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Referat TKN-møte 7.september 2022 Teams 

Tilstede: Pål, Gunnar, Ketil, Sofie og Randi Elin 

 

Sak1:  

• Samling våren 2023 for å samle Nordisk-miljøet til en sosial 

samling med tanker om vegen vår videre.  

• Finne en felles struktur på hvordan vi skal forvalte NHFs penger på 

klubbutvikling og rekruttering.  

• Finne en sosial og motiverende veg for å vise alt det fine med vår 

del av hundekjørersporten, nemlig Nordisk stil.  

• Vi jobber videre med om denne type samling er noe vi vil 

gjennomføre våren 2023. 

Sak 2:  

• Turrenn: vi bør få arrangørene til å tydeliggjøre turklassen bedre i 

sine løp. Kanskje lage egne løp, tydeliggjøre/ ufarliggjøre 

turklassen i Seppala enda bedre 

• Løp: få til mange løp gjennom vinteren 

• Uttaksløp: allerede i romjula, Gåsbu? Nittedal? 

• NM del 1 og 2 etter VM 

 

Sak 3:  

• Landslaget. 7 juniorer, disse trenger vi navnet på ansv Ketil.  

• Samlinger: 16.-18.september Trysil: elite og rekrutt 

• 16.-18.september juniorer? sted?  

• Snøsamling: ønsket på Skei 

Sak 4: 

• Medisinsk fritak for utøverne; Ketil sjekker med utøverne om noen 

trenger fritak.  

 

Sak 5:  

• VM 2023: Vi ønsker å påvirke IFSS til å kunne ha en pool med 

utøvere til mesterskap og de som er best egnet den aktuelle dagen 

får kjør (på lik linje med langrenn). Dette må opp på IFSS-

konferansen 2023. 
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• Uttakskriterier: Ketil justerer kriteriene fra sist sesong. Kriteriene 

offentliggjøres så fort som mulig.  

• Overnatting: Ketil finner antall utøvere og gir beskjed til NHF om 

hvor mange som det skal bestilles husrom til. Dette må gjøres 

omgående.  

Sak 6:  

• Dyrevelferd: utpå vinteren når temperaturen stiger, bør starten på 

løp være tidligere på dagen, for eksempel klokka 10.00. På 

Nordåsen bør første start være 10.00 pga mange andre som 

ønsker å bruke løypenettet  

• Bør NHF ha et nett-møte for alle parter inne sporten om 

Dyrevelferd? Sofie jobber med sitt foredrag i sammen Monica H.  

Sak 7: 

• Ann Kristin Midtlien er TKNs mediekontakt. Hun er ikke medlem av 

TKN, men en ekstra ressursperson som tar seg av kontakt med 

medier og sosiale medeier for nordisk stil. 

 

Sak 8:  

• Norges cup: vi ønsker 7 løp med varierte løp, korte, lange, 

snørekjøring, pulk og combined.  

• Vi jobber videre med Norges cup-premissene fra sist sesong.  

• Vi ønsker en egen portal for Norges cup på NHFs hjemmeside 

hvor resultater og «børs» oppdateres etter hvert løp. 

Sak 9:  

• Enkelt notat fra samling Åsen 5/9-2022: 

• Pål informerte om TKNs uttak av lag, tanker rundt det å være på et 

lag og hva vi vil legge vekt på kommende sesong.  

• Sofie holdt et godt foredrag om dyrevelferd og hvilke forskrifter som 

påvirker hundekjørerne. Hun er også tilgjengelig for utøverne på 

laget om de lurer på noe ang skader, vaksiner, medisiner på 

doipinglisten osv.  

• Randi Elin informerte enkelt om løp kommende sesong og litt om 

Norges Cupen hvor Seppala-løpet som Norges Cup-avslutning i 1 

spann dame og herre.  
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Randi Elin, referent 11/9-2022 

 

 

 

 

 


