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Hallituksen kokous 8/2016   Pöytäkirja 
 
 
Aika: 31.5.2016, klo 20.00 
Paikka: Skype -puhelinkokous 
 
 

Kokoukset 2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 

Romppanen Juha, pj x x - x x x x x 

Mertala Pekka, vpj x x x - x x x x 

Aschberg Jessica - - - - x x (20:25) (20:30) 

Hyvönen Juha x x - x x x - x 

Ignatius Tanja - - - - x x  x 

Konttaniemi Niina x x x x x x x x 

Köcher Kurt - - - - - - - - 

Mäkiaho Timo x x x x x (21:15) x x 

Salminen Kaisu - x x x x - - x 

Saviranta Mervi x - x x - x x - 

Tenhunen Saija x - - - - - - - 

Ylitalo Annaleena x x x x x x x - 

Läsnä yht. 8/12 7/12 /12 7/12 9/12 8/12 6/12 7/12 

 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.08. 
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tanja Ignatius ja Pekka Mertala. 
 



 

 

 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen 
jäsenestä. 
 
4   Edellisen kokouksen pöytäkirjat 
Todettiin että edellinen pöytäkirja 7/2016 on allekirjoituskierroksella. 
 
5  Maajoukkuesopimusrikkomus ja tuen mahdollinen takaisinperintä 
Esitys: Maajoukkuesopimuksen mukana urheilijoille toimitettiin yhteistyökumppanin logo ja 
sen esillä oleminen on sopimuksessa velvoitettu. Kuitenkaan esimerkiksi liiton julkaisun 
kuvissa ei logoa näy. Ehdotan kuvamateriaalin toimittamista liittoon jossa logo näkyy tai 
maajoukkuetuki peritään takaisin urheilijalta ja urheilija menettää maajoukkuepaikkansa 
vuodeksi. 
 
Päätösesitys: Maajoukkueohjeistuksessa sekä sponsorisopimuksen mainosmateriaalin 
kiinnitysohjeistuksessa havaittujen puutteiden vuoksi yllä oleva esitys vedetään pois ja 
jatkossa VUL tarkentaa ohjeistusta maajoukkueelle. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
6  IFSS:n Riian kokouksen esityslistan läpikäyminen ja Suomen kanta esitettyihin 
asioihin 
Esitys: Kokouksen esityslista on nähtävissä liiteessä 1. RNB-luokat IFSS:n kokouksessa 
liitteessä 2. Mikä on Suomen kanta päätettäviin asioihin? 
 
Päätösesitys: Kohta 12, kannatetaan Venäjän ja Liettuan jäsenyyttä mikäli asiakirjat ovat 
kunnossa, 14 a) ei kannateta erillisiä arvokilpailuja puhdasrotuisille, kannatetaan olemassa 
olevaa sääntöä aikaan perustuvasta hylkäyksestä (150%), säännöissä on luokat 
puhdasrotuisille valjakoille, jos niitä ei aiota käyttää arvokisoissa on ko. luokat poistettava 
säännöistä, 14 b) kannatetaan vetoliinojen lyhentämistä, on hyvä asia, mitta määritettävä, 14 
c)  ei kannateta koirien yläikärajan määrittämistä, 14  d) Suomi on samaa mieltä että säännöt 
ja käytännön toiminta ovat ristiriidassa keskenään, 14 e) kannatetaan esitystä, 14 f) 
kannatetaan esitystä, 14 l) Suomi ei kannata Saksan esitystä, mutta mikäli muutosta 
halutaan, niin järkevämpää olisi Sp4, Sp8 ja SpU, 14 o) Suomi toivoo että nuorten ikärajoja ei 
muutettaisi 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
7  Suomen kanta IFSS:n kilpailusääntömuutoksiin 
Esitys: Esitys uusista säännöistä liite 3. Mikä on Suomen kanta esitettyihin 
sääntömuutoksiin? 
 
Päätösesitys: Suomi kannattaa sääntömuutoksia, mutta esittää tarkennuksia. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 



 

 

 
8  Muut esille tulevat asiat 
8.1 WSA:n eli World Sleddog Associationin jäsenyys 
Kilpailutoimikunnalle on tullut lukuisia yhteydenottoja koskien syksyn WSA:n sulan maan EM-
kilpailuja. Suomessa ei ole WSA:n jäsenseuraa, joten suomalaiset arktisilla roduilla ajavat 
kilpailijat eivät tällä hetkellä voi ajaa EM- ja MM-titteleistä mikäli IFSS ei niitä järjestä (liite 3). 
Mikäli VUL ei ole jatkossakaan ole liittymässä WSA:n jäseneksi, sen voi tehdä myös 
yksittäinen urheiluseura tai useammat yhdessä. 
- Asia tulee luultavimmin esille seuraavassa pöytäkokouksessa heinäkuussa. 
 
