Side 1 av 10

NORGES SKIDOMMERLAUG

Referat
NSDLs - HØSTMØTE
Scandic Hotell, Hamar
Lørdag 06.11.2021.

Åpning av Høstmøte i NSDL - leder Kolbjørn Asphaug ønsket alle velkommen
til Høstmøte 2021 og håpet på et positivt og konstruktivt møte.
Leder viste til programmet for Høstmøtet og siden vi var så tidlig ferdig med
Landsmøte, ville han begynne med:

Norges skidommerlaug inn i fremtiden og veien videre,
før NSF Ståle Villumsted kommer og skal ha innlegget fra kl. 11:00.
Leder ville vite hvordan Dommerutvalgene i kretsene fungerte kontra laugene.
Nordlang ved Øyvind Kvig var først ute:
Fungerer dårlig. Har ikke noe dommerutvalg. Liten interesse fra både
kretsen og hoppkomiteen. Dommerutvalget fungerer bra innbyrdes, men blir
aldri innkalt til møte av hverken krets eller hoppkomiteen.
Utvalget møtes i bakken på grunn av store avstander.
Nord-Trøndlag ved Gerd Marit Svendsen:
Nord-Trøndelag fungere samarbeidet godt, blir innkalt på møter.
Samme styre for utvalg og dommeroppsett. Samarbeidet fungerer bra!
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Møre og Romsdal ved Ove Skogly:
Møre og Romsdal funger samarbeidet utmerket, samme styre i utvalgene.
Sogn og Fjordane ved Kjell Øystein Rutle:
Viste ikke så mye om samarbeidet da det er leder møter på møtene,
men etter hans syn så fungerer det bra.
Østfold ved David Sjøen:
Østfold funger samarbeidet utmerket, samme styre i begge utvalgene.
Det er de samme folka som går igjen.
Telemark/Vestfold ved Kjersti Rønjum:
Fungerer bra! Samme som sitter i begge utvalgene.
Hedmark ved Trond Bysveen:
Det er dommerutvalget som «regjerer». Fungerer bra sammen med krets og
hoppkomite. Blir innkalt på møter.
Akershus ved Odd Jostein Hyttebakk:
Det er de samme som sitter i dommerutvalg i skikretsen og dommerlauget.
Fungerer dårlig med samarbeid. Blir ikke innkalt til noen møter i kretsen,
så han vil påstå at det fungerer ikke i Akershus. ASDL får støtte fra kretsen.
Oppland ved Kolbjørn Asphaug:
Styret i Oppland skidommerlaug er det samme som utvalget i kretsen.
De har godt og nært samarbeid med kretsen, så det fungerer bra.
Ståle Villumstad kom med en henstilling på at man ikke måtte glemme
kombinert (KK) i denne sammenhengen i kretsene hvor han poengterer at det
er ekstremt viktig at også kombinert blir tatt med
Dette var en rask gjennomgang hvordan de forskjellige dommerlaugene
samarbeider med kretsutvalgene, hvor man ser at det er både og.
Hva skjer hvis dommerlaugene legges ned, og kun det er dommerutvalgene
som blir stående ansvarlig for alle TD og dommere.
Harald Blakseth: Hvem skal da ha ansvaret av TD og dommere på landsbasis,
skal NSF ha ansvaret for alle og samle TD og dommere til felles møte. Skal
hver krets stå for TD og dommerne. Vi må ha et fast holdepunkt for alle TD og
dommere derfor bør ikke Norges skidommerlaug legges ned.
Kolbjørn Asphaug: Føler at NSDL er eneste møtepunkt for TD og dommere
og er også uenig i nedleggelse av Norges skidommerlaug. Viktig ting som bør
diskuteres under et Landsmøte, skal vi eksistere eller skal vi legge ned NSDL.
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Leder opplyste videre at NSDL forsøker å legge et Landsmøte til
20 – 22 mai 2022 hvor også ledsagere får være med. Medlemsmøte blir også
holdt som vanlig etter Landsmøte. Regner med at Landsmøte blir lagt til Gjøvik,
siden møte i 2020 ikke ble avviklet.
Spørsmål Leder Kolbjørn Asphaug lot henge i luften:
Hva kan vi gjøre for å få flere folk på Landsmøte?
* Høstmøte sammen med et arrangement (World cup)
* Foredragsholdere som trekker flere folk
* Alternative løsninger
- Dommerutvalgene kan innkalle til dommermøte
- I stedet for NSDL

