
Referat fra styremøte nr. 02 16-17 
 

Sted:  Idrettens hus, Ullevål, Oslo 
Tid:   Onsdag 26. Oktober 2016 
 
Til stede:  Cathrine Spigseth (CS), Leder 
  Christina Holst Jensen (CHJ), Nestleder 
  Ann Kristin Midtlien (AKM), Medlem 
  Simen Enger (SE), Medlem 
 
Forfall:  Andreas Fossnes (AF), Medlem  
 

Pkt. Sak:  Ansvar: Frist: 

1 Uttaksløp    

 Venter fortsatt på svar fra stadion vi har forspurt 
angående å arrangere uttaksløp. Vurderer å 
forespørre nok en stadion. Christina følger opp 
videre.  
Datoen det jobbes for er 17 eller 18 desember.  

CHJ 
SE 

17.november 

2 Uttak VM 2017   

 CS leser opp innspill mottatt på mail. Går 
igjennom uttaksdokument som ble sendt ut. TKN 
vil legge til og endre ordlyden i dokumentet. 
 
Bemerkelse:  
TKN er ikke enstemmig i saken men har kommet 
fram til et kompromiss som vi syns gagner 
majoriteten.  
 
Vedtak:  
For at unødig støy ikke skal oppstå, og slik at vi 
får med kvalifiserte utøvere til VM legger TKN til 
et ekstra avsnitt i dokumentet: 
 
”Unntak: 
I et spesielt tilfelle ved en Combined kan skjønn 
utøves. 
Det kan tenkes at flere enn 4 løpere kommer 
samlet til mål, innenfor feks 10 sekunder, da er 
de i prinsippet like gode. 
Regelen om at utøvere kun ned til nr 4 på listen 
får tilbud kan forlenges nedover på listen 
dersom de foran takker nei og TKN ser disse 
utøverene som sportslig kvalifiserte.” 
 

CS  



Ytterligere informasjon kom på bordet og TKN 
tok en ny runde i forhold til uttak den 31/10, pr. 
epost.  
 
Bemerkelse:  
TKN er ikke enstemmig i saken men har kommet 
fram til et kompromiss som vi syns gagner 
majoriteten. SE og AKM ønsker full kvote på 
juniorer. CHJ er ikke enig i antall seniorer, ønsker 
dette til 2. 
 
Vedtak:  
TKN ønsker å ha med kvalifiserte utøvere til VM 
endrer et avsnitt i dokumentet: 
 
Antall utøvere til VM 2017 endres til: 
-3 damer senior  
-3 herrer senior 
-2 damer junior 
-2 herrer junior 
 
Forbehold: Alle uttatte må delta på uttaksløpet. 
Alle uttatte må være sportslig kvalifiserte 
gjennom gitte uttaksløp. Skjønn kan utøves.  
 

3 Rekruttering   

 TKN ønsker å legge til rette for mer 
rekrutterende løp som lavterskelløp, alla 
karusellen i Sørkedalen.  
 
Forslag:  
Oppfordre klubbene til å gå sammen om en 
lavterskelcup/karusell hvor det skal være enkelt 
og delta og enkelt å arrangere. Dette skal 
fremme aktivitet i miljøet. TKN kan bidra med 
organisering og promotering.  

SE  

4 Turløp?   

 TKN ønsker å få til å arrangere turløp som går 
over en dag, hvor man skal inn til et checkpoint 
og samme vei tilbake.  

SE  

5 NM kontrakter   

 TKN skal være obs på hva reservestadion til 
arrangøren skal være på et snøsikkert sted. Er 
ikke stadion på et snøsikkert sted må TKN 
oppfordre og hjelpe med steder som aksepteres 
som snøsikkert.  

CS  

 



 


