
Referat TKS møte mandag 20.06.2022 kl 18 

Sted: Teams (video) 

Til stede: Åse Østvold, Laila Leegaard, Maren Lofsgaard, Knut Helge Reiersgård, Tessa Philippaerts, 

Ingvild Lakseide Fossøy 

 

Første møte for nytt TKS sammen med tidligere TKS 

Dette var et møte for å bli litt kjent og få informasjon om hva slags oppgaver TKS jobber med. Noen 

punkter som det ble snakket om i dette møtet: 

Landslag: TKS arrangerer landslagssamling. Trenger ikke landslag til langdistanse? Be dem som er 

interessert i å komme på landslaget om å sende sin kontaktinfo før sesongen begynner. 

Skal på sikt dele opp TKS i to grener(?) - langdistanse og sprint/MD. Hvordan er forholdet mellom 

TKS/TKN og TKB? 

TKS jobber ut ifra et Årshjul. - Følger en årsplan og delegerer oppgaver til medlemmene i komiteen. 

Diverse oppgaver: Engasjere landslagstrener. Engasjere veterinær. Ikke avklart datoer på flere 

arrangement, spesielt innen (sprint og MD). Ikke fått godkjent budsjett for neste år.  

Annet: FM er VM 2023. Kontaktperson FM Trond Andersen.  

Vi lager en Facebook-gruppe med det nye TKS. 

Åse Østvold gir medlemmene i det nye TKS tilgang til nødvendige dokumenter i Google Drive. 

 

Punkter å jobbe videre med. Neste TKS-møte 04.07.2022. 

• Ansvarsfordeling i TKS: «Leder: overordnet ansvar og styremedlem, Nestleder: Toppidrett, 

medlemmer: Bredde/rekruttering, Arrangementer, Utvikling av grenen» 

• Landslagskontrakter. Ligger under toppidrettsansvarlig…? Der må vi bestemme om det skal være en 

til på rekrutteringslandslaget, feks Katrine Fugleberg, og om vi vil ha et juniorlandslag også, som 

nordisk har satt opp. Vi har noen juniorer som deltok på VM, og flere som var med på NM, så de bør 

med.  

• Landslagstrener, og oppfølging av henne, sette ned statutter for hvilken oppfølging hun skal jobbe 

med, og hvor mange samlinger TKS skal tilby sine landslags-, rekrutt- og Jr.-utøvere.  

• Samarbeide med TKB om den åpne samlingen som TKB arrangerer 26-28 august ? Det er 6 utøvere 

som pr idag er de samme på landslag/rekrutt TKB og TKS.  

• Årshjulet for TKS.  

• Handlingsplanen for TKS. 

 

Referent: Sigurd Erdal-Aase 

 