Kl. 11:00 Innlegg fra Arrangementssjef Hopp - Ståle Villumstad.
Takket for innbydelsen og følte seg veldig velkommen blant TD og dommere,
da han selv er medlem av NSDL i Akershus.
Han begynte med, det er her i denne forsamling ressursene sitter og takket alle
sammen som er til stede for den innsatsen dere gjør. Ikke bare som TD og
dommere, men også det frivillige arbeidet som legges ned. Han utdypet nok en
gang «Tusen takk» for deres ressurser og hva dere utfører.
Ståle begynte med å snakke om NM normalbakke i høst i Midtstuen.
NRK sendte direkte fra NM normalbakke i Midtstua både lørdag og søndag.
Det er veldig hyggelig at hopp fikk den dekningen. Dette var et prøveprosjekt
hvor de skulle teste ut Remote funksjon (produsent sitter i studio/NRK og de
slipper å dra rundt med den store NRK bussen.) Det jobbes nå med at det
streames fra COC i Vikersund
. Det er kommet forespørsel fra TVP i Polen
om å sende COC Vikersund på TV. Det arbeides med saken.
Norges Skiforbund består av 6 grener (inkl.Hopp), 16 skikretser og sentrale
fellesfunksjoner / avdelinger.
Det er den sentrale Arrangementsavdelingen i Norges Skiforbund som er
ansvarlig for å arrangere NM, NM Junior, Hovedlandsrennet, COC, FIS Cup og
World Cup; altså IKKE NSF Hopp . Det er Grenen NSF Hopp har fortsatt
ansvar for NorgesCup Hopptreff, SGV.
Hva skal til for aktivitet?
Anlegg – viktig at du har alle bakkestørrelser. Starte med 5 meter og oppover.
Skal vi rekruttere skihoppere må det i utgangspunktet være en liten bakke!!!
Vi trenger ildsjel/er og bare 1 er nok til å få gang aktiviteter, den/de kan få med
seg trener/e og man er i gang. Ha noen som kan arrangere små hopprenn,
altså å ha med seg er arrangør/klubb i tillegg.
Det trengs litt utstyr – og der kan utstyr lånes helt gratis, både ski og støvler
Viktig at ski har riktige bindinger i forhold til alder og aktivitet, viktig for å starte
opp. Det er ungene som styrer skia, ikke skia som styrer ungene som
Ståle sa . Når ungene kommer opp i større størrelser må de ha ordentlig ski,
binding med utløsermekanisme og sko.
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Utviklingen fra 2019 – 2021 er økende
. Økning blant de yngste i bunn,
økning i senior
tilbakegang blant ungdommen
. Jenteandelen øker
Aktivitetsstatistikk fra Skikretsene 2020/2021, Ståle Villumstad oppfordret
Skikretsene til å se på følgende nedenfor:
• Oppfordrer alle Hoppkomiteer til å engasjere seg i denne
• Kartlegge utvikling og bygging av hoppbakker i skikretsen
• Se på størrelser, beliggenhet, helårsanlegg, rekrutteringsanlegg osv.
Ståle Villumstad la frem statistikk over utviklingen fra 2018 til 2021

