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Møte1 TKN 

Overlevering fra gammelt til nytt TKN 

Møte 2 TKN 

Gjennomgang landslag, enighet om og får flere utøver inn på herresiden for å bygge 

komplettherre lag. 

Kriterier for uttak er førende, alders grense brukes kun der yngre utøvere bør 

prioriteres og de har de rette kvaliteter og resultater for og komme inn på et LL. 

Det og ha en blanding av unge og eldre på et LL er absolutt en viktig faktor da dette 

er en erfarings idrett.  

Vi har liten rekrutering på gutter/herresiden, hva skal til å hva kan klubbene og NHF 

gjøre for og få yngre med.  

 

22.08.09 Referat møte 3 TKN  

Sak 1: Ønsker vi et eget Nordisk helg seminar neste år? Er dette noe vi skal tenke 

videre på gjennom året som kommer? Vi tar det opp igjen neste møte. 

Sak 2: Sofie sjekke NHFs hjemmeside om det kan være en egen fane for Norges 

cup. Dette bær vi ha for å fronte Norges cup nordisk stil. Det må utarbeides et 

regneark for enkelt kunne legge inn resultater etter hvert løp.  

Sak 3: Hvordan skape godt miljø i nye og eksisterende klubber? Kan dette være 

tema for et av NHFs åpne Teams-møter? 

 

Sak 4: Arbeidsfordeling i TKN: Rekruttering: Gunnar/Sofie 

                                                 Arrangementer/terminliste/TD kontakt: Randi Elin 

                                                 Landslag/trenere: Ketil 

                                                 Dyrevelferd: Sofie 

                                                 Alt mulig: Pål  

Sak 5: Terminliste skal være noe utøverne skal kunne planlegge ut i fra. Evt spørre 

NHF om de vet noe om VM kommende sesong. VM blir i Frankrike i slutten av 

januar. 

Planlegge NM-arenaer + Norges Cup. 

Norges Cup skal være en blanding av alle typer løp som snøre/pulk hvor sprint- 

normal distanse og distanse er representert, Seppala 1-spann Damer/herre som NC 

avslutning og en del av NC 2022-2023. 
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Uttak til VM: vi ønsker en «pool» som vi disponerer og fordeler under mesterskapet, 

tilsvarende det langrenn har i sine mesterskap.  

Sak 6: Landslagstrener: 3 søkere, det blir intervjuer i uke 33. Ketil styrer dette 

arbeidet.  

Sak 7: Landslaget 2022-2023: TKN har øke laget på herresiden, en herreløper er for 

lite til å lage et miljø som skaper framgang. Diskusjon om hvem og hvor mange, vi 

ble enige om følgende løpere skal inn:  

A-laget: Emil Slettmoe 

             Jørgen Stølan Thoresen 

             Viktor Sinding-Larsen 

Rekrutt-laget:  

           Sigurd Østerhagen Engen 

Vegard Reistad 

                                                                           

 

Randi Elin Lutnæs, referent 

 

 

 

 


