TKS 2013/14
Sted:
Dato:
Kl:
Tilstede:
Fravær:

Møte nr 1/2013-14

Rica hotell, Gardermoen
01.12.2013
10.30 – 16.30
Stein Tage Domaas, Thomas Vedeler og Tora Kleven
Karin Larsson og Julie Vesterhus

Pkt:

Sak:

Ansvar:

0.0

Velkommen

Stein Tage

1.0

Godkjenne innkalling
TKS har enstemmig godkjent innkallingen.

Alle

2.0
2.1

Fordele arbeidsoppgaver
TKS har enstemmig vedtatt følgende fordeling av
arbeidsoppgaver:
Leder: Stein Tage Domaas
Sekretær/referent: Tora Kleven
Økonomiansvarlig: Thomas Vedeler
Landslag: Tora Kleven
Ungdomsansvarlig: Thomas Vedeler og Stein Tage Domaas,
støtter opp om UK. Hovedarbeidet gjøres av UK.
Tilrettelegging for handikappede: Thomas Vedeler

3.0

Konfirmering av mailmøtevedtak for TKS 2012-2013

3.1

Olympiatoppstipend
TKS har hatt saken om Olympiatoppstipend til avstemning.
Forslaget fikk 4 stemmer. Thomas Vedeler avsto fra å stemme,
da han er inhabil. Vedtatt av TKS 2012-2013.
TKS innstiller dermed følgende kjørere fra slede i prioritert
rekkefølge:
1. prioritet Lena Boysen Hillestad
EM snø 2012: 4.plass (4-spann slede)
EM barmark 2012: Gull (2-spann sparkesykkel), Sølv (4-spann
vogn)
VM snø 2013: Gull (4-spann slede), Gull (4-spann slede fellesstart).
2. prioritet Alexandra Vedeler
EM snø 2012: Gull (4-spann slede jr.)
EM barmark 2012: Gull (2-spann sparkesykkel jr.), Sølv (4spann vogn jr.)
VM snø 2013: Stilte ikke.
3. prioritet Elisabeth Edland
Langdistanse, begrenset klasse 2013:
Femundløpet nr 1, Gausdal Maraton nr 2, Mush Synnfjell nr 1
Leder Norgesrankingen 2013.
4. prioritet Thomas Wærner
Langdistanse, åpen klasse 2013:
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Tora
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Tora
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Annet:

Finnmarksløpet nr 1, Femundløpet nr 3 og Gausdal Maraton
nr 2
Leder Norgesrankingen 2013.
3.2

Landslagsuttak sledehund sesongen 13/14 TKS 2012-2013
TKS har med 1 avholdende og 4 stemmer for, derav har
Thomas avstått fra å stemme på forslag til rekruttlandslag,
bestemt at følgende hundekjørere skal få tilbud om landslagsplass for sesongen 2013-2014.
Vedtatt av TKS 2012-2013.
SAK: Forslag til landslagsuttak sledehund for sesongen
2013-2014
Forslaget er basert på at den/de med høgst sammenlagt
poengsum ift terminfesta løp sist sesong innenfor de ulike
greinene får tilbud om plass på landslaget. Skulle noen takke
nei, vil TKS tilby den med nest høyeste poengsum plassen
dersom vi vil bli stående uten landslagdeltagere i ei grein.
Utregningen av poengsummer følger i separat Excel-vedlegg.
Forslaget legges ut til avstemming i fire dager. Onsdag 22. mai
blir stemmene talt opp, og prosessen med å tilby landslagsplass vil evt starte.
Forslaget er som følger:
Landslag sledehund 2013-2014
Langdistanse åpen klasse
Thomas Wærner
Ralph Johannesen
Arnt Ola Skjerve
Langdistanse begrensa klasse
Espen Bech
Eline Lihagen
Elisabeth Edland
Mellomdistanse 4 hunder - Ikkje internasjonal klasse
Mellomdistanse 6 hunder
Øystein Varhaugvik
Mellomdistanse 8 hunder - Ikkje internasjonal klasse
Mellomdistanse 12 hunder
Ulrich Brand
Sprint 4 hunder
Lena Boysen Hillestad
Ole Jørgen Thue Holthe
Sprint 6 hunder
Trine Olsen
Sprint 8 hunder
Frode Haugan
Sprint åpen
Hege Ingebrigtsen
Rekrutter
Gjermund Brennodden Budal
Anette Børve Hernes
(Dette er de juniorlangdistansekjørerne som ikkje er 18 år
neste sesong)
Alexandra Vedeler
Thea Bjørnebakken
Julie Thue Holthe

3.3

VEDTAK SAK TKS 1-13/14 Tildeling av NM-arrangement
TKS har i e-postavstemming enstemmig fattet følgende vedtak:
1. TKS innstiller til hovedstyret at Hamar TK får NM 2014 i
sprint og mellomdistanse.

