TKS 2016/17
Møte nr 1/2016-17
Sted: Scandic Gardermoen
Dato: fredag 02.09.2016
Kl:
20.30 – 22.30
Tilstede: Stein Tage Domaas, Marit Ånes, Kine Leines Skår
Frafall: Terje Hoel, Kristian Sæther
Observatør: Eilert Hesthagen
Saksliste
Pkt:
0.0

Sak:
Velkommen

Ansvar:
Stein Tage

Annet:

1.0

Godkjenne innkalling

Alle

Godkjent

Saker til eventuelt?
To saker – se evt
2.0

Saker til godkjenning, tidligere vedtatt pr epost
Ingen

Alle

3.0

Saker til avstemming

Alle

3.1

SAK TKS 1-16/17 Kongepokal
Bakgrunn:
Utdeling av kongepokal veksler annenhver sesong
mellom TKN og TKS. Denne sesongen er det TKS som
har kongepokalen til utdeling.
Det rullerer mellom grenene og klassene våre hvem
som får dele ut kongepokal. Med bakgrunn i tilsendte
liste over tidligere tildelte kongepokaler, skal TKS fatte
et vedtak om hvilken gren som skal få dele ut
sesongens kongepokal til NM-vinneren i klassen.
Vedtak: Enstemmig for (3 stemmer)
Den som får tildelt NM-klasse langdistanse 8-spann
tildeler Kongepokal.

4.0

Saker til diskusjon og eventuelt vedtak

4.1

Invitasjon til å søke om å arrangere NM
Vi ber adm om å sende ut innbydelser.

4.2

Status på arbeidet med landslaget
Kristian arbeider med saken.

4.3

Terminliste, jfr epost fra adm

Alle

Umulig for TKS å pålegge klubber å terminfeste. Ved
frist vil vi kunne miste løp som terminfesta. TKS vil,
som vanlig, oppfordre alle å være tidligst mulig ute.
4.4

Konzept Schlittenhunderennen Norwegen
Dette er ingen sak for TKS eller forbundet. Vi ber adm
om å oversende en kontaktliste til klubbene til
vedkommende

4.5

Landslagsmerker
Sammen med TKN ber vi om at administrasjonen får
laget klistremerker.
Vi tar utgangspunkt i samme logo som nå blir brukt på
jakker og luer, og tilføyer LANDSLAG og årstall over
Norges Hundekjørerforbund.
Vi lager to sett; et for sesongen 15/16 og et for sesongen
16/17.
Kine følger opp saken.

4.6

KR – landslag
Vi samarbeider med TKN om ny KR der det også blir
tatt høyde for at utøvere deltar i ulike grener, såkalt
«cross over».
Kristian er på saken

5.0

Eventuelt
Regelendring – MD – 7.14 Marit har fått reaksjoner på
dette. Vi diskuterte det, og ser det an kommende sesong.
Luke med lufting i sledetrekk, min 600 cm2. Vi
diskuterte det, og ser det an kommende sesong.

Referent: std

