Redegjørelse
Prosjektgruppe for WSA EM 2017
EM Lillehammer 2016 – Flyttet til Tyskland!
Tidslinje /planlegging/ redegjørelse WSA EM 2016
Her et utvalg av saksgangen:
15.08.15

NSHK søkte WSA om tildeling av EM 2017, med todelt arrangement, sprint en helg,
og MD påfølgende helg. Planlagt arrangementssted Vauldalen.

19.09.15

Årsmøte WSA – Arrangementet tildeles NSHK, forutsatt at arrangementet
gjennomføres på en helg. NSHK må bekrefte dette snarest.

25.09.16

Ny arbeidsgruppe etableres, for å jobbe videre med ny løsning for arrangementet,
undertegnede er utpekt av NSHK styret, til leder for arbeidsgruppen.

10.10.15

Samarbeidsavtale med NAMK og NP formaliseres med skriftlig avtale.

24.11.15

Leieavtale med Olympiaparken signeres.

Desember‐Januar
Utarbeidelse program, logo og løypekart, samt oversikt over ca. 75 avtalte
hjelpere (frivillige medlemmer og noen ”ikke medlemmer”)
21.01.16

Bekreftelse på at NSHK sammen med NP og NAMK, kan gjennomføre WSA EM‐2017,
sendes til WSA, der vi la til grunn følgende:






Sted: Birkebeineren stadion på Lillehammer
Det er rimelig overnattingsmuligheter for deltakere uten egen bobil
Startkontingent lik tidligere år € 90, inkl. bankett for deltaker
Juniorer halv pris € 45, inkl bankett for deltaker
Parkering bobil/ campingvogn forutsettes betalt direkte til stadioneier
kr 700,‐ pr. uke og kr 400,‐ for langhelg + kr 50,‐ pr døgn for tilkobling strøm.

18.02.16

Bekreftet at vi har skriftlig kontrakt med Olympiaparken

22.02.16

Mottatt ønske fra WSA om å flytte arrangementet til senere på året, samt å integrere
parkeringskostnader i startkontingent

04.04.16

Bekreftet at arrangementet flyttes 1 uke frem, og insistert på at parkeringskostnader
holdes utenfor startkontingenten.

28.04.16

Mottatt kontraktsforslag på tysk.

27.05.16

Fortsatt mangler engelsk versjon av kontrakt, men vi sender likevel noen enkle
spørsmål, som ble besvart dagen derpå.

01.06.16

Engelsk kontrakt mottatt

03.07.16

Kontrakt kommentert, omfattende arbeid! Akseptert fri innkvartering og mat til 10
WSA‐VIP personer.

14.07.16

WSA svarer på noen av våre punkter, uten å gi uttrykk for at vi ikke nærmer oss
enighet.

Her opphører forhandlingene fra WSA, og forutsettes løst på årsmøte. NSHK har ikke sendt
forhandlere til årsmøtet, og vil under ingen omstendighet forhandle om slike saker på et årsmøte i
WSA.
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Det er vår oppfatning at det har pågått en ”kampanje” mot at vi skal få dette arrangementet, med
store medlemsland i spissen, de har også hentet støtte for sin ”kampanje” i hundekjørermiljøet her i
landet, argumenter før avstemning på WSA årsmøte var bl.a.:


NSHK ber om € 250 pr deltaker (de har regnet ut dette selv, på basis av egne tolkninger av
forhandlings e‐poster????) Vi håpet på € 160 for voksne med parkering og strøm, og € 120
for de med vanlig parkeringsplass, men var internt villige til å aksepterer € 110/150



Videre kunne lederen for det tyske hundekjørerforbundet fortelle at han kunne leie Gåsbu
for kr 100 000,‐, inkl. parkering og nødvendige fasiliteter for 250 deltakere med handlerer.
Denne muligheten har vi utredet, og konkludert med at leie telt (klubbhuset rommer maks
70 personer) for bespisning etc., samt ordne parkeringsmuligheter til alle, vil bli nesten
umulig/ veldig kostbart. Dessuten vil ikke Hamar trekkhundklubb leie ut til oss for dette
arrangementet.



Det tyske hundekjørerforbundet skal leie Grimsbu i uken etter vår vintersamling, for eget
arrangement, og kunne ikke forstå hvorfor vi ikke kunne gjøre det samme med WSA
arrangementet. Dette har vi utredet, men vi kunne ikke finne mulighet for parkering/ strøm
og overnatting for et så stort arrangement!

For deltakere på årsmøte, som ikke har fulgt saken selv, må slike påstander selvfølgelig vekke
motstand. Vi har forståelse for at lav kostnad er viktig, for å senke terskelen for deltakelse, og ønsket
subsidiært en kontrakt der parkeringskostnadene ikke var spesifisert, i håp om at vi kunne skaffe
sponsormidler nok til å dekke dette. Så lenge kontrakten med WSA ikke var signert, kunne vi ikke
starte reelle samtaler med potensielle sponsorer. Vi mener at deres vedtak på årsmøte er basert på
”skremselspropaganda”, og mange uriktige antakelser/ uttalelser.
Vi som har arbeidet med dette, syntes det er både trist og litt vanskelig å forstå hvorfor WSA ikke
”lukket døra” allerede i februar, da vi fremsatte våre forutsetninger/ priser, i stedet for å vente til
årsmøtet.
Vi håper at det i fremtiden vil komme en mulighet til å benytte det materialet vi har utarbeidet, slik
at klubben kan få noe tilbake fra denne innsatsen.
”Ferdige” planer lagret hos meg









Logo
Stadionkart
Løypekart med profiler
Program
Startlister med kapasitet for 250 deltakere fordelt på opp til 36 klasser
Sponsorplan
Oversiktslister over frivillige
Reklameartikler

I tillegg er det overordnede planer for all form for vakthold, kontroll vaksine/chip, avfallshåndtering,
transport, matservering, kiosksalg, parkering/ overnatting/ vaktintervaller og bespisning for frivillige.
En stor takk rettes til alle i arbeidsgruppa, for innsatsen i denne prosessen.
Johnny Blingsdalen

Leder arbeidsgruppe EM WSA 2017
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