
    

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 
Norges Skidommerlaug Landsmøte 

Vikersund, 25. Mai 2019 
 

 

Landsmøte 2019 

https://www.tyrifjord.no/


 

Åpning av landsmøtet 

Kolbjørn Asphaug, leder av NSDL, ønsket delegater/medlemmer og ledsagere 

velkommen til årets landsmøte i NSDL 2019. 

Videre fikk vi en velkomsthilsen fra Tyrifjord Hotells ledelse, med 

historiebeskrivelse fra hotellets opprinnelse og frem til dags dato, samt litt 

praktisk informasjon. 

Invitert var også Modum kommunes ordfører, Ståle Versland, som kom og 

holdt et interessant innlegg om Modum kommunes historikk og innhold, og 

ikke minst Vikersund sin betydning med verdens største hoppbakke og 

gjeldende verdensrekord i skiflyging, 253,5 meter i monsterbakken i 

Vikersund. Dette har satt Vikersund på verdenskartet, noe som Modum og 

Vikersund er meget stolt av. Han tilla også den store betydningen som den 

frivillige innsatsen fra hva Modums’s innbyggere har betydd for dette 

anlegget. Avsluttningsvis ønsket han NSDL lykke til med landsmøtet. 

Leder av Buskerud Skidommerlaug, Terje Haugerud, som vertskap for 

landsmøtet, 

ønsket også alle delegater/medlemmer velkommen til landsmøtet, og med litt 

praktisk informasjon til ledsagerne som skulle ut på en fin omvisning i 

kommunen, med eget program. Videre ønsket han NSDL lykke til med 

landsmøtet. 

 

Kolbjørn Asphaug ga en takk til ordfører Ståle Versland, og en takk til Terje 

Haugerud og Buskerud Skidommerlaug for å ha tatt på seg oppgaven for 

arrangementet av NSDL Landsmøte 2019. 

 

Det ble lyst fred over xxxx xxxxx som er gått bort siden forrige landsmøte, og 

hedret med 1 minutts stillhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANDSMØTET 2019 
 
Sak 1: Godkjenning av frammøtte representanter 

Etter opprop ble det registrert 31 delegater/stemmeberettigede. 

 

Sak 2: Godkjenning av saksliste og dagsorden 

Enstemmig godkjent. 

 

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær(er) og to medlemmer til å underskrive protokollen 

Valgt til dirigent:    Helge Kjærmann  

Valgt til sekretærer:    Terje Haugerud og Frode Haugseth 

Valgt til å underskrive protokollen:  John Even Westbye og Asle Johansen  

 
Sak 4: Behandling av styrets beretning 

Pkt. 5 Dommerutdanning 

 

Kommentar fra Harald Blakseth: 

Bør det også være et krav om en dommer fra hvert idrettslag/klubb (slik som i fotball)? 

Dette også som en del av rekruttering pga. høy alder blant de aktive dommere. 

 

Kommentar fra John Even Westbye: 

Har tatt dette opp med Skiforbundet/HK om det er mulig å få til dette lovmessig. 

 

Kommentar fra David Sjøen: 

Forslaget fra Harald Blakseth kan være bra. Skal dette da gjelde alle idrettslag/klubber, 

eller bare aktive idrettslag/klubber (underforstått, de som har aktive utøvere). 

 

Kommentar fra Kolbjørn Asphaug: 

Ha et årlig møte med Skiforbundet vedrørende dette. 

Forslag taes fra NSDL til Skiforbundet, for å sikre rekruttering. 

 

Kommentar fra Anton Dahl: 

Savner enkelte deltagere/medlemmer til Landsmøtet, medlemmer som også sitter sentralt, 

for bedre kommunikasjon med Skiforbundet. 

 

Pkt. 6 Dommeroppsetting 

 

Kommentar fra Kolbjørn Asphaug: 

Flere dommere med lang reisevei har fått oppdrag/vil få oppdrag med et «spleiselag» med 

NSDL for å dekke ekstrakostnader. 

Årlig møte med Skiforbundet med agenda: 

- Forslag til rekruttering/dommerutdannelse 

- Forslag til «spleis» av ekstrautgifter i forbindelse med dommeropppdrag 

 

Kommentar fra Anton Dahl: 

Ingen renn i år. Kan stille på kort varsel. Ønsker flere oppdrag. 



Pkt. 8 

 

Kommentar fra kasserer: 

Kasserer Bjørnar Pettersen melder problemer med å få innbetaling av kontingent til NSDL 

innenfor tidsfrist. 

 

Styrets beretning ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 5: Behandling av revidert regnskap 

Kasserer Bjørnar Pettersen redegjorde for regnskapet, og som er fremlagt med et positivt 

driftsresultat med Kr. 22 988,57, og balanse med positiv egenkapital på Kr. 191 044,50. 

 

Revisjonsberetning ble opplest av revisor Odd-Jostein Hyttebakk, som anbefalte 

Landsmøtet å godkjenne revidert regnskap slik det ble fremlagt. 

 

Revidert regnskap ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent med betalingsfrist 

Forslag fra styret er at kontingenten forblir uendret, Kr. 250. 

 

Kommentar fra kasserer Bjørnar Pettersen: 

Enkeltmedlemmer som betaler direkte til NSDL, vennligst merk innbetalingen med navn. 

 

Kommentar fra Kolbjørn Asphaug: 

Betalingsfrist er 25. mai. NSDL vil purre via lokallaug. Styret har vurdert andre summer for 

kontingent, men forslaget blir som foreslått. 

