TKS 2014/15
Møte nr 1/2014-15
Sted:
Dato:
Kl:
Tilstede:

Hotell Rica, Gardermoen
30.11.2014
10.00 – 15.30
Stein Tage Domaas, Thomas Vedeler, Tora Kleven, Kine Leines Skår, Kristian Sæther

Saksliste
Pkt:

Sak:

Ansvar:

0.0

Velkommen

Stein Tage

1.0

Godkjenne innkalling

Alle

Godkjent

2.0

Konfirmering av mailmøtevedtak

Alle

Godkjent

2.1

VEDTAK: SAK TKS 1-14/15 Tildeling av NM-arrangement
Alle har nå stemt, og begge forslagene ble vedtatt.
Bakgrunn:
Det har kommet inn kun to søknader om å arrangere NM i
sledegrenene for 2015.
Femund tk har søkt om NM i alle tre grener, junior, begrenset og
åpen klasse.
Søknaden anses samtidig som søknad om at åpen klasse skal ha
maksimum 12 hunder, jfr langdistansereglementet.
Hamar tk har søkt om å aarrangere NM i sprint og mellomdistanse.

1. TKS innstiller til hovedstyret at Hamar tk får NM 2015 i
sprint og mellomdistanse.
2. TKS innstiller til hovedstyret at Femund tk/Femundløpet
får NM 2015 i langdistanse junior, begrenset og åpen klasse.
TKS oppfatter dette samtidig som en søknad om at åpen
klasse skal ha maksimum 12 hunder, jfr
langdistansereglementet.
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS
2.2

VEDTAK: SAK TKS 2-14/15 Reglement for Finnmarksløpet innstilling til hovedstyret
Saken har vært lagt ut for avstemning pr epost i TKS i 4 dager, ut
søndag 21.09.14, jfr AD104.
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Annet:

VEDTAK
TKS har fattet følgende enstemmige vedtak:
Finnmarksløpets reglement godkjennes, med de endringer som
her er nemnt.
Bakgrunn:
Finnmarksløpet har gjort noen endringer i sitt løpsreglement for
ytterligere å gjøre dette bedre.
Spesielt kan nevnes et ekstra fokus på dyrevelferd.
I dialog med leder i TKS har Finnmarksløpet alt endret følgende:
#13 Dyrevelferd og - helse (andre avsnitt) Deltakeren i
Finnmarksløpet er til en hver tid ansvarlig for å stelle, fôre og
ivareta sine hunders velferd og helse etter beste evne.
Dette er endret til:
Deltakeren i Finnmarksløpet er til en hver tid ansvarlig for å stelle,
fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes sitt
behov.
#17 Igjensatt hund:
Setningen: «På villmarks sjekkpunkt i Pasvik er deltakeren selv
ansvarlig for at igjensatt hund har gjennomgått obligatorisk
veterinærkontroll», er endret til: «På villmarks sjekkpunkt Pasvik,
Jotka I og II er deltakeren selv ansvarlig for at igjensatt hund har
gjennomgått obligatorisk veterinærkontroll.»
I tillegg har Finnmarksløpet lagt inn følgende formulering under
påmelding:
Inntil tre landslagskjørere i hver klasse fra land som er medlem av
IFSS, er garantert deltagelse dersom de melder seg på innen
fristen for å delta i første trekning av startnummer.
Kjørerne er selv ansvarlig for at deres lands
hundekjørerorganisasjon oversender FL oversikt over hvem dette
gjelder.
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS
2.3

