Prosjektgruppe for søknad WSA EM 2017
Sted:
Dato:
Kl:
Tilstede:
Fravær:

Møte nr 2/2015

Alundamveien 67, Oslo
5.7.2015
16.00 – 20.45
Johnny Blingsdalen, Line Løw, Kenneth Monsen, Svein Erik Teslo og Tora Kleven
Kristin Ranem Rønsdal

Pkt:

Sak:

Ansvar:

1.0

Velkommen

Alle

2.0

Resymé fra HTK av Svein Erik
Ekstraordinært årsmøte i HTK stemte i mot den
opprinnelige avtalen, til tross for økt beløp.
Årsmøtet i HTK gikk for et arrangement til selvkost, i
tillegg skulle de ha alle parkeringsinntektene.
Prosjektgruppa vedtok at samarbeidet mellom NSHK
og HTK avvikles foreløpig i denne saken.

3.0

4.0

5.0

Andre alternativer?
Styret i NSHK har gitt gruppa godkjenning til å se på
andre alternativer.
Vi diskuterte et nytt alternativ utarbeidet av Johnny.
Arrangementssted: Vauldalen ved Brekken.
De har 120 overnattingsplasser og stor
parkeringsplass. I tillegg mulighet for bespisning av
mange i nedlagt lokale som ligger like ved.
Ny samarbeidspartner: Norsk Polarhundklubb, avdeling
Midt-Norge, heretter benevnt NP/MN. NP/MN har sitt
årlig arrangement, Rørosløpet, på samme sted.
Vi gikk gjennom forslag til samarbeidsavtale mellom
NP/NM og NSHK.
Hva gjør vi videre?
Komitémedlemmene går gjennom forslaget fra Johnny,
og kommenterer dette innen søndag 12.7.2015.
Johnny oversender en skriftlig forespørsel til NP/MN der
de må komme med tilbakemelding innen 10.8.2015
Prøve-EM
I forbindelse med NP/MNs Rørosløpet 2016 kan NSHK
være med som medarrangør så dette blir et Prøve-EM.
Rørosløpet 2016 blir et jubileumsløp.
Det kan være nyttig for å finne ut om stedet egner seg,
og likeså få prøvekjørt et elektronisk tidtakerutstyr.

Svein Erik

Johnny/Alle

Alle
Johnny

Alle

Annet:

6.0

7.0

8.0

Selve søknaden
Tora setter opp forslag til søknad til WSA.
Samarbeidsavtale mellom NP/MN og NSHK må i orden
før søknad kan sendes. Søknaden må sendes WSA
innen 15. August.
Tidtakerutstyr
Det ble hevdet at alt annet enn elektronisk tidtakerutstyr
på et slikt arrangement ikke vil være akseptabelt. Dette
må i så tilfelle innkjøpes og testes ved flere mindre
arrangement FØR et stort arrangement som EM. Alle i
komitéen mener at dette er et utstyr klubben burde
vurdere å kjøpe inn uansett, det kan finansieres med å
påta seg enkelte tidtakerjobber for andre arrangement.
Det oppfordres til at man undersøker hva som er
tilgjengelig med hensyn til kvalitet og vedlikehold,
samtidig som at programvaren er god nok for vårt bruk.
Eventuelt
Hvis vi ikke får svar fra NP/NM innen 10.8.2015 utsettes
planene til 2018.

Referent: Tora, 5.7.2015
Endret: Johnny, 7.7.2015
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