TKN 2019/20

REFERAT MØTE NR: 3/2019

Sted: Lunner, Hadeland
Dato: 1.7.2019
Klokkeslett: 18.00
Tilstede: Katrine Foss, Karoline Conradi Øksnevad (skype), Ketil Reistad (skype),
Ann Kristin Midtlien
Fraværende:
Pkt:
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Sak:

Årshjul
Legge ut årshjulet på Dropbox, så kan alle oppdatere
• Tidligere uttak til LL neste år – mars 2020
Oppfordre NHF til å be IFSS om å ferdigstille sitt årshjul
Terminliste
Sette opp forslag til terminliste, og ta kontakt med aktuelle
arrangørklubber
Fastsatte datoer 2020
EM Falun 20-23 februar
NM uka 23-29.mars
• Håndplukke arrangørstab
• Regi av NHF, ikke en enkeltstående klubb
• Katrine holder kontakten mot hovedstyret
• Får med minst en øvelse, forslag om Combined.
TV sending søndag 29. mars
Mulige datoer for renn 2020
Hamar hundekjørerfestival 1 helgen i januar
Nittedalsløpet 2 eller 3 helgen i januar
Uttaksløp til EM 25 eller 26. januar. Combined
NM del 1 første helgen i februar. Pulk, snørekjøring (kommer an
på hva som blir valgt som øvelse i NM uka)
Norgescup- 3 helger i løpet av sesongen
World Cup- jobbe for å få WC status på flere løp
Landslag
Teknikktrener langrenn
Kontakte Audun Svartdal
Ketil har eventuelt et par aktuelle navn til på blokka
Samlinger
Få til 3 x 2 dagers samlinger fra august til desember
En av barmarksamlingene gjøres åpen
Sette opp forslag til samlinger august – desember 2019
LL kontrakt
Må på plass snarest
• Krav om å føre treningsdagbok og dele denne med trenere
Utøver representant
Velges på første samling
LL koordinator
Ketil i samarbeid med Katrine.
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LL bekledning
Undersøke muligheten for å kunne designe nye klær til LL
utøverne. Katrine tar kontakt med Ann Karin Huseby
OLT stipend
Splitte på kjønn ved neste års innstilling. Større konkurranse på
kvinnesiden.
Spons
Følger opp dialogen som Ebbe har startet med en stor aktør innen
dagligvarebransjen, et forsikringsselskap og et selskap som lager
kosttilskudd til hunder.
Rette arbeidet mer inn mot nordisk delen
Samarbeid med firmaer som har hytteutleie
Sjekke muligheten for et samarbeid med utleiefirma for hytter.
Gratis eller redusert pris på leie av hytter mot at utøverne har
reklame på klærne
Sosiale medier
Blåse liv i Instagram kontoen til LL, og følge opp at utøverne på
LL legger ut på Instagram og på FB

1.7.2019
Referent:
Ann Kristin Midtlien
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