2. TKS innstiller til hovedstyret at Femund TK/Femundløpet får
NM 2014 i langdistanse junior- og begrenset klasse.
3. TKS innstiller til hovedstyret at Alta TK/Finnmarksløpet får
NM i langdistanse i åpen klasse. TKS oppfatter dette samtidig
som en søknad om at åpen klasse skal ha maksimum 14
hunder, jfr langdistansereglementet.
4. Det er dette TKS sin intensjon å innstille til å alternere
tildeling av NM-klasser mellom Femund TK og Alta TK, samt å
innstille den klubb som ikke får EM/VM-status NM-status for
alle distanser de år Norge/NHF får tildelt slik status av IFSS.
TKS ber om at hovedstyret tar opp dette som sak snarest (pr
epost), og stemmer over punkt 1, 2 og 3, slik at arrangørene
kan planlegge for dette.
3.4

VEDTAK: SAK TKS 2-13/14 Kriterier for uttak av landslag
slede 2014/15
Med fire stemmer for og en avholdende har TKS fattet
følgende vedtak:
Følgende løp i sesongen 2013/14 legges til grunn for uttak
til landslaget:
• Alle norske, terminfestede løp inkl NM
• W-cup
• SOC og EM
• Utenlandske løp: Iditarod, Yukon Quest og La Grande
Odyssée
I langdistanse beregnes de tre store norske løpene,
Femundløpet, Finnmarksløpet og Pasvik Trail, samt kulepunkt
2, 3 og 4 etter skala 1 i KR222.
De resterende norske løpene etter skala 2.

3.5

Deltagelse i mesterskap 2014
Et enstemmig TKS har vedtatt følgende kriterier for deltakelse i
internasjonale mesterskap:
- Dersom det settes tak på antall deltagere fra Norge i
mesterskap vil landslaget bli prioritert. Deretter vil deltagerne
bli prioritert ut i fra sine poeng så langt i sesongen ved
påmeldingstidspunktet, jfr KR222 og KR224.
- Dersom det blir seeding i mesterskap, vil seedingen bli
foretatt ut i fra deltagerne sine poeng så langt i sesongen ved
påmeldingstidspunktet, jfr KR222 og KR224.
- Utover dette setter ikke TKS noen begrensning på deltagelse
i mesterskap.

3.6

Støtte til deltakelse i Iditarod 2014
Styret i NHF ønska en vurdering fra TKS ift Ralph
Johannessen sin søknad om støtte til Iditarod.
- TKS har hatt spørsmålet til diskusjon pr epost. Iditarod er
verdens mest prestisjefulle sledeløp, og det er flott at så
mange nordmenn har meldt seg på. NHF og TKS har de
senere årene brukt noen kroner på landslagsutøvere i slede
som har stilt på VM og også Iditarod «over there».
Begrunnelsen er at dette er ekstra kostnadskrevende.
- Så selv om TKS i utgangspunktet har sagt at en plass på
landslaget kun bringer heder og ære, mener TKS at det er
rimelig at NHF/TKS støtter en landslagsutøver i dette.
En sum i størrelsesorden kr 10-15.000 vil vel ikke være
urimelig sett i lys av NHF sin økonomi.
-Hovedstyret fattet vedtak om tildeling kr 15.000 til landslagsdeltaker Ralph Johannessen.

