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Referat TKN møte        Nannestad 04.01.23 

Til stede, Randi, Sofie, Ketil, Pål 

Inviterte, LL trener junior Vårinn og LL ass trener senior Bente 

 

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

 

•   Status på hva som skjedde på Nordåsen med tidtakingen 

Randi redegjorde for hva som skjedde med tidtakingen. Frode brukte et tidtakersystem som han med 

hell har brukt tidligere på PC på andre løp. Han hadde med hjelper. Randi så de gjorde notater også 

på papir og tenkte de hadde kontroll på tidene både elektronisk og på papir.  

Data systemet kollapset, og tidene var helt umulig å få kontroll på. De prøvde å finne utav tidene via 

kyndige folk som hadde lagd programmet. Notatet på papiret var kun rekkefølgen på utøvere inn. 

Grunnet totalt pc kollaps og ingen manuelle tider, så hadde vi ikke annet valg enn å underkjenne 

løpet. TD så også at tidtakerne noterte på papir. 

Dessverre for TKN så fikk vi ingen tider, men LL trener Bente gjorde nødvendige observasjoner som 

kommer godt med til uttaket av løpere til VM.   

Utøverne fikk en real gjennomkjøring og status på seg og sin hund. 

TKN beklager på sterkeste hva som skjedde. TKN må også erkjenne at vi ikke skal arrangere løp, men 

selvfølgelig bistå ved behov. 

Start kontingent tilbakebetales i helhet til alle som hadde meldt seg på.  

•   Uttak til VM, DID nr, melding inn til forbunds kontoret 

 Ketil følger opp dette og kommer med tilbakemelding til forbundskontoret v / Vibecke rett etter 

løpet på Gåsbu førstkommende søndag.  

•   Lagleder VM 

Her ønsker vi LL trener Martin. Dersom han ikke tar videre engasjement som LL trener, reiser Ketil 

som Lagleder til VM. 

•    VM blir det gjennomført?  

Det er store utfordringer med mildvær og ingen kulde eller snø i Frankrike. VM blir enten flyttet til et 

snørikt område eller avlyses i helhet. Avgjørelsen blir gjort 5 januar i IFSS. 

• VM - reduksjon av flere klasser 
Flere VM klasser blir ikke arrangert grunnet for få land med. Nytt regelverk tilsier at det skal være 
minst 5 utøvere fra forskjellige land for å få VM status på klassene (Tidligere var det minst 3 land) 
Dette slår veldig uheldig ut for nordisk stil og endringen er igangsatt i år for oss. 
Følgende klasser er pr dato ute av VM Nordisk: SMJ-PMJ-CMJ-PW1-PM1 og CM. 
TKN har meldt tydelig fra til NHF at dette ikke fremmer vår idrett. NHF står bak endringen inn til IFSS, 

og styret i NHF støttet dette forslaget da det ble fremmet. Avgjørelsen bør nyanseres og endres slik 

at de enkelte grener har ulike mål. 
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• LL uttak neste sesong  

Hvor mange utøvere pr lag og rekrutt. Her vil vi nå jobbe oss frem til det vi mener er riktig antall 

utøvere pr lag på damer og herrer, både senior og junior. Rekrutt blir med, men hvem som blir 

rekrutt er ikke satt. Det vil bli satt kriterier også for Junior til neste uttak. Innsats og holdning, samt 

plassering i de viktige løpene vil vektes i uttaket.  

  

• LL veien videre 

Innkjøp av utstyr. Dette ble ikke diskutert, men vi trenger forutsigbarhet på vår økonomi for å gi best 

mulig tilbud til våre utøvere sånn at vi får startet opp med nytt LL fra 1 mai.   

• LL trener senior  

Vi trenger et trenerteam som i dag. Martin er ønsket fra utøvere og TKN. Vårinn og Bente gjør begge 

en fenomenal jobb med våre utøvere og har gode planer for fremtiden. 

• Gåsbu og uttaks renn 

10km 1 spann snøre og 14 km 2 spann snøre, dette blir spennende. TKN`s sportsjef, Ketil, kommer og 

innstiller rett etter søndagen hvem som får VM plass. Endring kan komme som følge av at VM blir 

flyttet. Det vil derfor komme nye tidsfrister, og vi vil få mulighet til nytt uttaksrenn for å sikre. 

• NC  

Tabellen er nå klar og legges ut på nettsiden til forbundet. Oppdatering gjennom sesongen. Sofie er 

ansvarlig for oppfølging av poengene. 

Promotering av Seppala som NC. En fin diskusjon hvor alle hadde gode innspill. Seppala er med i NC 

for juniorene også, Vårinn følger opp.  

Det vil bli rettet ekstra fokus mot fuglehund folket. Riktig trening for distansen skal gjøre dette til en 

fin opplevelse for hund og kjører. Pål blir med i gruppa.   

• Info på nett  

Hva skal legges ut. Ann Kristin legger ut små og store innlegg på våre nettsider. Bilder og en liten 

story funger fint       

• Sjekkliste for løp / arrangørperm 

Dette har vært etterspurt. Randi sier vi har en perm som skal brukes, permen ligger på nett. Siden til 

hundekjørerforbundet er uoversiktlig. Det er vanskelig å finne saker/innlegg. 

• Kort redegjørelse fra den enkelte. Alle har snakket mye på tidligere punkter, så mer er det 

ikke å si      

Takker for et bra møte og en engasjert gjeng. 

 

Referent 

 Pål Andersen  

 


