Rapport fra TKS møte nr. 1 den 06.10.21
Startet med en presentasjonsrunde av den nye komiteen. Medlemmer av komitéen er ganske lik,
utenom Maria Sparboe som ikke tok gjenvalg. Komitéen vil altså i denne perioden bestå av 4 stk. I
mandatet til grenkomitéene står det at komitéene kan bestå av 3-5 medlemmer.

Sak 1. Årshjul
Vibecke har laget et årshjul til hver av komitéene, og vi har blitt bedt om å se om det er noe som skal
legges til.
Behandling og vedtak:
TKS evaluerte Årshjulet, noterte ned de endringene vi mener er nødvendig og sendte kommentert
versjon tilbake til Vibecke.

Sak 2. Fysisk møte
Våren er travel både for utøverne og for TKS, så her må vi være lure å planlegge litt godt i forveien.
TKS ønsker å planlegge et fysisk møte til våren.
Behandling og vedtak:
-

TKS er positiv til å kunne møtes fysisk, da vi anser teams møter som vanskelig å gjøre effektiv
og vanskelig å ha en ordentlig diskusjon over teams.
Hva med å ha et møte i sent april, eller tidlig mai? Ifølge årshjulet er lista lang for den
perioden.
Ha møte i Alta?
Posten som handlet om møtekostnader ble tatt bort som følge av koronapandemien. TKS Har
tidligere gjort det klart at de ønsker å ha dette budsjettert fra og med 2022.
Vi må ha alle innkomne tingsaker klar for evaluering, da dette er noe vi ønsker å ta opp på et
slikt fysisk møte.
Blir enige om dato senere, når vi vet når tingforslag må være på plass.

Sak 3. Terminlista
TKS må gjennomgå terminlista, er det noen løp som mangler?
Behandling og vedtak:
TKS har gjennomgått terminlista og ser at noen løp mangler. Vi diskuterte hva vi anser som viktige
punkter for at flere løp skal terminfeste seg.

Sak 4. Uttakskriterier VM Åsarna
TKS må sette uttakskriterier til VM og avgjøre hvilke løp som skal være uttaksløp til VM i sprint og
mellomdistanse.
Behandling og vedtak:
NM del 1, del 2 og del 3 vil være hoveduttaksløp for sprint og mellomdistanse, men sekundert ser vi
på resultater fra Hamar hundekjørerfestival. Dersom resultater tilsier det, vil landslagsutøvere bli
prioritert.

Uttakskriterier, de som sendes til VM er:
-

Klasse A og C
Må gjennomføre et av uttaksløpene til en 1. 2. eller 3. plass innenfor sin klasse.
Tittelforsvarer

Sak 5. Breddecup i langdistanse
TKS har vært oppmerksom på et arrangement som har vært planlagt før koronapandemien stoppet
all aktivitet, og det var «breddecup i langdistanse».
Behandling og vedtak:
TKS har vært i kontakt med arrangør tidligere og snakket om mulig samarbeidsavtaler.
Vi ønsker å ta opp igjen kontakten med arrangør, i og med at pandemien har utsatt arrangementet.

Sak 6. NM vinteren 2022 og kongepokal
Det blir 3 NM i slede sprint og mellomdistanse.
NM del 1: 22. – 23. Januar, 2-spann slede (Jarlsberg THK)
NM del 2: 29.-30. januar: 6-spann sprint, og MD 8-12 spann og jr. (Hamar THK)
NM del 3: 5.-6. februar: 4-og 10-spann sprint, 4-spann sprint jr. og aldersbestemte, MD 6-spann
(Hamar THK)
NM i langdistanse
NM begrenset klasse: 3. – 7. februar 2022 (Femundløpet v/ Femund trekkhundklubb).
NM åpen klasse og junior klasse: 11. – 20. mars 2022 (Finnmarksløpet v/ Alta trekkhundklubb)

Sak 7. Handlingsplan
TKS må lage handlingsplan for tingperioden 2021-2022.
Behandling og vedtak:
Fjorårets handlingsplan er enda veldig relevant, men komitéen reviderte den litt.
Handlingsplanen blir sendt til styret for behandling.

Sak 8. Landslagssamling i desember
Det skal være samling for hele landslaget i desember. Det er litt usikkert hvor det skal være,
Skeikampen, Grimsbu, Dovre.. «Våre» landslagsutøvere har vært invitert på tidligere samlinger, men
ikke alle har deltatt.
Landslagstrener ønsker innspill til hva vi kan tilby landslagsutøverne, som kan fenge alle. Eventuelt
noe alternativt som kan fenge spesielt sprint og mellomdistanse.
Behandling og vedtak:

-

Først og fremst opplever våre utøvere at kommunikasjonen ut til utøverne har vært for
dårlig. Dette tar vi selvkritikk på, og vil også bringe det videre til landslagstrener.
Det skal være så mye spennende som skjer slik at utøverne velger å dra på samling framfor
noe annet.
Foredrag med veterinær, andre hundekjørere.
Foredrag om fôring, mediehåndtering.
Landslagssamling må være på et sted hvor våre utøvere kan trene hund. Derfor er Grimsbu
attraktivt.
Landslagssamling skal være sosialt, felles måltid, samlinger på kveldstid. Teambuilding.
TKS må få informasjon om samlinger, slik at vi kan forsikre oss om at våre utøvere får nok
informasjon.

