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Her kommer en informasjon fra Norges Skidommerlaug. Dette har vært og blir fortsatt 
en meget spesiell tid og det må vi også ta hensyn til. Forsøker her i noen korte avsnitt å 
gi dere en status akkurat nå. 
 
 
Styremøte søndag 27.9. 
Vi hadde telefonmøte i styret søndag kveld og det fungerte fint. Der ble det vedtatt å 
avlyse årets høstmøte. I den usikre tiden vi nå er inne i ville ikke vi ta på oss ansvaret 
selv om det hadde vært mulig å gjennomføre med hensyn til de regler som er akkurat 
nå. Men den store utfordringen ville vært å holde den avstanden man skal, og det er 
ikke lett å gjennomføre når det blir 30 til 40 personer på et møte. 
Referat fra styremøtet med øvrige saker vil komme etter hvert 
 
 
Landsmøte  
Som kjent så ble årets landsmøte avlyst p.g.a. situasjonen med korona. Planen videre 
var å ha et Landsmøte kombinert med høstmøte, men nå blir heller ikke det 
gjennomført. Dermed må vi vente med Landsmøte og håpe det kan gjennomføres i 
2021. 
Frem til da sitter det styret som ble valgt i 2019. Under landsmøtet i 2021 må vi 
behandle både 2019 og 2020 når det gjelder faste landsmøtesaker. Det er for tidlig å 
bestemme dato for dette på nåværende tidspunkt. Det kommer vi tilbake til senere. 
 
 
Dommeroppdrag 
Vi vet at det for øyeblikket arbeides i NSF/hopp/kombinert med en terminliste for 
kommende sesong. Etter hvert blir det også satt opp dommere, og fra NSDLs side 
forsøker vi å bistå NSF litt med oppsettet. Ser at vi kan gjøre en bedre jobb med 
oppsettet for mesterskapene enn det som ble gjort forrige sesong. Kan tilføye at de 
fleste av de rennene ikke ble gjennomført p.g.a. koronaen som kom over oss i mars. 
Vi håper at kommende sesong blir bra for oss som liker denne sporten ekstra godt. 
Kommer vi ut i bakken på hopprenn og gitt stilkarakterer så er vi vel fornøyd selv om det 
er spesielle tider. Ønsker alle lykke til med oppdragene når den tid kommer. 
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