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Referat fra høstmøte NSDL 

Hotell Helsfyr 15.10.2022 

 

Hilsen fra Svein Kampen ble formidlet 

Hilsen fra Tor Zachariassen ble formidlet 

 

Kolbjørn ønsker velkommen og gikk mellom agenda for dagen. Årets høstmøte ble gjennomført i 

forlengelsen av fagmøtet NSF/hopp. 13 dommere deltok i fagmøtet og på NSDLs høstmøte. 

 

1. Terminliste 22-23 

2. NM Dommere 2023 

3. Rekruttering av nye dommere 

4. Hva kan vi gjøre for å bedre deltakelse på NSDL’s møter? 

5. Oversikt over alder på dommerne 

6. Oversikt over antall dommere per krets 

 

1. Oppsette finner dere her: For TD og dommere (skiforbundet.no) 

 

2. NM arrangeres i storbakke vinter for menn på Rena 7-8 januar 2023 

NC på lørdag og NM junior på lørdag – NM senior på søndag 

Dommere som ikke har tatt oppdateringsprøven må gjøre det snarest mulig. Er ikke 

dommerprøven gjennomført og bestått blir ikke vedkommende dommer satt opp på renn. 

Det ble ikke vist frem noen liste over dommeroppsett  i dag, på grunn av endringer. Lista vil 

være klar i løpet av oktober, og sendt ut til de som er satt opp. 

 

Storbakke NM for kvinner er satt opp mandag 5 desember. Dette er noe usikkert i forhold til 

om vi får TV sendt renn med NRK. 

 

3. Rekruttering av nye dommere 

Hva gjør kretsene rundt om? 

Oppland:  

 -  sendt ut brev til hoppklubbene med anmodning om at det skaffes minst    

  dommerkandidat per klubb 

 - Lagt ut på nettsiden 

  
 

https://www.skiforbundet.no/hopp/regler-og-retningslinjer/td-og-dommere/


- Sendt brev til alle TD/Dommere i kretsen med anmodning om hjelp 

- 31.10.22 holdes det kretsdommerkurs på Lillehammer 

 

Telemark: Prøver å kjøre kretskurs hvert år 

Lite renn – derfor lite oppdrag til de nye. Resultatet er at de faller fra. 

 

 Kjørte kurs for gutta på Hoppgymnaset. Ta tak i dem igjen og spør om de vil 

fortsette. 

 

Kolbjørn har laget et skriv, og sender dette til kretslederne slik at dette kan 

brukes av de andre kretsene. 

 

Det blir arrangert nasjonalt TD i løpet av året.  

 

4. Hva kan vi gjøre for å bedre deltakelse på NSDL’s møter? 

Skal vi legge møtene i forbindelse med større renn i landet? 

Kombinere med andre arrangementer? 

Oppfordring til NSF om å henstille til at alle dommere også meder seg inn i NSDL. Lage en 

møteplass hvor nye dommere blir kjent med de allerede etablerte dommerne. 

Er plassering av møtet viktig? 

Ære være de som møter!!!      

 

5. Oversikt over alder på dommere 

17 FIS dommere (snittalder 48,2 år) 

70 Forbundsdommere (snittalder 60,8 år) 

78 kretsdommere (snittalder 52,9 år) 

 

6.  Oversikt over antall forbundsdommere pr krets. 

     Antall dommere Ikke oppdatert 

Agder og Rogaland    6   1 

Akershus     5   2 

Buskerud     13   5  

Finnmark     1   1 

Hedmark     6   1 

Hordaland     1   1 

Møre og Romsdal    1   1 

Nordland     2   1 

Nord-Trøndelag    7   4 

Oppland     7   3 

Sogn Og Fjordane    1   0 

Sør-Trøndelag     7   2 

Troms      3   1 

Vestfold og Telemark    8   1 

Østfold      2   0 

 

Totalt      70   24 

 

 



7. Eventuelt 

Hva gjør vi når en «Ildsjel» slutter? 

Ståle «Da tenner vi en ny»      

 

Hva kan vi lokke med for å få inn nye dommere? 

- Beste plassen i bakken! 

- Kjøregodtgjørelse ved større renn (NM/NC/COC) 

- Hva med honorar? (Håndball og fotball helt ned i 6. divisjon får honorar) 

- Engasjere de som har hoppinteresse 

- Ty til frivilligheten 

- Opplæring i VISMA slik at de faktisk kan skrive reiseregning. Bruksanvisning ligger på samme   

  side som dommeroppsettet (bla deg helt ned i bunn av seiden). Ligger som vedlegg til 

  referatet. 

 

Er det godt rekruttert med TDer? 

Ståle: I visse regioner er det bra – noen er det verre med. 

Ønsker seg kvinnelige FIS TDer. 

Norge er et foregangsland innen kvinnehopp, så spørsmålet kommer fra utlandet hvorfor vi 

ikke har flere kvinnelige TDer… 

 

Nye stildommernormer ligger ute på samme side som dommeroppsettet.  

Bruk STILNORM 2022 – Ligger som vedlegg tilreferatet. 

 

Oslo, 18.10.2022 

Kjersti Rønjom 

sekretær/nestleder 

 

 

 

 

 