VEDTAK: SAK TKS 3-14/15 Landslagsdeltagere i Finnmarksløpet
2015
Saken har vært lagt ut for avstemning pr epost i TKS i 4 dager, ut
søndag 21.09.14, jfr AD104.
VEDTAK
TKS har fattet følgende enstemmige vedtak:
Følgende landslagsutøvere akkrediteres Finnmarksløpet 2015:
Langdistanse åpen klasse
Birgitte Næss Wærner
Nina Skramstad
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Sigrid Ekran
Langdistanse begrensa klasse
Elisabeth Edland
Hilde Askildt
Helle Seiertun Bjerke
Junior
Anette Børve Hernes
(Til deres informasjon: Rekrutter Amund Kokkvoll)
Bakgrunn:
Finnmarksløpet har lagt inn følgende formulering under
påmelding:
Inntil tre landslagskjørere i hver klasse fra land som er medlem av
IFSS, er garantert deltagelse dersom de melder seg på innen
fristen for å delta i første trekning av startnummer.
Kjørerne er selv ansvarlig for at deres lands
hundekjørerorganisasjon oversender
FL oversikt over hvem dette gjelder.
For NHF/TKS har vi landslagsutøvere i tre klasser som gjelder
langdistanse. Disse er:
Langdistanse åpen klasse
Birgitte Næss Wærner
Nina Skramstad
Sigrid Ekran
Langdistanse begrensa klasse
Elisabeth Edland
Roar Kvilvang
Hilde Askildt
Rekrutter
Amund Kokkvoll
Anette Børve Hernes
Helle Seiertun Bjerke
Finnmarksløpet opererer med fire klasser; FL-junior, FL-500, FL500RNB og FL-1000.
Langdistanse åpen klasse tilsvarer FL-1000 og Langdistanse
begrensa klasse tilsvarer FL-500.
Her har Roar Kvilvang i telefon med meg bekrefta at han ikke vil
benytte seg av denne muligheten.
Av våre rekrutter er det bare Anette Børve Hernes som er junior.
Helle Seiertun Bjerke er påmeldt FL-500 og Amund Kokkvoll er
påmeldt FL-1000.
Alle de aktuelle landslagsutøverne, utenom Anette Børve Hernes
som ikke ser ut til å være påmeldt, har fått sin påmelding registrert
innenfor klassenes begrensning, så slik sett trenger ingen av dem
denne akkrediteringen.
Jeg mener det likevel vil være riktig av NHF/TKS å sende en
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oversikt over hvem det gjelder, og at Helle Seiertun Bjerke får den
ledige plassen på FL-500.
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS
2.4

SAK TKS 4-14/15 Reglement for Bergebyløpet – innstilling til
hovedstyret
Bergebyløpet kommer tilbake med denne
>> Saken legges ut for avstemning pr epost i TKS i 4 dager, ut
fredag 26.09.14, jfr AD104.
>> Jeg vil deretter oppsummere stemmegivingen og oversende
saken for avstemming i hovedstyret.
>> Ved en eventuell diskusjon bruk svar til alle, og vær tydelig når
stemmen avgis.
>>
>> Bakgrunn:
>> Bergebyløpet har gjort store endringer i sitt løp, og reglementet
er tilpasset dette.
>> Spesielt kan nevnes et ekstra fokus på dyrevelferd, bl.a. med
relativt lang obligatorisk hviletid.
>> Reglementet finnes her
http://www.varangertrekkhundklubb.com/#!bergebylopet/c1mpw
>>
>> I dialog med leder i TKS har Bergebyløpet sagt at de ønsker
følgende tilføyelse:
>> Bergebyløpet vil prøve å hjelpe de som bryter i sporet så raskt
som mulig, men de må likevel kunne klare seg i minimum 24 t.
>>
>> Forslag til vedtak:
>> Bergebyløpets reglement godkjennes slik det foreligger med
tilføyelsen som nevnt over.
>>
>> Mvh
>> Stein Tage Domaas
>> Leder TKS

2.5

VEDTAK SAK TKS 5-14/15 Dispensasjon for Gausdal
Maraton 300 – innstilling til hovedstyret
Saken har vært lagt ut for avstemning pr epost i TKS i 4 dager, ut
søndag 26.10.14, jfr AD104.
Det har vært avgitt 4 stemmer for og en avholdende.

Vedtak:
For GM300 2015 gis det dispensasjon til å starte med minimum 8
hunder.
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Bakgrunn:
Søknad om dispensasjon fra Arr.og kjørereglementet for
Langdistanse.
Gausdal Maraton får endel henvendelser om å få delta i GM 300
med
minimum 8 hunder.
Gjeldene regelverk sier at:
20.1.4
I åpen klasse skal spannet bestå av ikke mindre enn ni (9) hunder
ved start, og ikke mindre enn seks (6)
hunder under løpet. Ut fra sjekkpunkt skal alle hundene være
spent inn i trekklinene.
Da GM 300 kun har en klasse som er fra 9-16 hunder så det er her
GM vil søke å
dispensere fra til at "spannet ikke skal beså av mindre enn 8
hunder ved start--"
I samme regelverk er og en åpning for endring i:
R.7 ENDRINGER I REGLEMENTET
R.7.1
Arrangøren kan, for det enkelte løp, fastsette de nødvendige
tillegg til, eller endringer i nærværende
reglement, under hensyn til de spesielle forhold ved løpet.
R.7.2
Alle endringer/tilføyelser må være godkjent av Norges
Hundekjørerforbund. Dette gjelder også endringer
med direkte hjemmel i reglementet.
Denne søknaden gjelder kun GM 300 2015.
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS
2.6

