakke i Vikersund. 

Landslaget i hopp for både damer og herrer har hatt en formidabel 

sesong, der alle utøverne prestert godt totalt sett. På herresiden var 

Norge som lag verdens beste og i lagkonkurransen i skiflyvning i 

Planica hoppet laget så godt, at de hadde vunnet renne poengmessig 

før siste norske hopper. 

Hos damene var Maren Lundby den desiderte eneren, men også de to 

andre påta laget viste meget god fremgang. 

Målsettingen i WM 2019 er Gull for gutter og jenter 

Ståle viste noen tabeller om deltagelse og frafall i de aldersbestemte 

klassene. 

Antall bakker som er i bruk er også redusert. 

Arrangementssjef Ole Walseth har gitt seg og Ståle orienterte at han 

nå midlertidig er i den funksjonen. 

Det arbeides med å forbedre resultatservicen fra rennene. 

Avklarte problemstillingen angående bakkesertifisering og brevene fra 

FIS vedrørende de tre RAW bakkene som har vært omtalt, inkludert 

den justeringen som skjer i Vikersund. 

Den internasjonale terminlisten er klar og som vanlig avsluttes 

sesongen i Planica. 

Ståle. Fremhevet behovet for en god dialog med NSDL og den 

ressursen medlemmene i lauget er for norsk hoppsport. 

Meget positive tilbakemeldinger til Ståle fra de som hadde ordet. 

Rekrutering i bånd blir viktig fremover. 

IL skjeler + anlegg er viktig. 

Pause fra kl.1540 til kl.1600. 

 



Tema NSDL fremtid, ble innledet av Harald Blakseth. 

Flere hadde ordet, der samtlige som hadde ordet fremførte at det var 

ønske om at NSDL besto som en fagorgan for hoppdommere. 

Samtidig ble det poengtert at dersom ikke NSDL med sin kompetanse 

og ressurser, blir tregt sterkere inn i NSF hopp, må det nye styret frem 

til landsmøtet i 2020 vurdere fagorganet NSDL? 

Kolbjørn Asphaug hadde innlegg om rekrutering av nye dommere, 

viktig at vi for de som medlemmer i dommerlaugene. 

 

Landsmøte 2019 

Landsmøtet 2019 vil bli arrangert av Buskerud Skidommerlaug og 

lagt til Vikersund. 

 

Møtet slutt kl 1700 

 

Odd Jostein Hyttebakk.                    Tor Zachariassen 

       Sekretær.                                              Selretær 

 

 


