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0.0 Velkommen 

 
Stein Tage  

1.0 Godkjenne innkalling 
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Konfirmering av mailmøtevedtak 
 
SAK TKS 3-13/14 Dekning av startkontingent 
Finnmarksløpet junior 2014 

Forslag 1 fikk 2 primærstemmer og 3 tertiærstemmer 
Forslag 2 fikk 5 sekundærstemmer 
Forslag 3 fikk 3 primærstemmer og 2 tertiærstemmer 

Forslag 3 er dermed vedtatt 
TKS dekker hele startkontingenten i Finnmarksløpet junior 
2014 

Saken: 

TKS har hatt saken til generell diskusjon pr epost.  
TKS dekte i 2013 startkontingenten til alle i Femund-junior, 
for å fremme den nye juniorsatsinga innen langdistanse. 
Pr dato forventer Finnmarksløpet 4-6 deltakere. 
Startkontingenten er kr 2500. 
Finnmarksløpet har blitt tildelt VM-status på alle distanser i 
2015, og har derfor stort behov for å gjennomføre et 
juniorløp for å skaffe seg erfaring. 
Dessverre er det kun 1 juniorkjører fra nord som er påmeldt. 
Dette har sannsynligvis med at det akkurat nå er få kjørere i 
aldersgruppen 15-18 år i nord. 
De andre kjørerne som har meldt interesse er fra sør. 
Vi kjenner alle til at det er relativt kostnadskrevende å 
forflytte seg mellom Sør- og Nord-Norge, og det er en av 
årsakene til at kjørere fra sør har avventet med å melde seg 
på. 

Saken blir fremmet for å eventuelt vise at TKS aktivt støtter 
juniorsatsingen i langdistanse og aktivt prøver å bidra med å 
legge til rette for at Finnmarksløpet får erfaring i å arrangere 

Alle godkjent 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 

juniorløp før VM. Dekning av startkontingenten vil gjelde alle 
juniorkjørerne som stiller til start. 
TKS har et selvstendig budsjett på kr 100 000 å disponere i 
kalenderåret 2014. Vi har så langt disponert kr 25 000, og 
sagt at vi vil bruke noe på juniorene ift EM i Finland. 

Ett forslag som ble diskutert var at TKS dekte halvparten av 
startkontingenten og FL andre halvparten. 
Jeg har diskutert dette med ledelsen i FL, og de kan ikke gå 
inn for en slik avtale. 

Dermed blir det tre forslag å stemme over. Det stemmes 
derfor primært, sekundært og tertiært for å sikre flertall for 
ett forslag. 

1. TKS dekker ikke startkontingenten i Finnmarksløpet 
junior 2014 

2. TKS dekker halve startkontingenten i Finnmarksløpet 
junior 2014 (kr 1250 pr kjører, totalt sannsynligvis 
5000 – 7500 kr) 

3. TKS dekker hele startkontingenten i Finnmarksløpet 
junior 2014 (kr 2500 pr kjører, totalt sannsynligvis 
10 000 – 15 000 kr) 

 
SAK TKS 4-13/14 Dekning av utgifter til deltagelse i 
Finnmarksløpet junior 2014 for nybakt juniornorgesmester 
i langdistanse 

Forslaget fikk 2 stemmer for, 2 stemmer mot og 1 blank 
stemme. 
Leder stemte for. 
Forslaget vedtas dermed ved leders dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 

Dersom det fremmes en søknad fra landslagskjører og 
nybakt juniornorgesmester Anette Børve Hernes om 
økonomisk støtte til å starte i Finnmarksløpet junior 2014, vil 
TKS støtte dette med kr 5000, avkortet med det som måtte 
bli vedtak i sak 3-13/14. En forutsetning er at hun stiller til 
start. 

Til saken: 
Det er fremmet søknad pr epost, og vedtaket i sak 3-13/14 
ble å dekke startkontingenten til alle startende i FL-junior 
2014. 
Summen i denne saken blir da kr 2500. 

Saken: 

Anette Børve Hernes fra Eidfjord i Hardanger vant Femund 



junior 2014 og ble dermed Norges første norgesmester i 
langdistanse-junior. 
Hun er også på landslaget. 

I langdistanse sliter vi med at M, være seg N, E eller V, har 
liten eller ingen oppslutning. Ift juniorene er dette langt 
bedre og et positivt utgangspunkt for fremtiden. 
Dersom regjerende norgesmester stiller til start på årets 
Finnmarksløpet junior vil det være med på å heve statusen 
både for våre titler og for FL-jr. 

Familien har en utfordring ved at far er påmeldt FL1000, 
men de har begynt å vurdere mulighetene til å låne hunder 
og mikse spann, samt få med en ekstra handler og rigg. 
Dette vil eventuelt medføre en betydelig merkostnad for 
familien. 

Saken fremmes for at TKS eventuelt kan vise at vi ønsker å 
bidra til å heve statusen på våre titler ift langdistanse, og 
bidra til best mulig kvalitet på kjørerne i FL-jr. 

Følgende forslag fremmes derfor: 

Dersom det fremmes en søknad fra landslagskjører og 
nybakt juniornorgesmester Anette Børve Hernes om 
økonomisk støtte til å starte i Finnmarksløpet junior 2014, vil 
TKS støtte dette med kr 5000, avkortet med det som måtte 
bli vedtak i sak 3-13/14. En forutsetning er at hun stiller til 
start. 
 

3.0 Informasjon om arbeidet i hovedstyret 
 
President og leder TKS informerte. Det var en god dialog. 
 

Stein Tage  

4.0 Anbefaling fra TKS til hovedstyret 
Saksnr 16/14 – Forslag til æresmedlem i NHF 
 
Til hovedstyret i Norges Hundekjørerforbund. 
  
Vi foreslår at (konfidensielt) blir utnevnt til æresmedlem i 
NHF. Vårt forslag bygger på at xxx i mange år har behersket 
både nordisk stil og slede på internasjonalt topp nivå. Xxx 
har hele tiden vært en særdeles utmerket ambassadør for 
begge idrettsgreiner både nasjonalt og internasjonalt. 
(konfidensielt) har også i de seinere år ledet 
Hundekjørerskolen for ungdom mellom 12 og 18 år. Dette 
viser at xxx ikke bare tenker på idrettsprestasjoner i løypa, 
men også på rekrutteringen og fremtiden for NHF. 
Selv om (konfidensielt) ennå er ung så mener vi at xxx’s 
innsats for hundekjøring allerede er så stor at xxx fortjener 
et æresmedlemskap i NHF. 

Alle  



 

Referent: Stein Tage Domaas 

 

  
Hilsen 
Vigdis og Per Nymark 
 
TKS anbefaler at ordningen blir evaluert 
TKS anbefaler at ordningen med æresmedlemskap i NHF bør 
avvikles og føres over til klubbnivå. 
 

5.0 Strategivalg for dette TKS 
Hva ønsker dette TKS å prioritere? 
Hvorledes ønsker dette TKS å bruke sine økonomiske 
ressurser (kr 100 000)? 
 
Saken ble diskutert, og en side som utkrystalliserte seg var at 
det er behov for en rolle- og forventningsavklaring mellom 
klubbene og NHF/TKS. 
Hvem skal støtte kjørere økonomisk, da spesielt de unge? 
 

Alle  

6.0 Eventuelt 
Ingen saker 
 

  