4.0

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

World Cup akkreditering, informasjon
Tora redegjorde. Den 22.10. søkte vi IFSS om World Cupstatus for tre sledeløp, og samtlige ble umiddelbart godkjente.
World Cup-løp vinteren 2014 er:
1. Hamar hundekjørefestival 4. - 5.1.2014
Spannklasser: 4S, 6S, 8S, ÅpenS, 6MD og 12 MD.
2. NM 25. - 26.1.2014
Spannklasser: 4S, 6S, 8S, ÅpenS, 6MD og 12 MD.
3. SOC 7. - 9.2.2014
Spannklasser: 4S, 6S, 8S, ÅpenS, 6MD og 12 MD.
Møte/arbeidsplan TKS 2013/14
Terminlista – hvordan få klubber til å sende inn løp til terminlista tidlig? Gulrot? Må jobbe med saka.
TKS-møte nr 2 i forbindelse med Finnmarksløpet. Stein Tage
ser på saka. Mulig TKS-møte nr 3 i forbindelse med Tinget,
dersom tid.
Budsjettendringer 2014:
Gjennomgått og diskutert. Budsjettet må periodiseres.
Sponsorer - Thomas redegjorde. Det må jobbes med det
overordnet fra Hundekjørerforbundet.
Tidsfrister i årsplanen 2014 er:
01.04. Frist for innlevering av Tingforslag. (KR 232)
01.04. Frist for innlevering av forslag på TKS-medlemmer
2014-2015.
15.04. Innstilling av utøvere til Olympiatoppens stipend.
(KR 228)
15.04. Landslaget 2014-15 nomineres og kandidater tilskrives.
(KR 222)
01.06. Tilbud/kontrakt til de uttatte på landslaget 2014-15.
(KR 222)
01.09. Terminlista for 2014-15 skal være satt opp. (KR 225)
01.09. Uttaksløp for landslaget 2014-15. (KR 222)
01.09. Uttakskriterier for representasjonslaget til VM 2015.
(KR 222 og 224)
01.09. Frist for innsending av endringer på kjørereglementet.
01.10. Forslag til NM-arrangør 2015 sendes styret. (KR 223)
30.10. Søknad om W-cupløp 2015 sendes IFSS.

6.0

Godkjenning av spesielle regler for FL-jr, jf utsendt
vedlegg.
TKS har enstemmig vedtatt å godkjenne reglene og at disse
innstilles til Hovedstyret.

7.0

Informasjon om arbeidet i hovedstyret
Stein Tage orienterte.
- NM-kontrakter.
- SOC-kontrakt.
- Forbruket må fortsatt holdes på et minimum i hele 2013.

8.0
8.1

Strategivalg for dette TKS
Hva ønsker dette TKS å prioritere? Hvorledes ønsker dette
TKS å bruke sine økonomiske ressurser (kr 100 000)?
Et enstemmig TKS vedtok følgende:
Fordeling av midler:
Ungdomssatsingen fortsetter.
Også noe dekning til EM i Finland for ungdom og landslag.
Anlegget på Hamar er sentralt for hundekjøring og får derfor
støtte.
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9.0

Dekning av veterinærkostnader ved løp, jf utsendt
vedlegg.
TKS har enstemmig vedtatt å bevilge kr 5.000,- til dekning av
veterinærkostander i forbindelse med junior-satsningen til
Femund- og Finnmarksløpet.
Veterinærutgiftene ble gått igjennom og oppdatert. To løp ble
lagt til, Mush Synnfjell og SOC, og ett strøket. Tas til etterretning.

Alle

10.0

Eventuelt

Alle

10.1

Søknad fra Sjekkpunktet.no om støtte kr 6.000,- i
forbindelse med deres dekning av Iditarod.
TKS har vedtatt at Sjekkpunktet.no skal innvilges kr 6.000,- i
støtte. To stemte for og en stemte blankt.
Det må avklares om vi kan bruke alt stoff inkluderet bilder som
de legger ut, og på hvilke betingelser. Anmodning om at de
legger vekt på at alle grener representeres på sine nettsider,
og at vi vil sette pris på at de synliggjør NHF.
*) Iflg mail av 10.12.2014 trekker Sjekkpunktet.no sin søknad
om støtte.

10.2

Hamar TK har søkt om støtte for å opprettholde
løypenettet. De arrangerer tre løp, bl a NM og SOC.
TKS vedtok enstemmig å gi støtte kr 20.000,- til Hamar TK.
TKS ønsker å bidra med kr 20.000,-. Det er bra at de tilrettelegger for nordisk, og det er også ønskelig at TKN kan komme
inn og bidra.

1.12.2013
Referent: Tora Kleven
*) Referatet endret 10.12.2014

