TKS 2017/18
Møte nr 2/2017-18, pr telefon
Sted: Scandic, Lillestrøm
Dato: 01.06.2018
Kl: 17.00
Deltakere: Stein Tage Domaas, Terje Hoel, Kristian Sæther, Marit Ånes
fraværende: Kine Leines Skår
Saksliste
Pkt:
0.0

Sak:
Velkommen

Ansvar:
Stein Tage

Annet:

1.0

Godkjenne innkalling

Alle

Godkjent

Alle

Alle
godkjent

Saker til eventuelt? Ingen
2.0

Saker til godkjenning, tidligere vedtatt pr epost

2.1

SAK TKS 5-17/18 Støtte til Hamar tk
TKS støtter Hamar tk sin drift av løypenett og arena, Hamar
hundekjørerarena, med kr 15 000 hvis de også får støtte fra NHF,
eller kr 20 000 hvis de ikke får slik støtte.
Dette for å bidra til å sikre en trygg og forsvarlig drift for denne
viktige og sentrale arenaen for hundekjøring.

Vedtak:
Enstemmig for (5 stemmer).
(Kr 15 000 da Htk også får den vanlige NM-arrangørstøtten fra
NHF).

2.2

Sak TKS 6-17/18 Tilbud om landslagsplass
Bakgrunn:
Atle Eikevik har sagt fra seg landslagsplassen sin pga. mangel på
tid til trening og løp den kommende sesongen. Han kjører 4 sp
sprint RNB, og han var eneste utøver tatt ut i denne klassen.
Andrine Alhaug er nestemann på lista. Hun kjører 4 og 6 spann
RNB. Hun har et sterkt ønske om å være på landslaget igjen (hun
var med i fjor). Men som dere vet har vi lagt lista på at vi ikke gir
plassen videre om noen trekker seg fra landslaget, og vi ser på en
mulig skjevfordeling av sprint- og MD-deltagere vs LD muligens.
Begrunnelse:
Det koster oss i utgangspunktet ingenting ekstra å erstatte en utøver
med en annen. Men det viktigste er at ved å tilby henne plassen får
vi også en bedre balanse ift utøvere fra de ulike grenene.

Vedtak:
Med fire stemmer for og en avholdende, vedtar TKS at Andrine
Alhaug får tilbud om landslagsplass.

2.3

Sak TKS 7-17/18 Tilskudd til Hallingen
Bakgrunn:
TKS har mottatt følgende epost:
Hallingen Hundekjøyrerlag jobber med å få Hallingløpet «på bena»
igjen. Dessverre har klubben ligget nede en stund og det
økonomiske har ikke blitt fulgt opp så godt. i tillegg måtte
Hallingløpet 2017 avlyses pga for lite snø, og klubben tapte en del
penger.
Med bakgrunn i dette lurer vi på muligheten for å få dekt eller
bidrag til TD til Hallingløpet 2018 med kr 3000?
Begrunnelse:
Hallingløpet med sine tre distanser og ulike klasser har relativt
mange deltagere. De har også deltagere under 17 år, uten at det
fremkommer som egen klasse.
Når det gjelder dekning av TD-utgifter så er ikke det i
utgangspunktet en oppgave for TKS, selv om det vil kunne fremme
sporten vår. Et tilskudd vil kunne skape en presedens som vil være
uheldig.
Det er også usikkert hvor stort budsjettbeløp TKS disponerer på det
nåværende tidspunktet.
Forslag til vedtak:
1.
2.

TKS avslår søknaden fra Hallingen hundekjøyrarlag, men
oversender søknaden for behandling i hovedstyret.
TKS tilgodeser søknaden fra Hallingen hundekjøyrarlag
med kr 3000.

Vedtak:
Med tre mot to stemmer vedtar TKS å avslå søknaden fra Hallingen
hundekjøyrarlag, men oversender søknaden for behandling i
hovedstyret.

2.4

Sak TKS 8-17/18 Innstilling Idrettsgallaen
Bakgrunn:
Sist sesong ga mange gode resultater for sledehundkjørerne.
Bl.a. tok Lena Boysen Hillestad sin 25.? VM-medalje og Elisabeth
Edland tok sin fjerde Kongepokal som vinner og NM-vinner av
Finnmarksløpet 500.
TKS har diskutert dette pr epost, og flere kandidater har blitt
vurdert. Etter en helhetsvurdering, sett i lys av kriteriene for
nominering til Idrettsgallaen, foreslår TKS følgende:
Lena Boysen Hillestad nomineres i kategorien «Årets forbilde».

Enstemmig vedtak:
Lena Boysen Hillestad nomineres i kategorien «Årets forbilde».

2.5

SAK TKS 9-17/18 Støtte til rekruttene
Bakgrunn:
TKS har fått inn søknad om støtte fra en rekrutt.
TKS ønsker å støtte alle rekruttene.
Forslag til vedtak:
Alle 7 rekruttene får kr 3000 hver.

