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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 ï 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 ï 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 ï 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 ï 2021 er økende . Økning blant de yngste i bunn, 

økning i senior  tilbakegang blant ungdommen ΡΣΤ . Jenteandelen øker  
 

Aktivitetsstatistikk fra Skikretsene 2020/2021, Ståle Villumstad oppfordret 
Skikretsene til å se på følgende nedenfor: 
Å Oppfordrer alle Hoppkomiteer til å engasjere seg i denne 
Å Kartlegge utvikling og bygging av hoppbakker i skikretsen 
Å 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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