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Åpning av Høstmøte i NSDL - leder Kolbjørn Asphaug ønsket alle velkommen  
til Høstmøte 2019 og håpet på et positivt og konstruktivt møte.  
Leder ønsket spesielt velkommen til Johan Remen Evensen og Ståle 
Villumstad. Han fortalte videre at NRK representant under sendingene på TV 
Christian Nilsen også ville komme til møtet. Han lander på Gardermoen når vi 
starter møtet og vil ha seanse sammen med Johan Remen Evensen. 
Sekretær Harald Blakseth registrerte fremmøtte representanter 35 møtt. 
Leder Kolbjørn Asphaug tok deretter for seg status for NSDL: 
A Rekruttering 
B Dommeroppsett 
C Hoppsportens Venner 
D Handlingsplan 
 

A - Rekruttering: Videoen som var lansert og ville komme er utsatt inntil 
videre, da det krever veldig mye ressurser for å få til denne videoen. Det var 
Kristian Bøhn NSF som skulle stå for den i samarbeid med NSDL. I stedet vil 
det bli laget en Power Point som erstatning og kan brukes i dommerutvalgene 
i kretsene og dommerlaugene. Dette vil medføre at man kan bruke  
 

  
 

  

 

Side 1 av 6 



 
papirversjon av denne power pointen. Alder på dommere bare øker, vi må få 
inn mange yngre dommere. 
 

B  Dommeroppsett: Kolbjørn assisterer Trond Bysveen på oppsetting for 
hopp. De har satt opp stort sett alle oppdragene for kommende sesong og 
sendt ut for tilbake melding om man tar oppdragene. Mange har svart, men en 
del gjenstår, de som er klare står med svart skrift på det som ligger på NSFs 
side. På oppsettet vil man se at noen står med blå skrift, det er personer som 
ikke har svart eller satt inn på nytt etter tilbakemeldingen. Listen vil bli 
oppdatert etter hvert som svarene kommer inn. Trond Bysveen vil komme 
tilbake til dommeroppsett under hans seanse senere på møtet. 
For kombinert er det dommerutvalgene i kretsene som setter opp dommere for 
kombinert. (Kjetil Dahlen kontaktperson), vil komme tilbake til dette også.  
 

C Hoppsportens venner: De tilbyr støttemedlemskap, og som medlem  
av hoppsportens venner tilbyr de bl.a. 

– Turer til mesterskap og WC 
– HSV skal nå komme med egen hjemmeside 
– Tur til Planica og en kopi av Wirkola statue trekkes blant 

medlemmer 
– Samarbeider om bladet «I svevet» 

 

D Handlingsplan NSDL 
Deretter ble handlingsplanen for NSDL for 2019 – 2020 vist på lerretet og 
gått igjennom. Noe av handlingsplanen er godt i gang, mens noen punkter 
arbeides det med. Lagt til et nytt punkt i tillegg på handlingsplanen - 
«Uniformering av TD/Dommere». Er kommet skriv/spørsmål til NSDL om at 
dommere som står i dommertårnet har alle slags klær og luer på seg.  
Når man er TD/dommer så representerer de Norges skiforbund, derfor mener 
de at man bør uniformeres på en eller annen måte, f.eks. med NSF jakke eller 
lignende med dommermerke på jakken for å skille seg ut fra de andre 
representantene fra NSF. Medlemmer av NSDL bør også ha et merke som 
sier at de tilhører Norges skidommerlaug.  
Dette var alle som var tilstede på høstmøte helt enig med forslaget. 
NSDL skal tar dette opp med NSF og se hva man kan få til. 
 
