
Referat TKS-møte mandag 01.08.2022 

Sted: Teams (video) 

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

 

Rekrutt-og landslaget 

Laila har sendt ut til 10 kandidater og har fått positivt svar fra de fleste som har blitt forespurt om de 
ønsker å ha landslagsplass. Laila skal sende ut (en ny) kontrakt til deltakere på landslaget. 

 

Trener Tessa, ansettelse, statutter 

Tessa finner ut av kommunikasjon med landlagsdeltakere, for eksempel om treningsdagbok for 
utøvere og hunder og annet. Å lage en Facebook-gruppe kan være aktuelt.  

Tessa har foreløpig ikke fått noe kontrakt for ansettelsesforholdet som landslagstrener, dette skyldes 
nok ferie på kontoret til NHF.  

 

Barmarks-samlingen i Sjoa 26.-28. august 

Tessa sender ut e-post til landslagsdeltakerne for å høre hvor mange som vil komme på den. 

 

Terminlista 

Kun 4 (langdistanse) løp på snø som foreløpig er kommet inn på terminlista.  

Kan vi få med flere løp fra utlandet inn på terminlista?  

Laila tar kontakt med Hamar TK for å få inn deres løp samt NM på terminlista. Det er VM også i 2023. 
Vanligvis pleier det å være 3. helgen i februar, sted er foreløpig ukjent. Vi avventer avklaring på når 
og hvor dette blir slik at dette passer med dato for NM. 

Kan oppfordre klubbene til å søke om å bli IFSS cup-løp.  

 

Eventuelt 

Handlingsplan: 
Kan kopiere fjorårets plan og oppdatere denne i forhold til hva vi ønsker å prioritere å jobbe med 
som for eksempel å jobbe med landslaget. Viktig at alle i TKS leser handlingsplanen slik at vi kan få 
innspill etc i forhold til å oppdater denne.  
 
Veterinærkontakt landslaget:  
Sigurd informerte om svar fra forbundskontoret om at det ikke var satt av egne midler til veterinær 
kontakt for landslaget. Kunne man i stedet søkt midler til veterinær fra mattilsynet? Kanskje det er 
noen veterinærer som kan tenke seg å være frivillig veterinærkontakt (tilgjengelig på tlf) for 
landslagets deltakere? 
 
Neste møte: Mandag 22. august kl 20. 