Enstemmig vedtak (5 stemmer for)
Alle 7 rekruttene på landslaget slede støttes med kr 3000 hver.

2.6

Sak TKS 10 17/18 – Økonomisk støtte
Bakgrunn:
TKS har fått informasjon om at det er igjen kr 18296 av TKS sitt
budsjett når vi nå nærmer oss årsslutt.
Forslag til vedtak:
1. Hver rekrutt får kr 1000, dvs totalt kr 7000 i utgift for TKS.
2. Hamar thk får kr 10 000 til gjennomføring av NM i sprint og
mellomdistanse.

Vedtak, Enstemmig
Hver rekrutt får kr 1000, dvs totalt kr 7000 i utgift for TKS.
Vedtatt med en avholdende stemme - Hamar thk får kr 10 000 til
gjennomføring av NM i sprint og mellomdistanse.

2.7

Sak TKS 11 17/18 - Innstilling til OLT-stipend 2018
Bakgrunn:
TKS og TKN skal innstille løpere til Olympiatoppstipend.
I utgangspunktet er det bare resultater fra de to siste års OL, VM og
EM som teller. Men i langdistanse teller også resultatene fra
Femundløpet og Finnmarksløpet.
Hovedstyret fatter endelig vedtak.
Det er utarbeidet et system (regneark) som vekter de ulike grenene
bl.a. ift antall deltakere og antall nasjoner.
Ola Brennodden Sunde - 40 poeng 3/1/4
Harald Tunheim - 32 poeng 1/3
Birgitte Næss - 32 poeng 2/2
Niklas Rogne - 24 poeng 2/4
Joar Leifseth Ulsom - 28 poeng 1/4
Eira og Beatrice har jeg ikke data på.... Kristian?

Vedtak TKS-innstilling OLT-stipend 2018
Med bakgrunn i telefon- og messengerdiskusjoner, samt
epostutveksling (mellom tre av fem medlemmer) innstiller TKS til
hovedstyret følgende personer til B-stipend - alternativt
utviklingsstipend for Niklas Rogne:
Ola Brennodden Sunde – 40 poeng.
Harald Tunheim – 32 poeng
Birgitte Næss – 32 poeng
Niklas Rogne – 24

3.0

Saker til avstemming

3.1

Sak TKS 12-17/18

Alle

Innstilling til NM-arrangører 2019
Bakgrunn:
«Felles Søknad NM i langdistanse 2019-ATHK og
FTHK
Alta, 17. april 2018
Jeg søker med dette på vegne av Alta Trekkhundklubb
og Femund Trekkhundklubb v/ leder Magne Lien om å
dele NM i langdistanse i 2019:
Finnmarksløpet: begrenset klasse
Femundløpet: åpen klasse og Juniorer
Begge klubber har avklart at hvis det blir EM eller VM
på noen av stedene, så går søknaden for hele NM til den
andre part og året etter forsetter vi på å søke for
fordelingen annet hvert år igjen.
Vennlig Hilsen,
Carolien Vandersmissen
Leder Alta Trekkhundklubb»

«Søknad om NM SP og MD 2019.
Hamar Trekkhundklubb(HTK) søker hermed Norges
Hundekjørerforbund(NHF)om å få arrangere NM SP og
MD 2019.
Programskisse:
Vi ønsker løpet delt i to helger som skissert under:
9. og 10. februar. Et heat hver dag.
Klasser: 4S, 10S og LMD(6MD)
16. og 17. februar. Et heat hver dag.
Klasser: 4Sjr, 6S, LMDjr og 8/12MD
Kongepokalen:
Blir Kongepokalen satt opp i en av de omsøkte klasser
foreslås det at dette løpet arrangeres 23. og 24. februar
2018.
Alle arrangementene er tenkt avviklet på klubbens
anlegg og i klubbens løypenett på Gåsbu.»
Forslag til vedtak:
NM slede langdistanse – Alta thk og Femund thk
tildeles NM som omsøkt.
NM slede mellomdistanse og sprint – Hamar tk tildeles
NM som omsøkt.
Vedtak – enstemmig
TKS avgir følgende innstilling angående tildeling av
NM 2019:
NM slede langdistanse – Alta thk og Femund thk
tildeles NM som omsøkt.
NM slede mellomdistanse og sprint – Hamar tk tildeles
NM som omsøkt.

3.2

SAK TKS 13-17/18
Uttak til landslag slede og tilbud om landslagsplass
Vedtak – enstemmig
Saken utsettes, og overlates dermed til det nyvalgte TKS

4.0

Saker til diskusjon og eventuelt vedtak

4.1

Ingen

5.0

Eventuelt

Referent: Stein Tage Domaas

Alle