Meget flotte illustrasjoner over utviklingen de siste 2-3 årene, er en markant
oppgang på hoppere og det gleder oss alle. Hvorfor tilbakegang på
11 åringene kunne han ikke svare på, det kunne være at hallene hadde åpnet
igjen for innendørs idrett etter helt stengte haller og at de hadde trukket inn i
varmen igjen. Summen er at det har blitt 224 flere hoppere de siste årene.
I tillegg la Ståle ut flere statistikker på FIS nivå.
Innen FIS ligger vi helt på toppen når det gjelder alt innenfor FIS.
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FIS Dommere og TD er
Det er i dag 13 FIS dommere og 3 kandidater
Det er 6 FIS TD
Det er 2 FIS utstyrskontrollører
Norge får bra med oppdrag og har god påvirkningsgrad innen FIS.
Forbundsdommerkurs
Trondheim, lørdag 4. desember kl. 10.00 – 17.00
Påmelding til Tom Normann,
Kursavgift kr. 400,- (skal dekke utgifter til kurset inkl. servering.)
Oslo, Ullevål evt. Vikersund/Lillehammer, forslag 22 – 23 Januar 2022
Jørn Larsen / Kjersti Haugen Espelid
Kursavgift kr. 400,- (skal dekke utgifter til kurset inkl. servering.)
Invitasjon sendes til alle kretsdommere og alle skikretsers dommerutvalg, samt
NSDL og publiseres. Deltagere må være kretsdommere,
Oppfordrer alle skikretser til også å arrangere Kretsdommerkurs.
Tidligere var det krav om å være kretsdommer i 3 år før en kunne gå opp til
forbundsdommerkurs. Nå er det krav om erfaring i stedet for antall år.
Må ha minimum 4 - 5 renn før forbundsdommerkurs.
Oppdateringsprøve
Alle dommere og funksjonærer må være medlem av en skiklubb for å få
oppdrag. Riktig kompetanse er viktig og erfaring
Forbundsdommere skal normalt gjennomføre oppdateringsprøve annethvert år.
Prøve sendt ut av Tom Normann før sommeren 2021
55 har bestått - 33 har IKKE avholdt prøven
Altså har vi pr. i dag 88 aktive forbundsdommere til å ta nasjonale oppdrag.
Videre fortalte Ståle at terminlisten frem til julen 2021 er lagt ut på nettet.
Det er begynt med oppsettet av TD og dommere etter julen 2021, så følg med
på nettet under NSF hopp, der blir alt lagt ut under TD og dommeroppsett.
Vindmåling og vindkompensasjon.
Hopp har til sammen 13 vindmålere, og avhengig av bakkestørrelse plasseres
5-7 målere i unnarennet, og kombinert har 5.
Første måler på kulen og siste ved HS, de andre fordeles i unnarennet.
Man har to forskjellige type vindmålere – 3D måler som hopp benytter og er
den mest avanserte med 6 «mikrofoner» som står fritt og måler vinden i alle
retninger (3 dimensjoner).
Kombinert har en annen måler – 2D som måler gjennomstrømning av vinden i
bakken og må vinkles i forhold til svevkurven. Målerne er trådløse. Alt er
utviklet i Norge. Ståle forklarte videre og viste hvordan kompensasjonen ble
utregnet og plasseringene i bakken. Dette gir hopperne rettferdige resultatet
vedr. vind, og man kan følge med på vindforholdene i bakken. Dette er viktig ift.
vurdering om det kan hoppes og utøvernes sikkerhet.
Terminlista finner du her:
https://www.skiforbundet.no/hopp/
Dommeroppsett finner du her:
For TD og dommere (skiforbundet.no)
Ståle avsluttet at mottoet er «Ydmykhet – Respekt – Glede»
Takket for seg og utdypet sin takknemlighet at han fikk komme,
som han sa her sitter resursen og ønsket
LYKKE TIL MED SESONGEN !