 

Kommentar fra Odd-Jostein Hyttebakk: 

Hva med purregebyr? 

 

Kommentar fra Harald Blakseth: 

Oppfordring, bli raskere med betalingene. 

 

Styrets forslag med kontingent Kr. 250,- og betalingsfrist 25. mai ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7: Behandling av innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag til behandling. 

 

Sak 8: Fastsettelse av budsjett 

Styrets leder, Kolbjørn Asphaug, gav sin orientering om budsjettet. 

Inntekter: Består av kontingent og annonseinntekter. 

Utgifter:   Styrehonorar er satt ned, og delvis flyttet til reisekostnader. Under posten 

«Reisekostnader» er også reiseutgifter for dommere. 

Budsjettet er satt opp med et overskudd på Kr. 3 750,-. 

 

 

 



Kommentar fra David Sjøen: 

Det blir en del reisekostnader på enkelte dommere som har lang vei i forbindelse med 

dommeroppdrag. 

 

Kommentar fra Kolbjørn Asphaug: 

Reiser til nasjonale renn betales av Skiforbundet. Han orienterte om hvordan dette sendes. 

 

Kommentar fra John Even Westbye: 

Reiseutgifter i forbindelse med RC-renn skal i utgangspunktet betales av arrangør. 

 

Kommentar fra David Sjøen: 

Mange av rennene er ikke NC, men allikevel med store reiseutgifter. Dette vil kunne skade 

rekrutteringen. 

 

Kommentar fra Kolbjørn Asphaug: 

Forslag, ta dette opp med de respektive skikretsene om de kan være villig til å ta en del av 

kostnadene. 

Tar med forslag til Skiforbundet om deling av utgifter. 

 

Kommentar fra Terje Haugerud: 

I Buskerud skriver vi ikke reiseregning for lokale renn. 

 

Kommentar fra Stein Ringstad: 

Spørsmål – hva med renn som ikke er NC? Er det videomåling, og hvordan blir det betalt? 

 

Kommentar fra John Even Westbye: 

Ved lokale renn er det ingen videomåling, kun manuelle målere, gjerne 2-3 stk. med 

avstandsmåling. Det er et reelt spørsmål om deling av reiseutgifter til lokale renn. 

 

Kommentar fra Sigurd Meløe: 

Hva når det blir sammenslåing av fylker? Hva med budsjett? 

 

Kommentar fra Kolbjørn Asphaug: 

Ja, sannsynligvis felles budsjett. 

For alle nasjonale renn betaler Skiforbundet alle utgifter. Videomåling dekkes av 

Skiforbundet. 

Ved Landsrennet dekket arrangør utgiftene i forbindelse med videomåling. 

Oppfordrer til å skrive reiseregning for å synliggjøre utgiftene. 

NSDL vil jobbe opp mot Skiforbundet vedrørende fremtidige dekning av reiseutgifter. 

 

Kommentar fra Odd-Jostein Hyttebakk: 

Å få dekket utgifter er viktig med tanke på rekruttering. 

 

Kommentar fra Bjørnar Pettersen: 

Startavgiften i renn er Kr. 100,-, det samme som det har vært i mange år. Kan denne økes? 

Kan taes opp med Skiforbundet/Skitinget. 

 



Kommentar fra John Even Westbye: 

FIS-renn krever også manuelle målere. 

 

Kommentar fra Harald Blakseth: 

Skikretsene bør/må dekke kostnadene ved renn i kretsene. 

 

Budsjettet tatt til orientering. 

 

Sak 9: Valg 

Valgkomitéens leder, John Even Westbye, redegjorde for innstillingen: 

 

Innstilling: 

Leder:  Kolbjørn Asphaug, Oppland SDL  Velges for 1 år 

Sekretær: Harald Blakseth, ASDL   Ikke på valg  

Kasserer: Bjørnar Pettersen, TVSDL   Velges for 2 år 

Varamedlem: Kjersti Rønjom, TVSDL   Ikke på valg 

 

Revisor: Odd-Jostein Hyttebakk, ASDL  Ikke på valg 

Vara:  Johan Rønningen, Oppland SDL  Velges for 2 år 

 

Valgkomité: 

Leder:  Atle Opdahl, Trøndelag SDL   Velges for 1 år 

Medlem: Helge Kjærmann, TVSDL   Velges for 2 år 

Medlem: Jørn Thomas Hansen, Troms SDL  Velges for 3 år 

 

Valgt ble: 

Leder:  Kolbjørn Asphaug, Oppland SDL  Valgt for 1 år 

Sekretær: Harald Blakseth, ASDL   Ikke på valg  

Kasserer: Bjørnar Pettersen, TVSDL   Valgt for 2 år 

Varamedlem: Kjersti Rønjom, TVSDL   Ikke på valg 

 

Revisor: Odd-Jostein Hyttebakk, ASDL  Ikke på valg 

Vara:  Johan Rønningen, Oppland SDL  Valgt for 2 år 

 

Valgkomité: 

Leder:  Atle Opdahl, Trøndelag SDL   Valg for 1 år 

Medlem: Helge Kjærmann, TVSDL   Valgt for 2 år 

Medlem: Jørn Thomas Hansen, Troms SDL  Valgt for 3 år 

 

Alle de valgte ble valgt ved enstemmig akklamasjon. 

 

Møtet ble hevet Kl. 1230. 

 


