TKS 2014/15

Møte nr 2/2014-15
Sted: Scandic Gardermoen (tidligere Rica)
Dato: Tinghelga, 13. juni
Kl:
Tilstede: Stein Tage Domaas, Thomas Vedeler, Tora Kleven, Kristian Sæther

Saksliste
Pkt:

Sak:

Ansvar:

0.0

Velkommen

Stein Tage

1.0

Godkjenne innkalling

Alle

2.0

Konfirmering av mailmøtevedtak

Alle

2.1

VEDTAK: SAK TKS 8-14/15 Søknad om støtte ifb VM - Lena
Boysen Hillestad
VEDTAK: Lena Boysen Hillestads søknad om støtte avslås
Bakgrunn
I epost av 11.02.15 skriver Lena Boysen Hillestad følgende:
«Jeg søker om støtte i forb. med deltakelse i VM stafetten,
og fellesstarten i slede 4-spann.»
Hovedstyret i NHF diskuterte i styremøte 6 14-15 i sak 2b
støtte til deltagelse i de ulike VM på snø i 2015, og vedtok at
juniorene og rekruttene som er på landslaget får en
reisestøtte på kr 5000.
Slik diskusjonen gikk var dette å oppfatte slik at det ikke var
stemning i hovedstyret for å gi andre støtte.
Prinsippielt bør alle landslagsdeltakere som deltar i VM snø
2015 få støtte dersom en får det.
Med de midler Tinget har latt TKS disponere vil dette bli
svært lite til den enkelte utøveren, og TKS vil ikke ha midler
til disposisjon til andre formål.
Forslag til vedtak
Lena Boysen Hillestads søknad om støtte avslås
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS

Annet:

2.2

VEDTAK: SAK TKS 9-14/15 Retildeling av NM langdistanse –
innstilling til hovedstyret
VEDTAK: Pasvik Trail får tilbud om å få NM-status på åpen
og begrenset klasse.
Bakgrunn
Femundløpet fikk tildelt alle tre NM-distansene for 2015.
Uvær gjorde at åpen og begrenset klasse ble stoppet, og kun
en juniorkjører kom i mål.
Dermed ble det en Norgesmester i junior, men ikke i de to
andre klassene.
Det er dermed mulig å retildele NM-status for åpen og
begrenset klasse i langdistanse.
Det eneste løpet som gjenstår der påmeldingsfristen ikke har
gått ut er Pasvik Trail. Siste frist er 23.03.15.
Dermed kan det evt informeres om at løpet får NM-status og
kjørere som ønsker det kan da melde seg på.
Det har også blitt foreslått at Finnmarksløpet kan få NMstatus, men FL har alt VM-status, og i tillegg er det satt tak
på antall påmeldte og det er ventelister på begge
distansene. Dermed vil det ikke være mulig for nye kjørere å
melde seg på.
Forslag til vedtak
Pasvik Trail får tilbud om å få NM-status på åpen og
begrenset klasse.
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS

2.3

SAK TKS 10-14/15 Olympiatoppstipend - innstilling til
styret
VEDTAK: Følgende kjørere innstilles fra TKS:
Langdistanse : Sigrid Ekran som forsvarte sin VM-tittel og
vant Finnmarksløpet 1000
Amund Kokkvoll som er med i Olympiatopp Midt-Norge
satsinga
Elisabeth Edland; VM-tittel og vant Finnmarksløpet 500
Bakgrunn
søknadsfrist for vinteridrettene på de individuelle
olympiatoppstipendene er 20. april, hvert år.
Det vil si at dere i TKene skal ha kommet med deres
innstillinger til forbundsstyret som skal ha fattet vedtak før
den 20. april.

Så det er fint om dere allerede nå setter i gang med
prosessen her. Neste styremøte i NHF er onsdag 25. mars
(rett før påske).
Forbundet har en utøver på B-stipend 2014/2015, og det er
Yvette Hoel.
2013/2014 hadde NHF to utøvere på B-stipend; Yvette Hoel
og Svein Ivar Moen
2012/2013 hadde vi Svein Ivar Moen på B-stipend
Forslag til kandidater
Langdistanse : Sigrid Ekran som forsvarte sin VM-tittel og
vant Finnmarksløpet 1000
Amund Kokkvoll som er med i Olympiatopp Midt-Norge
satsinga
Elisabeth Edland; VM-tittel og vant Finnmarksløpet 500
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS
2.4
VEDTAK: INNSTILLING SAK TKS 11-14/15 Utvida hviletid i
Pasvik Trail
Saken har vært lagt ut for avstemning pr epost.
Bakgrunn:
Varanger trekkhundklubb søker om å utvide hviletidspotten i
Pasvik Trail fra 10 til 12 timer.
VEDTAK
Søknaden godkjennes, slik at kviletidspotten for Pasvik Trail
blir 12 timer.
TKS sin innstilling oversendes hovedstyret for endelig
vedtak.
VEDTAK til innstilling::
Søknaden godkjennes, slik at kviletidspotten for Pasvik Trail
blir 12 timer.
Alle fem medlemmene i TKS har avgitt stemme.
4 stemte for og 1 stemte avholdende.

Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS

2.5

VEDTAK: SAK TKS 12-14/15 Uttak av landslag sesongen
2015-16
Saken har vært ute til avstemning og 3 av 5 stemte for
følgende forslag:
Bakgrunn
KR222 gir retningslinjer for hvorledes TKS skal nominere
landslagsutøvere og så ta ut et landslag.
Uttak til landslag skal være basert på foregående sesongs
resultater i nasjonale og/eller internasjonale løp (objektive
kriterier).
TKS har tidligere vedtatt at alle terminfestede norske løp
gjelder, samt en liste over de store internasjonale løpene.
Det er kun samlet poengsum som gjelder. Det er f.eks ikke
krav om at minimumsplassering.
Antallet uttatte kjørere i de ulike klassene relaterer til en viss
grad hvor mange aktive det er i de ulike klassene.
Vedtaket blir dermed at følgende kjørere gis tilbud om
plass på landslaget for sesongen 2015/2016:
Langdistanse åpen klasse
Kristoffer Halvorsen
Ralph Hartløv Johannessen
Sigrid Ekran

Langdistanse begrensa klasse
Elisabeth Edland
Hilde Askildt

Mellomdistanse 6 hunder
Lena Haugen

Mellomdistanse 12 hunder
Siri Goberg

Sprint 4 hunder
Lena Boysen Hillestad

Sprint 6 hunder
Ole Petter Engli

Sprint 8 hunder

Marte Heilemann

Sprint åpen
Rune Haugmo

Rekrutter
Erle Amalie Fuglesteg
Anette Børve Hernes
Ella Kjøsnes
Marcus Sjølie
Julie Boysen Hillestad

Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS
2.6
VEDTAK SAK TKS 13-14/15 Prioriterte RNB-kjørere
sesongen 2015-16
Saken har vært ute til avstemning og et enstemmig TKS
vedtok følgende:
Bakgrunn
Norges Hundekjørerforbund har ikke noe landslag for Nordic
Breed eller klasse B/C.
For å unngå samme problem som under VM 2015 så har TKS
tatt ut følgende kjørere som vil få fortrinn til løp i klasse
Nordic Breed/C dersom det blir begrensninger i
deltakerantall.
Prioriterte RNB-kjørere sesongen 2015-16:
LD ubegrenset: Tore Hunskår (LGO), Yvonne Dåbakk
(Iditarod)
LD begrenset: Marte Jørgensen (IFSS-VM bronse), Leif
Herleiksplass (SOC-Tobacco Trail)
UMD: Trond Hansen (WSA-VM gull), Svein Dufseth (WSA-VM
og HHF)
LMD: Bente Sofie Alhaug (NM og Rørosløpet), Tone Hansen
(HHF og Vikerfjell)
8-sp: Gro Teslo (NM og HHF), Line Løw (NM og MD Alpen
Trail)
4-sp: Atle Eikevik (NM og SM gull), Viggo Jørgensen (NM og
HHF)
Juniorer: Aud Kristin Bjørgum og Andrine Bordvik Alhaug
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS

2.7
VEDTAK: SAK TKS 14-14/15 Søknad om økonomisk støtte
Saken har vært lagt ut til avstemming pr epost. Det er to
stemmer for avslag og tre avholdende.
VEDTAK: Årets Pasvik Trail ble avlyst, og dermed avslås
søknaden uten realitetsvurdering.
Bakgrunn
Det har kommet følgende søknad fra landslagskjører Roar
Kvilvang:
«Jeg ønsker å delta på årets Pasvik Trail som nå også er
bestemt skal være Norgesmesterskap.
I den forbindelse søker jeg herved om start -og reisetilskudd
på kr 10.000.- for å få dekt noen av mine kostnader i
forbindelse med dette.
Som dere vet er jeg representert på landslaget for Norges
Hundekjørerforbund og håper dere kan bidra med dette så
landslaget også kan være representert på dette
arrangementet.»
Forslag til vedtak:
Årets Pasvik Trail ble avlyst, og dermed avslås søknaden uten
realitetsvurdering.
Mvh
Stein Tage Domaas
Leder TKS

3.0

Eventuelt

Referent: Stein Tage Domaas