FIS info fra Geir Steinar Loeng
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Geir Steinar begynte med å si: Det har ikke vært noen internasjonale renn på
norsk jord i 2021 (grunnet Covid), ei heller ingen norske dommere har hatt
internasjonale renn i denne perioden.
Unntaket er et renn som TDen valgte å sitte i karantene, dette var VM skiflying,
Planica hvor Bertil Pålsrud påtok seg TD oppgaven.
Møter i FIS-komiteer og kurs har i perioden gått på link/online, har fungert
brukbart.
Norge har utført FIS-kurs for våre dommere i oktober med oppmøte.
FIS-dommeraspirantene har også gått opp til prøver, men dette har foregått på
online.
Norge har følgende internasjonale TD’er og dommere:
Norske FIS TD’er – spesielt hopp:
• 6 stykker (alle menn)
• To kandidater:
• Morten Solem
• Anette Sagen
Norske FIS-dommere:
• 13 stykker
• 3 kvinner
• 10 menn
• Tre kandidater i gang:
• Glenn Remi Helgerud
• Bjørnar Pettersen
• Helge Kasland
Norske FIS TD’er – kombinert:
• 3 stykker (alle menn)
• Norske videomålere:
• 2 stykker (alle menn)
• Norsk obmann – Ole Walseth
Tildeling av internasjonale oppdrag:
• TD-oppdrag: personlig og nasjonsuavhengig
Dommeroppdrag:
• Antall FIS-renn arrangert av nasjonen - Norge
• Antall dommere nasjonen har tilgjengelig
• Nasjonens resultater fra hopperne gjennom sesongen.
FIS har fått ny President Johan Eliasch fra Sverige.
Alle de norske FIS dommerne evaluerer internasjonale renn i løpet av
sesongen som sendes inn til FIS. Formålet er at FIS ønsker å få et resultat av
de som har dømt rennene. Alle evaluerer 2-3 renn per sesong.
Fis har utviklet er helt nytt program som FIS dommere kan benytte.
Alle FIS dommere har mulighet til å dømme i et system som heter Virtual Judge
på Berkutschi plattformen.
Det er i tillegg opprett såkalte «superdommere» som evaluerer.
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Alle data blir lagt inn i en felles database. Du får da en pekepinn på hvordan du
selv ligger an i tillegg til å se hva de andre dommere rundt i verden dømmer.
Dette har blitt et veldig godt hjelpemiddel for FIS-dommerne. Aldersgrensen for
internasjonale dommere er økt fra 60-65 for 2 år siden.
I tillegg blir det nå egen sertifisering for rennledere på internasjonalt nivå,
Det blir 2 nivåer på rennledere - A og B-kategori.
Følgende har fremkommet ved evaluering av rennene:
• Generelt: “Det dømmes for trangt! 18,5 => 16,0”
• Svev: For lave trekk, både menn og kvinner
• Landing: Generelt ok for menn, men noe for strengt for damene
• Utkjøring: For store trekk (menn), men bra for damene
Mye av dette er det vi ser på TVen under renn og dette har medført at det har
blitt feil vinner, referentens syn på dette som jeg personlig så, er at Maren ble
fradømt gullet under VM.
FIS er godt fornøyd med TD-jobbene siste sesong.
En TD (ikke norsk) har fått sanksjon i 2 års for div forhold, det er godt å se at
man slår ned på usømmelig forhold.
Sjåvinistisk dømming er 2 dommere sanksjonert – ikke norske.

Mesterskapsnominasjoner 2021-2022
Norge har fått 3 oppdrag i mesterskap for Norske dommere:
04 – 20.02.22 – Beijing - dommer Jørn Larsen.
28.02 – 06.02.22 – Zakopane – dommer Kjersti Haugen Espelid.
11 – 13.03.22 – Vikersund – dommer Geir Steinar Loeng.
Vi gratulere dem med oppdragene og ønske lykke til.
Norge er representer i forskjellige komiteer i FIS:
Norske hopprepresentanter i FIS er:
• Bertil Pålsrud; FIS JP Committee og Equipment and Development (leder)
• Line Jahr; Youth and Children SJ & NC
• Torgeir Nordby; Hills
• Clas Brede Bråthen; Calendar
• Geir Steinar Loeng; Officials, Rules and Control SJ
• Norske kombinertrepresentanter i FIS er:
• Lasse Ottesen; FIS RD NC
• Jan Rune Grave; FIS RDA NC
• Edgar Fossheim: FIS NC Committee/Executive Com
• Arne-Olaf Sween; Officials, Rules and Control NC
FIS har hatt store utskiftninger av personell så det blir mange nye ansikter å se
i bakkene kommende sesong. Geir Steinar viste bilder av de som har overtatt
oppgaven fra hvem til hvem.
Geir Steinar viste frem div tabeller på hvordan evalueringen fungerer m.m.
Regelverket:
Vedtak av nye retningslinjer for dømming oktober 2021:
• Selve regelverket (ICR 431) er som før.
• Retningslinjene med tillegg i landingsfasen

• Retningslinjene har ny ordlyd i utkjøringsfasen
• Nye retningslinjer, men i praksis;
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«døm som før»!!
Nye retningslinjer vedlegges dette referatet, se siste side som vedlegg.

