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Invitasjon TD-samling 28.-29.2020 

 
 

Tid: 28.11, kl 16:00- 29.11, kl 15:00 

Sted: Scandic Oslo Airport, Adr. Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen 

Påmelding: E-post til mariannebjornson.hofstad@sleddog.no. Gi beskjed om du trenger 

overnatting og om du har eventuelle allergier eller behov for annen tilrettelegging i 

påmeldingen. Søknad om reisegodtgjørelse sendes til TDK leder Alf Stokke. Kun rimeligste 

reise dekkes.  

Frist: For på- og avmelding er 2.11.2020 

Pris: Seminaret er kostnadsfritt. (Ved for sen avmelding, uten legeattest eller annen rimelig grunn 

må det påregnes en utgift på romkostnad.) 

 
Å være TD er spennende, men også en krevende og ansvarsfull oppgave. Det er derfor 
viktig at du som TD får mulighet til å være i et fellesskap hvor man får påfyll av kunnskap, 
kollegastøtte og mulighet til drøfting og erfaringsutveksling. Forbundet har derfor som mål å 
gjennomføre årlige TD-samlinger framover. Og vi trenger at nettopp du deltar. Det er mulig å 
delta med elektronisk deltakelse. Du får da ikke mulighet til å komme med innspill og delta i 
gruppearbeid. Opplys om dette i påmeldingen din hvis du ikke har mulighet til å være til 
stede.  
 
 

Program 
  
Lørdag: 

16:00-16:30: Registrering, kaffe, småprat 

16:30- 16:45 Innledning med Leder av TDK Alf Stokke 

16:45- 19:00 Arbeid med caser med Alf  

- Løs hund; presentasjon og diskusjon 

- Kjørers ansvar 

- NM Barmark 

19:00-20:00 Middag 

20:00-21:00 Åpen time 

 

Søndag: 

08:00-09:00 Frokost 
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09:00-11:00 Utvikling av guidelines for TD-rollen med Nils Finsrud 

11:00-12:00 TD som juryleder 

12:00-13:00 Lunsj 

13:00-15:00 TD-stigen inkl. kriterier for fornyet TD-lisens med Nils Finsrud 

15:00 Avslutning med Alf 

 

Covid-19; det legges opp til et godt smittevern og overholdelse av 1 meters regelen på 
seminaret. De som har symptomer, må holde seg hjemme. Vi forventer hyppig håndvask og 
vasker jevnlig alle flater med spritservietter. Hotellet hjelper oss med dette. Nannestad 
kommune som Gardermoen ligger i har per dags dato svært lave smittetall og ingen ekstra 
krav til begrensninger i offentlig forsamlinger.  
 

 

Vel møtt! 
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