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Referat fra medlemsmøte 21.05.22 

Quality Hotel Strand, Gjøvik 

 

FIS representant, Geir Steinar Loeng, orienterer om FIS-saker 

WC sesongen starter allerede 5. november i Polen. Årsaken til dette er fotball VM…. Det er blandede 

meninger om dette blant de norske utøvere. 

NOR FIS TD’er:  6 stykker – alle menn 

   To «kandidater»: Morten Solem og Anette Sagen 

NOR FIS dommere: 14 stykker – 3 kvinner og 11 menn 

2 aspirant kandidater Glenn Remi Haugerud og Bjørnar Pettersen. Skal på kurs i Tyskland i sommar. 

Kjersti Espelid overtar for Geir Steinar Loeng i renn komiteen i FIS. 

Det blir også gjort endringer i Bakkekomiteen  

Det er egen komite i skiflyging på 7-9 personer.  

Dommer evaluering: Det dømmes for strengt for korte hopp! 

   Loeng: Det er liten forskjell på landing med/uten telemarksnedslag 

   Tapes: Dagens praksis inspirerer ikke damene til å ta telemarksnedslag 

   Et bevis på dette er Julia Kykkänen (FIN). Hun tar flotte nedslag, men får ikke 

    noe bedre stilkarakter enn andre som hopper samme legde, og ikke setter 

    nedslag. 

Sanksjonsfokus: Sjåvinisme og Avvik 

   1 NOR dommer har sanksjon for 2 år 

   Nytt forslag fra Tyskland at dommerne skal ligge over 80% på samlet trekk på 

    -0.5 - +0.5 totalt i et renn. I fjor hadde NOR 2 dommere som ville strøket pga 

    denne regelen. 

Skiflyving for kvinner i Vikersund      Det blir 15 deltakere 

 

Antall hoppere i skiflyvingsrenn økes fra 40-50 deltakere 

 

I OL er det slutt på kvalifisering – hver nasjon har en kvote på 4 (menn og kvinner) 

Skal lage ny konkurranse med «Super Team»: Lagkonkurranse med 2 hoppere med 3 omganger. 

Første omgang: XX antall – 2 omgang 12 deltakere – 3 omgang 8 deltakere. 

 

 
  



 

Fung. HK-leder, Kristian Brenden: Idrett, kunst eller galskap? 

Begynte som skihopper tidlig i barndommen. Var aldri noen barnestjerne. Tok seg opp når han 

begynte på skigymnaset. 2 verdenscup seire. 

Stildømming som aktiv og tilskuer: 

Nedslaget er viktig for hoppsporten, og er med på å avgjøre resultatlista. Nedslag har alle et forhold 

til! Takker dommerne for at de er til stede slik at det kan avholdes renn      

Hopplengden og stilen: 

Mange faktorer spiller inn på utkjøringa: for høy fart hos jury, dårlig preparert akkurat i 

landingsøyeblikket. 

Nedslaget er hopperens innsats – det har ingen ting med bakke, vær, fart o.l. det er kun hopperen 

som kan avgjøre om det blir landing med/uten nedslag! 

Mener at det skilles for lite på et bra kontra et dårlig skihopp. Burde være større bruk av 

dommerskalaen for å skille de beste fra de dårligste. Utøverne prioriterer bedre utstyr fremfor å 

sette nedslag. Dette fordi dommerne gir «samme» karakter uansett. 

Dommerens verdi: 

Dommerne har stor påvirkning på resultatet. 

Dommertårnet som institusjon: 

Hvor skal dommertårnet stå i bakken? Tårnet står for langt oppe i bakken. Vanskelig å se nedslagene. 

Sitter i bakkekomiteen for Granåsen. Kristian vil komme med forslag overfor FIS komiteen at 

dommertårnet skal litt lengre ned enn planlagt.  

Trivelig å komme inn i dommertårnet     .  

Rekruttering: 

Viktig å få med foreldrene. Viktig å fortelle positivt om hoppsporten. «Billig» sport når de starter opp. 

HK jobber med en handlingsplan vedr rekruttering. Hopparenaene er en positiv plass å være. 

Hopptrening for de minste må være basert på lek og moro. Mestringsfølelsen for et godt hopp 

kommer i alle aldre og nivå – fra 5 år og opp til landslagshoppere. Viktig å ta de små skrittene i riktig 

retning. Bryte barrierer og konkurrere med deg selv. Dreier seg mye om den store idrettsgleden. 

 

Trenger rekruttering innen dommer og TD. Få som «faller fra» som dommer/TD. Det er en fin 

«dommerfamilie» som møter på renn! 

Innspill fra Harald Blakseth:  Det bør være et krav om at alle klubber som har hoppere MÅ 

     utdanne minimum 1 dommer.  

 

 

 

 



Orientering fra kombinertkomiteen v/ Edgar Fossheim 

72 år gammel. Lang fartstid innen idrett. Skøyte, fotball og sykling. Sluttet å hoppe da han datt og 

brakk armen. 

Tilhører Eidsvoll IF. Fikk en sønn som ar interessert, og sittet som leder i Eidsvoll siden midten av 80 

tallet og frem til i dag. Alle kombinertløpere starter i hoppbakken. 2 passions – 1 game     . 2 fysisk 

og psykisk krevende idretter slått sammen.  

Kombinert for kvinner er fortsatt ikke OL øvelse.  

Jentene skal ha 2 renn i Planica i vinter. Og 3 konkurranser neste sommer i Trondheim. Vanskelig å 

utelate kombinert som OL utøvelse i neste OL. 

