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Referat TKN-møte 2.november 2022 

Tilstede: Pål Andersen, Ketil Reistad, Sofie Nærlie og Randi Elin Lutnæs og 

utøverepresentanter. 

 

Status: 

Randi: Jobber med terminlista, den nærmer seg klar, 7 NC løp, Sprint helg i 

Trøndelag som får også status NC lørdag og søndag.  

Uttaksløp VM: løp 1 i romjul (pulk) usikker hvor pga snøforhold og tilgang til arena, 

snørekjører løp 2 Gåsebu, løp 3??? 

Ketil: * samling 30.oktober i Asker, trenger oversikt over hva vi har an midler til LL 

Alle: 

• O2-opptaks-tester, dette funger som forventet på de som har tatt testene 

• Trenerkontrakter, har tatt tid, men kommer på plass nå inkl utbetaling lønn 

lønnen betales innen kalender år. 

• Landslagsklær er satt i bestilling av forbundskontoret  

• Martin (LL trener) være med videre? Vi må finne penger/løsning til det 

• Juniorlaget LL: god aktivitet og god oppfølging av Vårinn en riktig satsning 

for og bygge opp om nordisk sin utvikling og VM på hjemmebane! 

• Utviklingstrapp: Sofie skal jobbe med dette, men har ikke kommet i gang  

• Sofie, har vært med på div møter i regi NHF, dyrevelferd og hund i trening 

• Husrom under VM i Frankrike: vi har ikke klart å finne noe felles enda! 

Mange av utøverne har bestilt husrom sjøl allerede. 

• Uttakskriterier til VM: Ketil har lagd en kladd ut i fra sist sesong kriterier.  

• SOC: Ketil har lagd en kladd for et evt samarbeid i de skandinaviske 

landene om vi ikke lander dette ønsker vi å invitere til landskamp 

sprinthelgen i Trøndelag. 

• Norges Cup: fordele distanser og gren.  

• Kongepokal, avklaring vi har ikke pokalen sesongen 2023, neste for oss blir 

i snørekjøring 2024. 

Juniorklær: Vi deler ikke ut klær til årets lag ettersom alle kunne melde seg, men 

kjøper klær for midler vi er tildelt. Vi kjøper inn klær i small- medium og lagre som vi 

deler ut neste sesong (i mai) til de som blir tatt ut på juniorlaget.  

 

VHF-radioer: Vi ønsker / trenger VHF-radioer til LL trenere i trenings arbeide og 

under løp på nasjonalt plan og internasjonale løp. TKN har søk om midler for dette.   

Utøvernes representanter var med i siste delen av møte: Ida, Mathilde, Yngve  

• Glad for å få en stemme på møter, Svar TKN ønsker også representant fra 

Juniorene til neste år, TKN ønsker åpen og inkluderende dialog og vi er 

fornøyde med å komme i gang, formen må utvikles underveis.  
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• Norges Cup: det er et ønske om ikke doble poeng på Seppala-løpet: det er 

et turløp. Vil Seppala være aktuelt som toppidrett? Utvekslet tanker m TKN, 

Seppala blir NC, men ikke doblepoeng, definisjon på toppidrett faller ikke på 

Seppala løpet, NC er ikke en begrensning, men en mulighet vi kan bygge 

videre opp om 

• Trenerne: veldig godt fornøyd med begge to: Bente og Martin, Utøverne må 

også gjøre det som trenerne forventer. Svar TKN: det og være på LL 

forplikter og fra vår side så forventer vi at utøverne innretter seg til hva LL 

treneren iverksetter som en del av og utøve toppidrett.  

• Utøverkontrakter fortsatt ikke klare, svar: har ikke vært prioritet fra TKN 

• Hvordan få mer ut av Post 3-midler? Svar TKN: Dette er en stor jobb med 

tanke på og få frigitt midler i tide slik at vi kan iverksette aktiviteter og 

planlegge sesongen, NHF styre er avgjørende her.   

• Utøvernes syntes uttakskriteriene for 2022 var gode og tenker de er et godt 

uttakspunkt å jobbe med for EM 2023. svar TKN: det er ikke planlagt store 

endringer på uttakskriteriene.  

 

Randi Elin, Pål, referent 

 

 

 

 