VEDTAK SAK TKS 6-14/15 Tildeling av Kongepokal 2015
(Vedtak føyes inn på møtet)
Saken legges ut for avstemning pr epost i TKS i 4 dager, ut fredag
14.11.14, jfr AD104.
Jeg vil deretter oppsummere stemmegivingen.
Ved en eventuell diskusjon bruk svar til alle, og vær tydelig når
stemmen avgis.
Bakgrunn:
For 2015 er det slede som står for utdeling av eventuell
Kongepokal.
Gjennom diskusjon i TKS er det mellomdistanse som får tildelt
Kongepokal.
NM på Hamar har blitt foreslått som arrangement.
Det er to internasjonale klasser i mellomdistanse, 6-spann og 12spann, og en av disse bør velges.
Det er også et krav om at det skal være minimum 15 startende i
klassen for å kunne tildele Kongepokal.
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Forslag til vedtak:
Eventuell kongepokal for 2015 tildeles mellomdistanse 6-spann
under NM på Hamar.
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS
2.7

VEDTAK SAK TKS 7-14/15 Nye løpsregler Femundløpet –
innstilling til hovedstyret
Saken ble lagt ut for kommentering i perioden 24. – 30. juli.
Det kom tre positive og to avholdende stemmer.
Vedtak:
TKS vurderer det nye reglementet til Femundløpet slik det er
fremlagt på hjemmesidene som ok.

3.0

Økonomi

4.0

Saker til drøfting:

4.1

Vedta årsplan for TKS
Godkjent – oversendes kontoret

4.2

Høring av ny forskrift om forflytting av dyr fra Mattilsynet
Finnes på Mattilsynets hjemmesider (frist 17.12.14)
Skal bli enklere å frakte mer enn 5 hunder

4.3

Endre systemet og KR’er (KR207 og KR230) for tildeling av
Kongepokal
I dag har henholdsvis Nordisk og Slede kongepokal hvert annet år.
Slik hundekjøringsaktiviteten er fordelt nå, virker dette urimelig.
En bedre tilpasset måte vil være at Nordisk får den fjerde hvert år,
mens den skifter mellom slede- sprint, mellom og langdistanse de
tre andre årene.
Man kan også tenke seg en modell som tar utgangspunkt i
startende ekvipasjer i de aktuelle NM’ene, og en forholdsfordeling
basert på dette.
Barmark har også kommet for å bli, og det bør vurderes om NHF
også her skal tildele kongepokal.

Alle

TKS ber hovedstyret om å utarbeide et endringsforslag som legges
fram for Tinget

4.4

Endre KR222 og 224 om landslagsuttak ift EC og WC
EC og WC-poeng skal ikke lenger telle for landslagsuttak
Vedtatt enstemmig
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4.5

Bekreftelse på at dette TKS opprettholder tidligere vedtak om
uttaksløp ift landslagsuttak.
Vedtak – som tidligere
dvs alle terminfest løp, samt de store utenlandske løpene som
tidligere listet

4.6

Landslag for registrerte polarhunder
Vedtak - TKS starter arbeidet med tilpasset eller ny KR

4.7

Løypestøtte og ungdomssatsing til Hamar TK
30 000 kr i støtte for 2015
Vedtatt med 4 stemmer for og 1 avholdende
(utbetales i 2014)

5.0

Eventuelt

5.1

Ad sak 5.1 – dersom Kongepokalen ikke blir tildelt i vedtatte løp,
får NM Femund 400 tilbudet om å tildele den.
Vedtatt

5.2

Ad godkjenning av endra løpsreglement
Vedtak - Leder får fullmakt til å fremme innstilling til hovedstyret
denne sesongen. Dette for å spare tid

Alle

Referent: Stein Tage Domaas
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