
Referat TKS-møte mandag 04.07.2022 

Sted: Teams (video). Til stede: Ingvild, Knut, Laila, Tessa, Sigurd (referent). Ikke til stede: Maren 

 
Landslag/Toppidrett 

Knut tar ansvar for toppidrett, men ønsker hjelp til dette. Tessa kan bistå. I første omgang er det 
viktig å få tatt kontakt med de aktuelle kandidatene for å høre om deres interesse og satsning, samt å 
få sendt ut landslagskontrakter. Vi tar også kontakt med Katrine Fugleberg da vi ønsker å få henne 
inn på den ledige plassen på rekruttlandslaget. Det er 5 (vinter) landslagsplasser i slede (TKS) og 5 på 
rekruttlandslaget slik at det totalt er 10 på landslaget i TKS (seniorer og rekrutter).  

Tessa blir landslagstrener. Det skal være 3-5 landslagssamlinger som Tessa er ansvarlig for. Vi kan ha 
1-2 av disse på barmark hvorav den første kan være på Sjoa 26.-28. sammen med TKB. Vi ønsker å få 
til en dialog med utøverne slik at vi kan få innspill i forhold hvordan vi best kan arrangere disse 3-5 
samlingene.  
 
 
Bredde/rekruttering 

Forslag om nybegynnerkurs i langdistanse for å skape bedre rekruttering. Ingvild kan følge opp dette. 
Monika Hallan ønsker å informere oss mer om dette. Monika fikk ikke deltatt på dagens møte, men 
kan i stedet ta direkte kontakt med Ingvild. 

 
 
Arrangementer 

TKS skal sette opp terminliste. Knut kan ta kontakt med klubbene for å høre hvilke tanker klubbene 
har i forhold til arrangementer både med tanke på høsten, og spesielt med tanke på vinteren. 
 
Avklaring av NM arrangør. Gåsbu kan arrangere ett NM og Jarlsberg kan arrangere ett NM (også det 
på Gåsbu) slik at NM blir i to deler. Sist sesong ble NM arrangert over tre helger, men 
tilbakemeldingene på dette var at det er bedre å arrangere NM over to helger. NM kan arrangeres 
for Sprint og MD samlet for det har fungert bra tidligere. 
 
 
Utvikling av grenen 

Veterinærkontakt 

Vi ønsker å sjekke opp med forbundskontoret om det er økonomiske rammer til å engasjere en 
veterinær som kan være veileder for landslaget. Sigurd kan undersøke dette. 
 
Komite som skal revidere langdistansereglene  

På styremøtet ble det vedtatt at alle TK’ene skal ha 1 representant i en ny komite. Laila har spurt 
Rune Hesthammer om å bidra på vegne av TKS, siden han er løpsleder for Femundløpet og kjenner 
særreglene som brukes der i tillegg til NHF regler. Ingvild ønsker også å bidra inn i denne komiteen. 
Laila foreslår videre at både Rune Hesthammer og Ingvild kan delta i komiteen. 

 

Annet: Vi fortsetter å bruke google drive til å dele dokumenter og Facebook/messenger til dialog 
mellom Teams-møtene. Neste møte blir mandag 1. august 2022 kl 20. 