Info fra Ivar Stuan – Sportssjef kombinert NSF
Ivar Stuan takket for at han fikk komme og fortelle hva kombinert driver med.
Status 2021 pr november: Sportslig
-Verdens beste kombinertnasjon siste sesonger,
seier i 41 av 56 konkurranser på høyeste nivå.
-Målet er OL Beijing 2022.
-Kvinner i kombinert vil få 10 WC – sesongen 2021/2022.
-Det legges opp til ny trenerkabal årlig.
-Kombinert ønsker et tett samarbeid hopp vedr. utstyr og i Aero 2022 –OLT
-Målsettingen er å være aktive på rekruttering? –kan aldri bli bra nok!
Organisasjon
-Stor kompetanse og kontinuitet i trenerteam begge landslag og i teamene
-Må styrke administrasjon – økte krav marked og organisering – økt
profesjonalisering
Økonomi
-Kombinert har stadig økende omsetning, når sannsynligvis 20 mill. i 2022.
stadig økte krav for å henge med innen sporten!
Samarbeidspartnere – må ha solide, langsiktige sponsorer skal man få alt til å
gå rundt og allerede påbegynt reforhandling/reforhandlet avtaler til 2025/ 2026.
-Ivar påpekte at de har en sterk posisjon og sterk støtte hos Olympiatoppen.
Media
Kommer til å få god TV-dekning av kombinertrenn 2021/ 2022: NRK 5 helger/
DiscoveryOL/ TV2 Holmenkollen/ TV3 resten av WC. Kombinert har fått mange
bra avtaler, så kombinert blir å se på TV skjermen i sesongen.
Ivar Stuan gikk gjennom hele organisasjonen til kombinert hvor han fortalte at
det var 5 menn og 3 kvinner som skal representer Norge i utgangspunktet,
samt noen som kvalifiserer seg i løpet av sesongen.
Deretter fortalte han om Inntektsutvikling Kombinert 2012 -2021:
2012 hadde de i underkant av kr, 8.000,-- og fordele på kombinert,
I 2021 har kombinert neste Kr. 2.000.000,-- og håpet på å komme over
denne summen i 2022. Som han uttrykte, kombinert er kommet for å bli.
Ivar viste på skjermen Idrettsinteresse per april i 2020/21-sesongen.
Her ligger langrenn og skiskyting på topp med 45 – 43% - så er det noen
imellom, men på 9 plass av i alt 50 grener ligger kombinert med sine 19%.
Han var stolt over plasseringen.
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Sesongen2021-2022: Mye å glede seg til på TVen innen kombinert:
20-21/11
Beitostølen NM kvinner og menn
NRK
26-28/11
Ruka-WC menn
Nent
3-5/12
Lillehammer-WC kvinner og menn
NRK
11-12/12
Otepää-WC kvinner og menn
Nent
16-18/12
Ramsau-WC kvinner og menn
NRK
7-9/1
Val di Fiemme-WC kvinner og menn
Nent
15-16/1
Klingenthal-WC menn
Nent
22-23/1
Planica Prøve VM WC kvinner og menn
Nent
28-30/1
Seefeld Trippel-WC menn
NRK
29-30/1
NC Vind ILNC kvinner
NRK?
9/2+15/2+17/2 Beijing-OL menn
Discovery
26-27/2
Lahti-WC menn
Nent
5-6/3
Oslo-WC menn
TV2
12-13/3
Schonach-WC finale kvinner og menn
Nent
22-23/3
Mo i Rana-NM Kombi Sprint/ Team Sprint/
Hopp NM Harstad
NRK?
26-27/3
Harstad-NM Langrenn del 2 kvinner og menn
NRK
Ivar Stuan avsluttet med å vise noen tabeller bl.a innen kombinertsporten
omdømme per april i 2020/21-sesongen, interessant å se tabellen.

Et veldig godt og innholdsrikt foredrag om kombinertsporten. Engasjerende og
morsomt foredrag.
Til slutt fikk han følgende spørsmål som han ville ta med tilbake til KK.
Det gjaldt dommere i kombinertrenn hvor det er vedtatt skal være 5 dommere i
nasjonale renn, men at det brukes kun 3 dommere på NC. Dette kan være
veldig utslagsgivende for en deltaker da vedkommende ikke vil få en
gjennomsnitt på dommerkarakterene og kan dermed frata vedkommende
mange plasser og feil deltaker blir kåret som vinner.
Fikk også spørsmål hvorfor terminliste ikke blir lagt ut på nettet, dette kunne
han ikke svare på siden alle rennene allerede er terminfestet. Dette skulle han
også ta opp med KK.

Eventuelt
Viktig at alle kretser sjekker sine dommerutvalg og ser at det stemmer.
Sjekk på www.skiforbundet/hopp sine sider.
Harald takket alle sammen for de 15 årene som sekretær i NSDL og
ønsket den nye sekretæren Kjersti Rønjum lykke til.
Kolbjørn takket Harald for en flott innsats gjennom alle disse 15 årene.

Møtet avsluttet 16:15
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