Deretter ble NSF representant Ståle Villumstad introdusert av Leder. 
Ståle Villumstad takket for at han fikk komme, som sa videre at han var glad 
for i komme hit blant TD og dommere. Han begynte med å takke alle for deres 
innsats for hopp Norge.  
Han nevnte at «årets arrangør» ble Voss under Junior NM.   
Terminliste og oppsett: Dette er stort sett klart og publisert for sesongen.  
Ved forfall av oppdrag skal dette meldes dommerutvalget i hjemmehørende 
krets, og de skal finne erstatter, klarer de ikke å finne erstatter, skal man 
tilbakemelde til Trond Bysveen. Dette gjelder dommere, TD settes opp 
sentralt.  
Han snakket mye om rekruttering. Det var avholdt TD kurs på Lillehammer sist 
høst og 3 nye TDer utdannet. Noen kretser var flinke med å holde 
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kretsdommerkurs for TD/dommere, men burde vært enda flinkere og da se 
mest til yngre TD/dommere. Han fortalte videre at NC var en utviklingsarena  
for hoppere, derfor er det tettest med NC renn og god trening for alle 
TD/dommere m.v. En del diskusjon om utstyrskontroll på renn, dette har de 
kommet godt i gang med og utfordringen er at alle skal ha like vilkår. Det er 
uttalt at kontrollen i Norge er strengere enn internasjonalt, dette er ikke riktig, 
det er samme reglement som gjelder for Norge som internasjonalt.  
Kontrollen starter i det små med de yngste hvor man rettleier utøveren,  
ikke disk. Etter hvert som men kommer opp i klassen blir det mere og mere 
strengere og ført når man hopper i klasse A på NC renn kan man få disk. 
Ingen i C og D skal diskes, kun rettledes. Målet med kontrollene er at man skal 
rettlede – så gi advarsel og til slutt disk. Som han sa, veiledning er det 
viktigste en kontrollør gjør. I A klassen ble kun 6 disket i forrige sesong . 
RAW AIR akademi: Rekrutteringsprosjekt til NSF og omfatter aldersgruppen 
6 – 12 år. Hensikt med prosjektet er å skape tettere bånd mellom topp og 
bredde, mellom NSF-admin og klubbene. NSF har fått utviklet 100 par Raw-Air 
hoppski med lengde 170-200 millimeter. Disse er med bindinger og det følger 
med hoppstøvler. Det er vanskelig å få tak i så små hoppski i markedet, derfor 
har NSF utviklet sine egne ski, det er viktig med riktig utstyr for de aller yngste. 
Det er også lagt opp til Pedagogiske tips «Hopp deg ferdig», dvs. hopp deg 
ferdig i en bakke før du går videre til neste bakke osv. Filosofien bak dette er 
at en utøver skal mestre alt i denne bakken før man går videre. 
K-Jump: Magne Kleven fra Kongsberg har utviklet programmet. Virker meget 
bra og blir brukt i alle NC renn. De arbeider med å få til live sending av 
rennene inkl. streaming, videomåling, dommer utregning m.m. 
Jobber med å få til vindkompensasjon også, har nå på forsøk 3 målere som 
skal stå i bakken. Dette er et samarbeid med Kombinert. Utviklingen er på 
gang og spennende prosjekter. 
Bakker i Norge:  
322 (335) aktive hoppbakker fordelt utover 90 (94) forskjellige anlegg   
28% av de aktive bakkene er plastbelagt  
Aktive bakker  Hvorav m/plast  Type    Størrelse  
261    75    Rekrutteringsbakke  < K44  
43    11    Liten bakke   K45 - 74  
12    3    Normal bakke   K75 – 99  
5    2    Stor bakke   K100 >  
1       Skiflygingsbakke  K170 >  
322    91    SUM     (28%) 
 
Unike aktive hoppere i 2019 var 1447 personer fordelt på alle alderstrinn. 
Dette er en økning på hele 139 hoppere i forhold til året 2018 som var på 
1308 personer, altså en oppgang og mange klubber gjør en god jobb. 
NSF Ståle Villumstad takket forsamlingen og ønsket alle en fin sesong. 
Viser for øvrig til vedlegget fra NSF Ståle Villumstad som ligger ved dette 
referatet.  
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Så kom tiden til ekspertkommentatorene fra NRK-TV under hopprenn, 
Christian Nilsen og Johan Remen Evensen. 
Christian Nilsen startet seansen med å fortelle litt om hvordan de jobber og 
finner statistikker og fakta under rennene. De er inne på FIS.com, og der  
finner de mange opplysninger gjennom statistikkene. Mye henter de fra 
Wikipedia også. Det kan noen ganger være forskjell i opplysninger og da blir 
det en ekstra kontroll på hva som er riktig 
Hvordan de tenker og hvordan sendingene skal fremstå. Prøver å få opp 
humøret og ha en lett tone. Litt historie fortellinger og hvilken utøver de skal  
ta for seg på det aktuelle rennet som de skal kommentere. Hva står på spill  
i dagens renn, og her kommer dommerne i fokus, hva de dømmer og de er 
viktige, et ½ poeng kan avgjøre fra 1 plass til eks. 4 plass og derfor blir ofte 
dommerne et tema i mange av sendingene. 
Det var veldig interessant å høre på Christian Nilsen det han fortalte. 
Så slapp Johan Remen Evensen til og fortalte at da han skulle inn i boksen å 
begynne å kommentere hopprennene var han veldig nervøs. Han kom da 
direkte fra en aktiv karriere og skulle kommentere hoppene. 
Han påpekte at det perfekte hopp etter hans syn er det estetiske i hoppet. 
Han mente videre at han ikke ville straffe noen, men heller gi ros. 
Han kom inn på sitt verdensrekord hopp i Vikersund på 246,5 meter.  
Han sa at det var så mye adrenalin i kroppen at han husker svært lite etter 
landing, men husker at da han kom over kulen i Vikersund i stor høyde, tenkte 
han at dette kunne gå helt ned i bunnen av bakken. 
Hoppet ble vist på storskjerm flere ganger, og han mente at det var mellom 20 
– 25 minusgrader i bakken. Han fortale videre om termologien i et hopp, 
Jo kaldere det er, des lenger vil man fly for det er kun iskrystaller i luften,  
er det varmt i luften vil man ikke få løftet i bakken på lik måte som med kaldt 
vær. 
Ser man på skiflying i Planica går rennet så tidlig som mulig på morgenen, 
grunnet at da er det kaldest etter natten og man kan få til lange hopp. 
Det ble kjørt flere hopp som ble kommentert og deltakerne fikk være med på 
seansen. Meget bra og fin seanse med disse karene fra NRK, takk. 
 