Sesongen 2024 er det klart for skiflyging i kombinert      

Likestilling: OBOS som er hovedsponsor har satt som krav at det skal brukes like mye penger til 

jentene som guttene! 

Prøvd seg på renn uten dommere. Funnet ut at det ikke fungerer! De må ha dommere på plass. 

Kjører 3 dommere i NC og 5 i andre større renn. Dette mye av økonomiske grunner. 

Innspill fra Harald Blakseth: Det skal være 5 dommer i alle renn. Dette for at det skal bli likt for 

     alle hoppere. Leder av KK skulle ta dette med seg fra sist Landsmøte 

     på Hamar, men dette har han ikke gjort!  

    Prøve å slå sammen renn sammen med hopp slik at de samme 5 

     dommerne kan brukes i begge grener. 

Som grenleder er det største ansvaret det økonomiske. Skistyret er ingen profesjonell organisasjon. 

Alle grenene må tenke på seg selv. Du får ikke flere kombinertløpere fra Brasil selv om de hadde fått 

10 mill.  

Du kan ikke ha hopprenn/kombinertrenn uten dommere!!! 

Gerd Marit Svendsen: Fortalte om en litt lei hendelse ved et renn i Rana i forbindelse med NM 

Junior kombinert. Det var dårlig kommunikasjon, og det endte med at dommerne som var satt opp 

ikke dukket opp. Kommunikasjon fra KK til dommerne må bli bedre! Dommeroppsett bør sendes ut 

sammen med dommeroppsettet for hopp. 

Edgar Fossheim kjente til problemene rundt dette rennet. Han kunne berolige Gerd Marit med at 

INGEN klandrer dommerne som ikke møtte opp på rennet!  

Kombinert må være flinkere til å legge ut dommerne på dommeroppsettet. Under NM kombinert i 

Notodden måtte kretslauget sette opp dommerne selv. 

Forslag fra Helge Kjærmann om at dommeroppsettet legges over til dommeroppsett kontaktene i 

hopp. 

Edgar tar det med seg videre til kombinertkomiteen. 

 

 

 

 



NSF hopp – Ståle Willumstad 

Startet med å takke dommere og de frivillige for innsatsen i hoppbakkene. Takker også for bidraget 

til vindmålere til NSF fra dommerlauget. Nye dommerpass er laget, og deles ut til nye dommere. 

Hoppsporten hadde en liten nedgang i rekruttering under pandemien. Glade for å få til storsamling 

igjen. Denne gangen i Vikersund i stedet for Midtstulia. 

Veldig viktig med hoppteamene i kretsene. I og med at vi ikke har noe B-lag, er disse Teamene 

viktige! 

Økonomisk var 2021 et positivt år. Et lite pluss på regnskapet. Budsjettet for 2022 vedtatt i januar, og 

er fortsatt gjeldende. Ligger økonomisk bra til.  

Prosentandelen blant rekruttene blant jentene er høyere enn gutta.  

Ny modell for hopp: Vi har ett hopplandslag. Jentene og guttene er nå samle. Alle skal ha samme 

reklame på hjelm, ski og klær. 

Det blir satt opp TD kurs i nær fremtid. 

Forbundsdommerne som tok teorien i høst, vil ikke alle få tatt praktisk prøve i sommer. Noen vil få 

renn i sommer, men håper at de fleste er ferdige i løpet av neste vinter. 

NM 28-30 oktober planlegger å dele ut den første Kongepokalen til jenter noensinne. Må være min. 

15 deltakere, og det ser lovende ut. 

Solan Gundersen vinterleker som er blitt avholdt i Midtstulia de to siste årene, er kommende sesong 

endelig tilbake i Alvdal      

 

 

Dommersituasjonen ved kolbjørn Asphaug 

88 forbundsdommere per 31.12.21 

59 bestått oppdateringsprøva 

29 har ikke tatt oppdateringsprøva – 10 av dem er over 75 år 

2 FIS dommere har ikke tatt oppdateringsprøva 

Det er 10 kretsdommere som skal ta forbundsgraden i løpet av kommende vinter. Det er Trond og 

Kolbjørn som setter opp kandidatene til renn. Kolbjørn har sendt mail til utvalgslederen om hvem 

kandidatene er, men har ikke fått svar… 

Forslag fra Trond Bysveen om at oppdateringsprøva kan tas på høstmøte for de som sliter med å 

komme seg på nett, eller av andre grunner ikke har fått tatt prøva. 

Oppdateringsprøva bør tas hvert annet år.  

Er det behov for nye forbundsdommere akkurat nå? Nei 

Rekruttere nye kretsdommere:  

- Kontakt klubbene/Teamene som har hoppere og oppfordre dem til å stille med kandidater. 

- Kontakte hoppteam for å sjekke interessen blant hopperne for å bli dommere når karrieren er over 

Odd-Jostein Hyttebakk ønsker mere hjelp fra hopp sentralt om å sende info vedr rekruttering. Ståle 

hjelper veldig gjerne til med dette. 



Eventuelt: 

Kristian Brenden: Skileik aktivitet. Det er ansatt skiklubbutviklere i alle kretser som skal hjelpe til å 

lage aktivitet i klubbene. Klubbene selv må bestille disse selv. Viktig at vi benytter oss av dem slik at 

de opprettholder tilbudet overfor hopp.  

Viktig å få formet en bakke som ikke er «skummel». Det skal være gøy å prøve skihopp!  

Muligheter for å samarbeide med langrenn for å skape kombinertløpere. Oppfordring: BRUK 

SKIKLUBBUTVIKLERNE for ALT det er verdt!!!!!!!! 

 

Kjersti Rønjom 

Referent 

 


