
Referat fra møte i TKS 5.mai 2020 

 

Sted:  Skype 

Tid:  Tirsdag 5.mai 2020, kl.17.00 

 

Tilstede med stemmerett:  

Åse Østvold (leder) 

Frode Haugan (medlem) 

Eline Lihagen (medlem) 

Maria Sparboe (medlem) 

 

Ikke tilstede: 

Einar Sand Semmingsen (medlem)  

  Petter Swift (Vara) 

  

Pkt. Sak: 
  

 VEDTAKSAKER   

1. Landslag  

TKS diskuterte at noen klare kriterier for uttak bør være et minimum, hvor 

ambisjoner for kommende sesong bør være et av dem. 

Et tidligere TKS utarbeidet en prosedyre for uttak til landslag som vi ikke har 

fulgt i og med vi kom sent i gang med uttak. Prosedyren krever at uttak skjer 

på bakgrunn av resultater fra fastlagte uttaksløp. Noen slike løp er ikke satt 

opp for denne sesongen, men må gjøres for neste sesong.  

  

 

 

 

 

2. Hva kan landslaget tilby?  

TKS må diskutere og få skrevet ned hva vi tenker er realistisk å kunne tilby 

landslaget ut ifra vårt budsjett.  

Utmerkelse til sponsor vil være en av fordelene ved å være med på landslaget. 

I tillegg må man være del av et landslag for å få olympiastipend.  

 

  



TKS mener at landslaget bør være en arena hvor utøverne kan lære mye av 

hverandre. En samling bør være et minimum, hvor deltagelse er et krav. Dette 

må komme fram i kontrakten til landslagsutøveren.  

 

Det ble diskutert at man kan både få et større kunnskapsfellesskap og spare 

penger ved å slå sammen landslagssamlinger. TKS vil derfor forhøre seg med 

TKN om de har satt noen dato for samling, og om man kan slå seg sammen.  
 

3.  Rookiekurs og handlerkurs 

Ifølge handlingsplanen skal TKS utbedre rookiekurset.  

TKS diskuterte hvilke personer som kan være interessert i å se over 

kursplanen for rookiekurset og utvikle den. Basert på tilbakemeldinger fra de 

som har arrangert kurset, så kan man jobbe med disse tilbakemeldingene for 

å gjøre kurset mer likt for alle samt lettere for forelesere å vite hva de skal 

snakke om.  

En ide er også å ha rookiekurset som et tema på landslagssamlingen slik at 

utøverne kan komme med innspill til hva et slikt kurs bør inneholde.  

 

Har vi oversikt over hvilke klubber som ønsker å arrangere rookiekurs i 2020? 

Alta trekkhundklubb blir antageligvis å ha Rookiekurs. De som har arrangert 

det tidligere virker som de er godt fornøyd med konseptet.  

Administrasjonen utarbeider et såkalt «handlerkurs» som skal være et kurs for 

nybegynnere innenfor sporten. Har vi noen innspill som bør være med?  

Navnet er noe vi ser for oss kunne skape forvirring. Første tanke er at det er et 

kurs for de som ønsker å være handler på løp. Om det skal være et løp for 

nybegynnere generelt, så tenker vi at handlerkurs vil bli feil.  

Vi tenker også at grunnleggende hundegårdslære bør være med på et slikt 

kurs. Med fôring, treningslære, utforming av hundehus. Et kurs i hvordan 

opprettholde dyrevelferden.  

 

  

4.  Veterinærtilskudd 

TKS fordelte veterinærtilskuddet på de arrangementene som har brukt 

veterinærtjenester eller hadde utgifter tilknyttet veterinærtjenesten.  

  

5. Godkjenning av årsmelding 

Årsmelding ble gjennomgått og vi ble enige om å gjøre noen justeringer før 

TKS kunne godkjenne den.   

  

 Annet / Eventuelt   

 • Hvordan kan vi på sikt få til mer organisert trening? 
 

  



Høstsamlinger for hundekjørere er veldig populært. Kan klubbene være 

flinkere til å sende inn sine samlinger til aktivitetskalender eller årshjul, slik at 

flere kan delta?  

Seminarer er også noe hundekjørere prioriterer og drar ganske langt for å 

delta på.  

 

 

 


