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Referat TKN 08.02.23         Nannestad 
 
Til stede TKN: Randi, Ketil, Pål  
Trenere: Vårinn, Bente 
Media: Ann Kristin 
Sportsjef NHF: Frode Myrvang  
Meldt fravær: Sofie 
 
TKN fikk for første gang møte Frode Myrvang. Alle tok en kort presentasjons runde og vi ønsket Frode 
velkommen på laget. TKN ser frem til samarbeidet.  
 

• Status VM og antall klasser: 
I siste liten endret IFSS regelverket fra 5 nasjoner til 3 nasjoner som var det gamle 
regelverket. Dette gjør at vi i nordisk får mer forutsigbarhet med tanke på satsing på pulk 
klassene. Forslaget fra NHF som ble fremmet til IFSS var ikke godt nok vurdert, og falt 
særdeles uheldig ut med tanke på de klassene som har få deltagere fra ulike nasjoner.  

 

• Uttak til VM 2023: 
Uttaket ble basert på kriterier for internasjonal deltakelse. Vårt mål er flest mulig medaljer. 
Vi fikk som forventet noen tilbakemeldinger på uttaket.   
  

• Utvidet kvote: 
Vi søker ikke om utvidet kvote i år hverken på senior eller Jr. 
TKN ønsker et høyt nivå på de som representerer hvor medalje sjanse må være innenfor den 
uttattes rekkevidde. 

 

• Lagledere VM: 
LLT Bente Stølan og Ketil er lagledere for Nordisk. Vårinn, stiller for Jr om hun har mulighet. 
 

• Forberedende saker til tinget: 
Vi ønsker primært at klubber fremmer saker til tinget. TKN fremmer muligens 4 saker som 
går på regelendring og tilpasset ny tid. 

 

• VM i fremtiden: 
Bør TKN fremme et åpent VM for alle? Her er svaret Nei fra TKN. VM skal pr i dag ikke være 
for alle, men for utøvere som tas ut for å representere NHF. 

 

• LL uttak neste sesong: 
Skal vi ha et landslag? TKN med de fremmøtte ønsker å ha en modell som i dag. LL senior, 
Junior og rekrutt. Det vil bli skjerpede krav for å komme inn på LL.  

  

• LL trener senior: 
Hva gjør vi? Martin er sterkt ønsket som LL trener. Ketil følger opp slik at vi får en avklaring. 

 

• NC Innherred «Super sprint»: 
Avlyst pga for få påmeldte. TKN mener dette er særdeles uheldig med tanke på fremtidige 
arrangører. Utøvere må selv ta fult ansvar om de mener nordisk skal utvikle seg og ha en 
fremtid utover landet. 
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• NC: 
Har NC livets rett? Ja mener vi. Forutsetter arrangører og et tilbud som dekker alle sider ved 
Nordisk som distanser og spannklasser. Utøvere har et særskilt ansvar for å stille på løp.  

 

• Kongepokalen 2023: 
Utøvere har vist misnøye med tildelingen. Utøvere visste ikke at dette var en tilleggspokal. 
For å tildele pokalen må det være minst være 15 påmeldte i klassen. Vi sliter med 
minimumsgrensen på antall påmeldte. Utøvere må støtte og melde seg på den klassen 
pokalen tildeles. 

 

• NC tabell: 
Oppdatering v Ann Kristin. Utøverne har selv et ansvar for å melde fra om det skulle være feil 
på lista. Vi mistet Sprinten i Trøndelag. Randi sjekker om andre løp kan være NC løp. 

 

• Promotering Seppala løpet: 
Randi som medarrangør gjør en flott jobb med å legge ut saker på nett. Det vil bli ytterligere 
tilbud for de yngre klassene.   

 

• Hvordan fungerer FB som infokanal: 
Alle er enig i at FB funger som forventet. Store tunge saker ønsker ikke TKN å diskutere på FB. 

  

• Hvordan er takhøyden i Nordisk leieren og i NHF: 
Hadde fine samtaler rundt tema og det å bistå og hjelpe hverandre med regler, info, løp osv. 

Det ble påpekt at det er trivelig og komme på løp og treffe nordisk folket       
 

• Kort redegjørelse fra den enkelte: 
Utgår da alle har fått sagt sitt. 
 

• Eventuelt: 
Media og TV dekning. Her må alle bistå og bruke nettverket sitt med tanke på å få nordisk 
mer på kartet. Vårinn ønsker og bistå på dette område og vil bruke sine kontakter. 
 

   
 
Referent Pål Andersen  


