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REFERAT FRA MØTE I TKS 22.08.2022 
 
Sted:  Teams 
Tid:  20:00-21:30 
 
Til stede: Ingvild, Maren, Laila, Tessa, Sigurd (referent), Knut. 
 
Uten stemmerett: Monika Hallan 
   
   
 
  
  

Pkt. Sak: Ansvar Frist 
    

1 Godkjenne referat fra 01.08 
Ok. Men referat skal inn i en mal og oversendes forbundet. (Malen 
ligger nok på forbundets sider eller i google drive). Referatet lagres 
som PDF før det sendes inn. 
 

  

2 LL/ toppidrett/kontrakter/ jr-landslag?  
Viktor trekker seg fra slede for å være med på nordisk. Vi kom derfor 
frem til å bare ha 4 på landslaget. 
Lager ikke junior landslag i år, men kanskje til neste år. 
 

  

3 Samlingen på Sjoa, økonomi 
Mange som skal delta (omtrent 30 voksne). Det er foreløpig ikke avtalt 
hvordan vi skal fordele kostnadene med TKB. 
 

  

4 
 

Terminlista 
VM dato er fastsatt 24.-28. januar. Hamar hundkjørerfestival blir 7.-8. 
januar og blir uttaksløp. Foreslått NM 11.-12. februar NM del-1 og 
neste NM 25.-26. februar NM del-2 (sprint og MD begge helger). 
Finnmarksløpet er VM i langdistanse. Ønsker å få inn mest mulig på èn 
terminliste, evt med forskjellige fargekoder etc på hvilket type 
løp/samling etc det dreier seg om. Vi ønsker å søke om at de to NM-
ene skal søke om å bli World Cup, vi gir beskjed om dette til Vibecke. 
Hamar hundkjørerfestival kan også oppfordres til å søke om World 
Cup. 
 

  

5 Langdistansekurset 
Monika har hatt møte med interessenter som har gitt inntrykk av et 
behov for et rookie-kurs rettet mot et enda lavere nivå (enda mer 
nybegynner nivå) enn tidligere avholdte rookie-kurs (som har gått i 
mange år) for å gjøre terskelen for å kunne starte enda lavere. Monika 
vil gjerne ha innspill på hva et slikt kurs skal inneholde. 
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6 Tessa-rapport? 
Tessa har fått svar fra ca 5 utøvere (omtrent halvparten) på hennes 
henvendelse til landslagsdeltakerne, og det har vært noe dialog i 
forhold til dagbok og hvordan de kan kommunisere osv. Tessa er i 
gang med å planlegge landslagssamlingene. 
 

  

7 Styremøte/VG/dyrevelferd 
Det har ikke vært noe styremøte i NHF siden sist. Ting kan tyde på at 
det kan bli en større mediesak om dyrevelferd etc. 
 

  

8 Mediehåndtering/lojalitet 
Hvis noen av oss blir spurt om noe fra media skal vi ikke uttale oss, 
men henvise til NHF og presidenten i NHF og vi i TKS skal holde oss 
lojale til det som eventuelt blir uttalt fra forbundet. 
 

  

9 Hakkadalseminaret 
Tre eller fire av oss planlegger å være med på Hakkadalseminaret, så vi 
legger neste møte til fredag kveld i forbindelse med dette og kan prøve 
å få til et fysisk møte for dem som har mulighet til å delta fysisk. 
 

  

10 Monika, samarbeid, og hvordan samarbeide best med klubbene?  
Monika jobber med rekruttering til sporten og jobber aktivt ut mot 
klubbene og samarbeider med dem. Det varierer veldig hvor mye 
kontakt hun har med de forskjellige klubbene. 
 

  

11 Rookiekurs, Hamar trekkhundklubb, godkjenning av 
forelesere/mentorer:  
Johanne Sundby (hovedforeleser) og Jan og Ronny Frydenlund som 
mentorer. Vi gir beskjed til forbundet om at vi godkjenner disse til 
dette. 

  

 Neste møte  
Fysisk for dem som kan i nærheten av Hakkadalseminaret? Vi avtaler 
nærmere. Noen deltar på video. Tid: kl 20 fredag 16. september. 
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