
Hei! 
Vedlagt er TKS sitt vedtak:  
SAK TKS 18-15/16 Olympiatoppstipendnominering TKS 2016 
Saken er først behandlet på TKS sitt styremøte søndag 10. april, og deretter supplert med en 
epostdiskusjon og endelig avstemning (enstemmig). Referat av vedtaket vil komme ifm TKS 
sin sedvanlige utlegging av møtereferat, dvs etter neste styremøte, som vi satser på å 
avholde ifm Tinget. 
Her er listet den enkelte kandidat sine meritter ift olt sine utvalgskriterier, samt det skjønn 
TKS har brukt. 
Vi foreslår utviklingsstipend da alle er unge, og det er ordningen olt tydeligvis ønsker å bruke 
overfor de unge utøverne. 
 
mvh 
Stein Tage Domaas 
Leder TKS 
 
 
Niklas Rogne, 20 år gammel, har de siste årene konkurrert aktivt i begrenset klasse 
langdistanse hundekjøring. Han er blant de mest lovende unge langdistanse-hundekjørerne, 
som har taklet det å ta steget opp fra juniorklassen til seniorklassen på imponerende vis og 
blir bedre for hver sesong. Vi ser at han allerede hevder seg i Norgestoppen, og forventer å 
se han der videre de neste årene. Niklas Rogne blir tilbudt landslagsplass sesongen 2016/17. 
I 2015 hadde han følgende resultater: 
Mush Synnfjell 9. plass 
Gruveløpet 4. plass 
Gausdal Maraton 200 6. plass 
Finnmarksløpet 500 (VM) 10. plass 
I 2016 hadde han følgende resultater: 
Mush Synnfjell 4. plass 
Gausdal Maraton 300 7. plass 
Femundløpet 400 (EM) 2. plass 
Finnmarksløpet 500 (NM) 4. plass 
 
Hanna Lyrek, 16 år gammel, har vært den klart beste juniorkjørerne i langdistanse i år etter å 
ha vunnet både EM og NM. Hun har også en sølvmedalje fra VM 2015. Hun har vist jevnt 
over gode resultater de siste to sesongene og vi håper hun fortsetter på den måten. Hanna 
Lyrek blir tilbudt landslagsplass for sesongen 2016/17. 
I 2015 hadde hun følgende resultater: 
Finnmarksløpet junior (VM) 2. plass  
I 2016 hadde hun følgende resultater: 
Alta 2-dagers junior 1. plass 
Femundløpet junior (EM) gull 
Finnmarksløpet Junior (NM) gull 
 
Eira Aaseby, 19 år gammel, har gode resultater fra alle grener hun velger å konkurrere i. Hun 
toppet det hele med en EM-gullmedalje vinteren 2016. Vi mener Eira Aaseby har hatt gode 
resultater og at hun kan fortsette å prestere for Norge. Eira Aaseby vil bli tilbudt 
landslagsplass sesongen 2016/17. 
2015 NM-bronse  Hamar 4-spann slede sprint. 
2016 EM-gull Savalen 4-spann sprint fellesstart. 
 