Dommeroppsetting ved Trond Bysveen: 
Dommeroppsettet er nå i samarbeid med Kolbjørn Asphaug. Han begynte å 
snakke om sommerhopp, det var mye forfall og det var vanskelig å skaffe nye 
dommere. Telemark/Vestfold fikk skryt av Trond, for at de stilte opp med 
dommere på kort varsel, han takket de for det. 
Nå er stort sett alle renn for kommende vintersesong satt opp og ligger på 
nettet. De med svart skrift har godkjent og at de kommer og tar oppdraget, de 
med blå skrift har enten ikke svart eller satt opp på nytt etter at han har fått 
forfall. Han sa videre at man har tatt hensyn til samkjøring grunnet reiseutgifter 
og nærliggende arrangement. Han håpet på at det ikke skulle bli så mye forfall 
siden oppsettet stort sett ligger nå på nettsiden til NSF-hopp. 
Han viste deretter oppsettet på storskjerm. Han påpekte at aldersgrense for 
hoppdømming i NC er 75 år. Er man over den alderen må kretsen søke om 
dispensasjon for vedkommende. For dømming i kretsrenn gjelder ikke denne 
aldersgrensen. 
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Kombinert ved Kolbjørn Asphaug: 
Kombinert hadde et prøveprosjekt sommeren 2019, ikke med dommere men 
kun med nedslag. Under evalueringen på høsten fikk de mye kritikk for måten 
det var gjennomført på, og fra om med kommende vinter er prosjektet tilbake 
til det gamle med stildommere. 
På mesterskap skal det vært 5 dommere, på NC-renn kun 3 dommere og det 
blir 4 helger med kombinert NC renn. Kombinert vil at skikretsene skal sette  
opp dommere i de NC hvor rennet går. Dommeroppsettet skal være klart min. 
1 mnd. før rennet avvikles. Dommere skal meldes inn til Kjetil Dalen. 
 

Landsmøte 2020 ved Kolbjørn Asphaug: 
Oppland SDL har tatt på seg landsmøte for 2020 som arrangør. 
Stedet er Quality Strand Hotell, Gjøvik i tiden 5 – 7 juni 2020. 
Selve Landsmøte blir lørdag 6 juni 2020. Det er i tillegg lagt opp til en fin 
ledsagertur i Gjøvik og omegn med en veldig god og morsom guide. 
Hotellet er helt nyrestaurert. Dette er samme hotell som NSDL hadde sine 
høstmøter tidligere på Gjøvik, og han håpet på at man i dag avsetter sted og 
dato for Landsmøte. 
Han viste noen bilder fra hotellet, det er blitt stort og flott. 
 

Videotrening med Kolbjørn Asphaug. 
Han orienterte om videotreningen og at det ville komme 15 hopp i rask 
rekkefølge som skulle bedømmes, med reprise på hoppene. Han fortalte 
videre at han kom til å benytte dommerne som skal dømme NM-hopprenn til å 
kommentere hoppene og trekkene, så han ba de spesielt om å skjerpe seg. 
Han hadde med evalueringen av hvert hopp og hvile karakterer som var 
kommet frem på svev – landing – utkjøring. Det ble dømt 15 hopp fortløpende. 
Etter dette gikk Kolbjørn gjennom hvert hopp med å starte med å spørre NM-
dommere om hva de dømte og så deltakerne hva de mente og fikk deretter 
opp en gjennomsnittsdømming før han begynte å kjøre reprise og diskusjon 
på hoppene. Det var mange vanskelige hopp å dømme, både på svev, 
nedslag og utkjøring.  
Som Kolbjørn sa, dere har ikke mere tid i hoppbakken å bedømme hoppet, 
men at dommeren fikk et annet syn på hoppet enn på lerretet. Meget god 
gjennomføring og lærerikt, Deretter kjørte han damerenn hvor vi skulle dømme 
6 hoppere, han spurte hvorfor damer vanligvis blir straffet mere i sine hopp 
enn menn. Lærerik seanse dette også. 

 

Eventuelt Ingen av deltakerne hadde noe til dette punktet.  
Leder tok opp følgende spørsmål: Skal NSDL legge høstmøte til NSF 
høstmøte slik man gjorde i 2018. Deltakerne mente at de fikk mye mere ut av 
at NSDL hadde sitt eget Høstmøte. Høstmøte med NSF regi ble veldig 
oppstykket så de anbefalte at NSDL burde ha eget Høstmøte, men etterlyste 
hvorfor ikke flere enn en FIS-dommer Trond Bysveen var tilstede under møtet.  
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Avslutning. 
Leder NSDL Kolbjørn Asphaug 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 syntes også det er synd at kun  
en FIS dommer er til stede på et slikt høstmøte, mye å lære av hverandre. 
Deretter takket han alle på nytt og ønsket vel hjem og velkommen til  
Landsmøte  05 – 07 juni 2020 på Gjøvik  
Vel hjem og kjør forsiktig. 

 

Møtet avsluttet kl. 16:10. 
 
 

Harald Blakseth 
Sekretær. 
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