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TKS 2015/16 

Møte nr 2/2015-16 

Sted: Scandic Oslo Airport 
Dato: 5. desember 2015 
Kl: 09 - 16 
Tilstede: Stein Tage Domaas, Kristian Sæther, Marit Ånes, Kine Leines Skår, Terje Hoel 
 Observatør: Katrine Foss 

Saksliste 

Pkt: Sak: Ansvar: Annet: 
0.0 
 

Velkommen 
 

Stein Tage 
 

 

1.0 
 

Godkjenne innkalling 
 
Saker til eventuelt? 
 

Alle Godkjent 

2.0 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 

Saker til godkjenning, tidligere vedtatt pr epost 

SAK TKS 8-15/16 Dekning av reiseutgifter ifm 
landslagssamling 

Bakgrunn: 
For første gang på mange år blir det arrangert en 
landslagssamling for slede. Det er en fellessamling med TKN. 
 
TKS har tidligere vedtatt å bruke noe midler til å dekke 
fellesmåltider og utgifter til instruktører etc. 
 
TKS har nå i tillegg fått forespørsel om å dekke 
reisekostnader for rekrutter. 
 
TKS har en del øremerkede midler som skal gå til arbeidet 
med ungdom og rekrutter, og har prioritert å bruke midler til 
dette arbeidet. 
 
Enstemmig vedtak: 
TKS dekker reisekostnader for de rekruttene som deltar på 
landslagssamlingen. 
 
 

SAK TKS 9-15/16 Til dekning av utgifter ifm 
Femundløpet og EM i langdistanse 
 
Bakgrunn: 
EM i langdistanse blir arrangert for første gang i 2016, og 
Femundløpet/Femund trekkhundklubb har fått tilbudet om å 
arrangere dette i alle tre klasser. 

Alle Alle 
godkjent 
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Det er en kjennsgjerning at det å arrangere slike mesterskap 
koster ekstra for arrangøren. 
TKS vil derfor bevilge kr 80 000 til Femundløpet/Femund 
trekkhundklubb til bruk i arbeidet med bedring av sikkerhet 
og satsing på ungdom, i 2015, dersom det blir skrevet EM-
kontrakt. 
 
Vedtak med tre stemmer for og to avholdende: 
TKS bevilger kr 80 000 til Femundløpet/Femund 
trekkhundklubb til bruk i arbeidet med bedring av sikkerhet 
og satsing på ungdom, i 2015, dersom det blir skrevet EM-
kontrakt. 
 

SAK TKS 10-15/16 Til dekning av utgifter ifm 
arrangering av NM i sprint og mellomdistanse 
 
Bakgrunn: 
TKS har tidligere fattet vedtak om å tilby Hamar 
trekkhundklubb å arrangere NM i sprint og mellomdistanse i 
2016. 
Hamar har gitt tilbakemeldinger om at det er krevende å 
holde løyper og arrangere NM. 
TKS vil derfor bevilge kr 40 000, i 2015, til Hamar 
trekkhundklubb sin satsing på løypekjøring og arrangering av 
NM, dersom det blir skrevet NM-kontrakt. 
 
Enstemmig vedtak: 
TKS bevilger kr 40 000, i 2015, til Hamar trekkhundklubb sin 
satsing på løypekjøring og arrangering av NM, dersom det 
blir skrevet NM-kontrakt for sprint og mellomdistanse for 
2016. 
 

SAK TKS 11-15/16 Godkjenning av reglement for 
Gausdal Maraton 2016. 
 
Bakgrunn: 
Vedlagt er reglementene for de ulike distansene på GM 
2016. De er noe endret ift 2015, bl.a. er juniorklassen tatt ut. 
Ellers er reglementet i tråd med langdistansereglementet og 
arrangørpermen til NHF. 
 
Vedtak med fire stemmer for og en avholdende: 
Reglementene godkjennes slik de ligger ved i eposten. 
 
Legges frem som innstilling til sak på neste NHF-styremøte 

3.0 
 
3.1 

Saker til avstemming 
 

SAK TKS 12-15/16 Støtte til deltagelse i Iditarod 
Søknad fra Ralph Johannesen. 
Bakgrunn: 

Alle  
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Referent: std 

TKS har fått søknad fra Ralph Johannesen om støtte til 
deltagelse i Iditarod 2016. 
NHF og TKS har tidligere støttet landslagsdeltagere som har 
kjørt Iditarod. 
I 2016 skal en landslagsdeltager til kjøre Iditarod. Det er 
Sigrid Ekran. 
 
Vedtak med 4 stemmer for, en avholdende og 0 mot: 
TKS støtter hver landslagsdeltager med kr 10 000 til deres 
gjennomføring av Iditarod 2016. 
 

SAK TKS 13-15/16 Hederstegn 
Unntatt offentlighet 
 

4.0 Eventuelt 
 

SAK TKS 14-15/16 Tøymerker 
TKS vedtok enstemmig at det påkostes å lage 100 tøymerker 
til de som deltar på landslagene i slede og RNB i sesongen 
2015/16. 
Administrasjonen bes om å effektuere vedtaket og bruke 
forrige sesongs merke som mal, men med ny logo 
 

Referatsaker 
Skal TKS fremme saken om endring av Kongepokal til 
kommende Ting, igjen? Ja  
 
TKS er svært fornøyd med at alle NM-kontrakter i slede er 
underskrevet og takker arrangørklubbene. Langdistanse Alta 
thk og Finnmarksløpet, åpen, begrenset og junior. 
Sprint og mellomdistanse, Hamar thk. 
 
Lagleder EM er en utfordring når man primært ønsker at 
lagleder ikke skal være en utøver. Kristian og Stein Tage 
fortsetter å jobbe med saken. TKS vurderer det slik at det vil 
være naturlig å yte en økonomisk kompensasjon til den som 
påtar seg dette vervet. 
 
Det ble informert om at WSA, som også er under IFSS, skal 
arrangere EM på Birkebeiner stadion i 2017. 
 
Angående det mulige hundekjøreranlegget i Granåsen, 
Trondheim. Kristian og Terje følger opp 
 
Det ble diskutert videre om ulike muligheter for ny 
organisasjonsmodell. 
 
 

Alle 
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