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REFERAT FRA MØTE I TKS 29.11.2022 
Sted:  Teams 
Tid:  19:00-20:30 
Til stede: Ingvild, Maren, Laila, Sigurd (referent) 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

    

1 Åpen time 
Satser på å ha webinaret tirsdag 3. januar fra kl 20-21:30. Kontoret kan 
invitere til møtet med input fra Maren. Forslag om å invitere direkte til alle 
som har betalt DID i LD og til dem som får nyhetsbrevet. Lurt å ha noe som 
fenger som for eksempel en «fengende» paneldebatt. Ingvild skriver program 
til det åpne møtet. Tema for webinaret blir «ny konkurranse-sesong, nye 
muligheter», og del-tema: DID, forsikring, nytt regelverk etc.  
 

  

2 Budsjett 
Vi satt opp et budsjettforslag for TKS for 2023 som Sigurd sender inn til 
kontoret før 1. desember. 
 

  

3 Ny nestleder 
Siden Knut trakk seg som nestleder trenger TKS en ny nesteleder. Det ble 
bestemt at Sigurd overtar som nestleder. 
 

  

4 Landslagssamling Gåsbu/Ormseter 16.-18. desember 
Det blir landslagssamling i forbindelse med Nisse-løpet på Hamar. Laila 
arrangerer. Det er 7 utøvere som har meldt at de ønsker å delta. 
 

  

5 Lagleder til VM sprint/mellomdistanse 
Sigurd sjekker med samboer om det passer at han er lagleder. Hvis ikke så 
hører Laila videre med Martin Corell og/eller Lotte Frid F. 
 

  

6 
 
 

Uttaksløp  
Hamarfestivalen 7.-8. januar. 

  

7 WC søknader 
Vi søker om WC for Hamarfestivalen og begge NM (sprint og 
mellomdistanse). 
 

  

8 Kongepokalen, 2023 og videre 
For 2023 så har vi søkt kongepokal i 8-spann langdistanse på Femund. Satser 
på å søke om MD 6-spann i 2024 og gjøre dette kjent i miljøet. 
 

  

 
 
 

Forts neste side 
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9 Søknaden til LGO 
Laila har sendt søknad til hovedstyret med henstilling om å få dekket 
kostnaden på 8.000 kr per deltaker, eller i hvert fall startkontingenten på 625 
EUR. 
 

10 VM 2025 komiteen 
Komiteen er godt i gang med søknadsprosess og er per nå innstilt på å søke 
om et samlet arrangement på Røros. 
 

  

 Neste møte 
Mandag 19. desember kl 20:30 
 

  


