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Godkjenne innkalling
Innkalling godkjent
Informasjon om hovedstyrevedtak og brev fra TKN til
hovedstyret
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2.1
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Vedtak om dispensasjon for Pasvik Trail
Tidligere vedtak i hovedstyret ble omgjort, og Pasvik Trail får
dispensasjon for at deltakerne skal kunne kjøre uten nakkeline ved
bruk av kortsele og max 40 cm bakline.

2.2

Brev til hovedstyret om at TKN trekker seg.
TKS tar dette til etterretning, men stiller seg samtidig undrende til
begrunnelsen.

3.0

Uttale om NHF sin økonomi fra TKS til hovedstyret
Det ble vedtatt at følgende uttalelse oversendes
hovedstyret:
Ad NHF sin økonomiske situasjon
Det har kommet frem at NHF har et underskudd på ca. 1 mill.
NOK for 2012. Dette er tall som, i senere tid er blitt
gjennomgått i hovedstyret. Økonomiske oversikter har
kvartalsvis blitt oversendt representanter i styret, hvor tall for
hvert område og totalt har inngått. Ut i fra disse har man hatt
anledning til å følge utviklingen. Dessverre har det seg slik at
hvert ansvarsområde fokuserer på sitt og overlater totalen til
noen andre, dette gjelder også for TKS. Dette har igjen
resultert i at ingen har reagert på det økende underskuddet.
Budsjettet ligger inne med et budsjettert underskudd på ca. 200.000 og det ble vel varslet på Tinget at dette nok ville bli
overskredet, men ikke med disse dimensjonene.
Årsakene til det negative resultatet er, i hovedsak, at
forbundet nå har 2 heltidsansatte (økte kostnader) samtidig
som registrert aktivitetsnivå sank betraktelig (ref. fjorårets
konflikt) - som har resultert i vesentlig mindre tilskudd.
TKS spør derfor hovedstyret, ved presidenten, hvilke planer
og snarlige tiltak som er og skal settes i verk for å rette opp i
situasjonen. TKS er kollektivt ansvarlig for totaløkonomien i
forbundet og krever derfor at faktiske tiltak er iverksatt ved
utgangen av Q3. Hvis dette ikke blir gjort, kan TKS ikke
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lenger stille seg bak et samlet styre, i forhold til økonomi, og
derved fraskriver seg alt videre ansvar.

4.0

Tilbakemelding frå TKS til Femund som NM-arrangør:
Forarbeid
TKS er fornøyd med prosessen vi hadde angående
utarbeidelse av regelverk, terminfesting og utarbeiding av
NM-kontrakter i junior- og åpen klasse. Vi ser på dette som
et godt grunnlag for samarbeidet i kommende år.
Generelt
Femundløpet er et stort arrangement, som prøver å utvikle
et bedre konsept år for år. Det er selvsagt utfordrende å
avvikle tre ulike løp innenfor konseptets rammer. Derfor vil
det også alltid bli noen moment det kan stilles
spørsmålstegn ved.
Årets valg av start- og målsted, er uten tvil det mest
spektakulære og sosiale av de siste års varianter. Utøverne
var i tvil om det kunne bli for utfordrende å komme seg fram
til startstreken, men dette ble løst veldig bra. TKS håper
dette blir modellen videre også.
Veterinærtjenestene tilknytta Femundløpet er svært god, og
tilfredstiller Mattilsynets krav på en forbilledlig måte. NHF
ønsker å benytte seg av denne erfaringen i sitt arbeide opp
mot Mattilsynet og andre løp.
Nå er det dessverre litt liten generell forståelse blant
hundekjørere for at Mattilsynet stiller store krav til de som
skal gjennomføre slike arrangementer, og også til de
veterinærene som deltar. Det er en utfordring vi alle
sammen må jobbe videre med.
Når det gjelder punktet i NM-kontrakten(e) om profilering
på hjemmesida til arrangementet, er ikke TKS tilfreds med
årets løsning. TKS forventer at dette blir gjort mye bedre ved
eventuelt framtidige tildelinger av NM-kontrakter.
TKS har mottatt henvendelser om at kjørerne synes at
forhåndsbetaling av hele startkontingenten, med svært liten
mulighet for refusjon, er en uheldig praksis. TKS synes det er
betenkelig at kjørerne nå skal fungere som teknisk arrangør
sin bank, uten å kunne stille de krav som en bank kan. TKS
synes det er svært betenkelig at det er svært liten mulighet
for å få refundert startkontingeneten.
TKS mener på det sterkeste at Femundløpet må revurdere
denne praksisen.
Femund-jr
TKS-leder deltok som handler på Femund-jr. Det var litt synd
at juniorene ikke kunne delta på startbanketten sammen
med de andre kjørerne, men vi har forståelse for
utfordringene rundt logistikken i det hele.
Femundløpet hadde lagt ned mye ressurser for å gi
juniorene en best mulig opplevelse gjennom best mulige
spor og ivaretagelse av sikkerhet. Da var det litt synd at
lokalet for kjørermøtet var i minste laget. Det var flott at
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arrangøren fikk Robert Sørlie til å si noen velvalgte ord til
juniorene. Sjekkpunktene fungerte flott. Det var god
kapasitet ift veterinærer, og tilbakemelding fra TD var også
bra. Premieseremonien ble også flott gjennomført.
Alt i alt var gjennomføringen av Femund-jr noe Femundløpet
kan være stolt av.
F400
Generelt virker det som om det aller meste har fungert
meget bra i løypa og på sjekkpunktene, men TKS fikk noen
tilbakemeldinger om at kjørere som ligger i tet ofte har
opplevd at sporet fra Tynset til Tolga ikke har vært prioritert
når de kommer. Dette skal også ha vært tilfellet i år.
For andre gang på tre løp har rekkefølgen i teten blitt
påvirket av feilkjøring pga (manglende) merking. Den
formaljuridiske siden ved dette har blitt håndtert etter boka,
men dette har også en moralsk side som TKS mener
Femundløpet AS, som teknisk arrangør, må tenke på. TKS
mener at dette er uheldig for utviklinga av sporten.
TKS forventer at for kommende arrangement vil teknisk
arrangør forbedre rutinene sine ift oppfølging av løypa for
F400-kjørerne i tet.
F600
F600 virker til å ha fungert svært bra.
Oppsummering
Femundløpet er et stort arrangement, som prøver å utvikle
et bedre konsept år for år. Det er selvsagt utfordrende å
avvikle tre ulike løp innenfor konseptets rammer. Derfor vil
det også alltid bli noen moment det kan stilles
spørsmålstegn ved.
TKS er fornøyd med prosessen vi hadde angående
utarbeidelse av regelverk, terminfesting og utarbeiding av
NM-kontrakter i junior- og åpen klasse. Vi ser på dette som
et godt grunnlag for samarbeidet i kommende år, men TKS
forventer en tilbakemelding fra Femundløpet om hvorledes
dere ser på de punktene vi mener er uheldige, og hvorledes
dere vil løse dette for kommende arrangement.
Dette er viktig for TKS, da det er tunge momenter når TKS
skal behandle og vurdere fremtidige søknader om tildeling
av NM-status.
Alt i alt er TKS godt fornøyd med arrangementet, og ser fram
til samarbeid om kommende arrangement.
5.0
5.1
5.2
5.3

