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Referat TKN møte       Nannestad   07.12.2022 

 

Til stede: Randi, Sofie, Ketil, Ann Kristin er med som mediaansvarlig 

 

✓ Nordisk «festival helg» tidlig sommer 2023. Punktet står åpent og vil bli fulgt opp på nyåret. 

 

 

• Kort redegjørelse fra de enkelte i gruppa. Alle jobber godt med sine oppgaver, LL klær er på 

plass og delt ut, LL samlinger gjennomført både Jr og seniorer. NC er på plass og legges på 

terminlisten,  

• Godkjenne referat, ok og legges ut på nett 

• VM uttaksløp, hvor mange! dessverre klarer vi å holde kun 2 uttaksløp, IFSS og arrangør har 

gitt oss tidsfrist som gjør at vi ikke klarer og gjennomføre 3 uttaks løp som var planlagt. TKN klaget på 

tidsfristene- NHF sendte et brev til IFSS, justering ble gjort fra IFSS dette hjalp ikke oss slik at vi fikk 

gjennomfør 3 uttaksløp. TKN mener NHF må sende inn et forslag til endring hvor vi har en pool  og 

utøveres navn meldes inn dager før start. 

• VM uttakskriterier klar for legges ut på nett, Vi har de som er allerede tatt ut ref WC og 

tittelforsvarere. Listen fra IFSS er mangelfull og TKN har påpekt dette ovenfor GS, GS følger dette opp 

mot IFSS.  

TKN har kvote med 3 deltagere pr klasse, vi ønsker ikke tilleggs kvote i år. Norge 2 lag som består av 

1. snørekjøring , 2. 2-spann slede og 3.4-spann slede 

• Romjuls VM uttaks løp, flere steder er vurdert og nytt møte er avtalt 12 des hvor rennet blir 

besluttet opp mot det praktiske.  

TKN er ikke sammensatt som løpsarrangør fremtidig renn bør plasseres hos klubb. 

 

• NC rangeringsliste/verktøy mangler noen detaljer, Sofie følger opp denne og er ferdig før jul.  

• NC løp 7 stk, vi tildeler doble poeng på combined og sprint lørdag på 

Trøndersprinten/innherred.  

 Søknad kongepokal Nordisk 2023, NHF søker i år om tildeling i Combined damer og herrer.  

• Terminliste må ut på nett og skal synligjøre tildeling NC 

• Trenere, hva skjer med LL trener Martin når hans engasjement utgår til 1 nyttår. TKN skal ha 

LL trener, det ses også på en modell hvor NHF nytt gjør seg LL treneres kompetanse. TKN vil ha eget 

trener team. 

•       TKN v Sofie utarbeider en skisse rundt utviklingstrappa, målet er å ha skissen på plass i løpet  

av vinteren. Det vil være naturlig og bruke langrenn sin og skiskytterne sin som modell hvor vi 

komplementerer opp med det hundefaglige og tilpasser den vår idrett.  
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• Hva er prioritet fremover/års hjulet, alle har klare definerte oppgaver, disse følges opp på 

TKN møtene. 

• Seppalaløpet må promoteres, vi trenger bistand på og lage historier og fortelle om løpet slik 

at alle føler seg velkommen og at dette er et løp for alle uavhengig ambisjonsnivå og hund! Sofie 

følger opp dette. 

• Arbeidsfordeling i TKN er vi riktig organisert, alle i gruppa har oversikt over sine oppgaver og 

det fungerer bra.  Er vi synlige opp mot Nordisk leieren, Ann Kristin bistår oss med å legge ut saker på 

nett. 

• Eventuelt, priser på VHF samband fra Brecom, vi kjøper inn 4 stk komplette radio m sele og 

piskantenne. Sambandet brukes aktivt av LL trenere og ved løp for å sekundere.  
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