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Godkjenne innkalling
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2.0

Sjekke budsjettmidler gjenstående i 2012 og melder
tilbake til TKS leder

3.1
3.2

Ansvar:
Stein Tage
Alle

Thomas

Det blir ikke arrangert landslags samling høsten 2012,
begrensede midler gjør at vi prioriterer rekruttering
fremfor samling.
Vi jobber videre med samarbeid med seminarer som
f.eks Hakadal. Dette blir ikke aktuelt i 2012 grunnet for
kort tid til seminaret i 2013.
TKS ser på muligheten for å samle informasjon rundt
reise og regler rundt dette på et sted slik at medlemmene
lettere får oversikt over kravene som gjelder.
Forslag til redigering av lover i forhold til utfall av 18
års grense på langdistanse fra regelverket. Vi antar at
dette er en teknsik feil og ber HS om å rette dette
Junior NM - langdistanse
Vedtekter Femundløpet , oppfordres til å tilpasse seg
NHF sine regler.
Thomas rapporterete om status NM sprint

Alle

6.2

Kontrakt for sprint og mellomdistanse lagt frem og
videreføres.

Thomas

6.3

NM langdistanse 2012/13 åpen klasse:
søknad mottatt fra Alta TK og Femund TK
NM langdistanse 2012/13 begrenset
Søknad mottatt fra Alta TK og Femund TK
Vedtak:
TKS ønsker å tilby NM i begge klasser til Femund
Trekkhundklubb med forbehold om at regelverket til
Femundløpet endres slik at det er i tråd med NHF sine
regler for langdistanse. Femund TK får frist til
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Alle
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Stein Tage

Stein Tage

Annet:

01.November 2012 for å godta NM kontrakt i henhold
til standard kontrakt. Alta får NM om Femund ikke
tilpasser sine regler til NHF sitt regelverk.

Stein Tage

I forhold til Femundløpets søknad om jr. NM i
langdistanse er vi for at dette kan gjennomføres med
forbehold om at NHF Hovedstyre (HS) åpner for å
arrangere prøve NM i langdistanse for juniorer i 2013.
Forslag om prøve NM fremmes til HS i neste HS møte.

7.1

TKS setter av
25 000 til jr. samling Hamar TK
15 000 til Femund TK for å utvikle sitt ¨rookie ¨kurs til
en kurspakke som kan benyttes som sertifiserings
ordning for juniorer ved start i junior klasse
langdistanse i samarbeid med TKS.
15 000 til jr. samling midt Norge tilsvarende Hamar
¨flere til start
Utbetaling i etterkant mot dokumentasjon av
gjennomførte kriterier.

Alle

8.0

Møte/arbeidsplan TKS 2012/13
Vi prøver å holde fysiske møter til et minimum ved å
benytte telefonmøter og elektroniske hjelpemidler i
utstrakt grad. .
Sjekker muligheter for webmøter

Alle

9.0

Eventuelt
TKS er positive til at Norge stiller med utøvere på VM
2013 i Alaska. TKS har derimot ikke midler til å støtte
deltagerne økonomisk så deltagelsen må dekkes av hver
enkelt utøver.
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