TKS melder inn følgende saker til diskusjon i fagmøtet:
Seeding – kriterier – arrangør kan velge om de vil seede prinsipputtale
Full kontingentbetaling ved påmelding med svært liten
mulighet for refusjon – prinsipputtale
Snørekjøringens plass i NHF – snørekjøring er en raskt
voksende disiplin der deltakerne kommer fra alle grener
innen hundekjøring. Pr. i dag blir TKN sin håndtering av dette
oppfattet som ekskluderende. Bl.a. åpne for å kvalifisere til
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5.4

6.0
6.1

mesterskap ved å snørekjøre.
Reglementet i LD er veldig detalj- og regelstyrt – mye skal –
heller mer funksjonsfokus (dyrevelferd, sikkerhet, juridisk
ansvar) Gradert reglement? Små-middels-store løp?
TKS melder inn følgende saker til Tinget:
Chip/vaksine i reglementet:
Deltagere fra andre land må også ha vaksinert i henhold til
Mattilsynets regler for import av hund til Norge fra
avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha
vaksinasjonskort.
VAKSINASJONSKORT MÅ INNEHOLDE
Vaksinasjonskortet skal være påført hundens navn,
fødselsdato og Chipnummer og etter 1/11-2012 dato for
innsetting av chip.
Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og
identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med
dennes signatur.
Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig
med vaksinering hvis vaksinering er utført etter 1/11-2012.
Ingen deltagende hunder skal være vaksinert i løpet av de
siste 14 dagene før løpsstart.
TKS sitt vedtak:
Bortsett fra teksten merket med rødt; Merk: Innsetting av
…., er dette uproblematisk, og TKS støtter derfor ordlyden
uten denne setningen.
Tilføyelse av setningen; Merk: Innsetting av chip skal være
utført senest samtidig med vaksinering hvis vaksinering er
utført etter 1/10-2013, fremmes som sak til Tinget i 2013 da
dette oppfattes som en lovendring.
Dette er også en endring av mange års praksis innen
langdistanse. Dette ble innført av veterinærene som et
tilbud i dagene før start på de store løpene.
Ved å tingbehandle dette sikres det at klubbene er informert
om endringen i god tid før neste løpssesong starter.

6.2
6.3
6.4

6.5

7.0

Opprette rekrutt og juniorklasser i LD
Opprette rekrutt og junior NM-klasser i LD
Tillegg til punkt om seler/nakkeliner
Ved bruk av kortsele og bakline med max 40 cm lengde kan
det kjøres utan nakkeline – arrangør kan velje
Snørekjøringens plass i NHF – snørekjøring er en raskt
voksende disiplin der deltakerne kommer fra alle grener
innen hundekjøring. Pr. i dag blir TKN sin håndtering av dette
oppfattet som ekskluderende. Bl.a. åpne for å kvalifisere til
mesterskap ved å snørekjøre.
Eventuelt
Ingen saker
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