TKN 2019/20

REFERAT MØTE NR: 3/2019

Sted: Telefonmøte
Dato: 1.9.2019
Klokkeslett: 18.00
Tilstede: Katrine Foss, Karoline Conradi Øksnevad, Ketil Reistad,
Ann Kristin Midtlien
Fraværende:
Pkt:

1

2

Sak:

LL samlinger
16-18.08 Dombås
• Samling uten hund. Bra trøkk! Fokus på teknikk og
hurtighet. 5 LL utøvere deltok.
01-03.11 Torsby
• Samling med hund. Skitrening uten hund, barmark med
hund.
• Ketil har en dialog med svensk LL trener angående hvor
det er fint å trene hund i området
• Åpen samling, lage invitasjon til utøvere 17 +
• Søke støtte fra NHF
29.11-01.12 Sjusjøen
• Snøsamling med hund
• Alternativt Torsby hvis det ikke er snøforhold
13-15.12 Sjusjøen
• Snøsamling med hund
NM veka 23 – 29.03 2020
Møte avholdt på Lillehammer 22.august med representanter fra
NHF, NIF, NRK og Lillehammer Skiklubb.
NHF vil være teknisk arrangør, Lillehammer skiklubb bistår med
tidtaking.
Det vil bli opprettet et NM utvalg som skal ha ansvaret for å jobbe
med NM uka 2020.
Steinar Johansen er ønsket som rennleder.
Fredag disponerer NHF løypene på skiskytterarenaen. NRK vil
lage en reportasje fra rennet.
Søndag disponerer NHF kombinertløypene. NRK vil lage en
sportssending på to timer fra rennet.
Hvilke øvelser i nordisk stil som skal kjøres fredag og søndag er
fremdeles ikke avklart. Det er et ønske fra utvalget om å kjøre
stafett basert på internasjonalt oppsett. TKN ser at det kan gå på
tvers av det mandatet Tinget ga hovedstyret i sommer. Det er
kanskje ikke lov å endre oppsettet på NM stafetten.
Karoline har hatt kontakt med flere mulige NM arrangører med
tanke på terminlista og de klubbene hun var i kontakt med ønsker
ikke å dele opp NM helgene.
På bakgrunn av dette vil TKN foreslå 1-spann pulk på fredag og
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combined på søndag.
Terminliste
Forslag til terminliste. Fremdeles litt uklart når det gjelder
gjennomføring av NM del 1 og 2 ettersom det ikke er avklart
hvilke øvelser som blir med i NM veka.
04.01 Uttak EM / NC snørekjøring
11.01 Hamar Hundekjørerfestival
18.01 Nittedalsløpet
19.01 Nittedalsløpet (hvis de ikke arrangerer NM del 2)
25.01 Trøndelag - Uttak EM Combined
01.02 Askerløpet / ev NM del 1 pulk
02.02 Askerløpet
08.02 Hadelandsløpet
09.02 Hadelandsløpet
20-23 februar EM Falun
06.03 NM del 2 Nittedal
07.03 NM del 2 Nittedal
08.03 NM del 2 Nittedal
20.03 Seppala
21.03 Seppala / Åpent KM Hamar
22.03 Seppala
27.03 NM veka Lillehammer- Pulk 10/15 km?
29.03 NM veka Lillehammer- Combined ?
Eventuelt
Uttakskriterier
Finne kriteriene som ble brukt ved uttak til VM i Bessans
Kompetanseheving
Nordisk løperne har mye å hente på skismøring.
TKN ønsker derfor å avholde skismørekurs for løpere og
støtteapparat.
En av LL trenerne, Kristoffer Moan, har vært smører for
langrennslandslaget, og innehar en kompetanse vi kan ha god
nytte av.
Katrine skriver en søknad til hovedstyret om å få støtte til
gjennomføring av kurset.
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