8.2 Lapin Aluehallintovirastosta tuli kirje, joka otetaan tarkemmin esille heinäkuun 
pöytäkokouksessa. 
 
8.3 Onko mahdollisuuksia saada aikaan sähköinen kilpailuhakemus jo tulevalle syksyn 
sulanmaan kaudelle? Lisäksi tarvittaisiin sähköisesti allekirjoitettava maajoukkuesopimus? 
Kuka tekee ja millaisella budjetilla? Tämä asia olisi käsiteltävä seuraavassa kokouksessa, 
mutta aikataulu syksylle taitaa olla liian tiukka joten ainakin kilpailuhakemuksen osalta tämä 
tulisi käyttöön ensi keväälle. 
 
9  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään pöytäkokouksena Jyväskylässä 2.7.2016, klo 10.00. 
 
10  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.53. 
 
 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 
Juha Romppanen, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

    

___________________________  ___________________________ 
Tanja Ignatius   Pekka Mertala 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 



 

 

 
 

Liite 1 (1/2) 
Esityslista IFSS:n liittokokous 
 
1. Opening of the meeting, 1 p.m. Saturday June 4th 2016. 
2. Statement of legality and quorum. 
3. Approval of the agenda. 
4. Election, if necessary, of the chairperson and secretary of the meeting in session. 
5. Election of one steward and two scrutineers, chosen from amongst the attendees who are 
not nominated for any Office. They will be in charge of all operations in connection with the 
elections and the counting of votes in any respect. 
6. Election of two inspectors of the minutes. 
7. Approval of the Annual Report of the Council. 
8. Approval of the Annual Reports of the Offices of the Council. 
a. Executive Board 
b. Regional Directors 
c. Executive Director 
9. Approval of reports from commissions and review of reports from committees. 
a. World Championships 
b. World Cup Committee 
c. Race Regulation Committee 
d. Anti-Doping Committee 
10. Approval of Audit reports for the previous fiscal years since the last approved Audit 
Report. 
11. Exoneration of the Council upon approval of the Audit Reports. 
12. Application for membership: 
a. Change from provisional to full voting member: Russian Sleddog Sport (RSSF) 
b. Application for new full voting member: Lithuanian Federation of Sleddog Sport (Lietuvos 
šun� kinkini� sporto federacija) and Sleddog Sport Club of Ukraine SSCU. 
IFSS General Assembly 2016 Porto Resort Carnikavas Latvia June 4-5th , 2016 
Page 1 of 3 
13. Ratifying of Amendments to the By Laws, provided that the motions for said amendments 
have been presented in due time. 
a. General By Law revisions 
b. #3 Motion 4 from Latvia: Equal rights for all full members - change in IFSS bylaws 
regarding voting rights (change of C.7 – 7.1.point and 8.2.). 
c. #4 Motion from Continental Director Europe: Motion - changes in Annex to the IFSS By-
Law 
In the Annexes part of IFSS By-Laws Headline: Directors Continental Directors (item 10) 
page 25. 
d. #20 Motion from NHF Norges Hundekjørar Förbund: Suggested changes in the By- 
Laws: The By-Laws has not been changed since 2014 and there will be necessary to 
change the By-Laws point (A1) 1.2 and point (A6) 6.1, and insert a new point E4 
Anti-doping Committee. 
14. Ratifying of regulations provided for in the By Laws, on condition that the motions have 

been presented in due time.
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a. Motions regarding Nordic Breed Dogs: 
Motion #2 from Latvia: To host separate World and continental championships for Nordic 
breed dogs.  
Motion #9 from US Federation of Sleddog Sports (USFSS): To include and recognize 
Registered Nordic Breed (RNB) dogs in IFSS events. 
Motion #13 from VDSV: Supplement tyo IFSS Sanction Rules for EC, Awarding of teams of 
reg. NB, new point 1.15.5, old point 1.15.5 will be 1.15.6. 
Motion #18 from VDSV:Supplement to IFSS Sanction Rules for EC awarding of teams of reg. 
NB nre point 1.15.5, old point 1.15.5 will be 1.15.6. 
b. Motion #1 from France: Reduce the lengt of the line for canicross and bikejoring. 
c. Motion #5 from Spain (RFEDI): The maximum age for competition dog. 
d. Motion #6 from Spain (RFEDI): Long Distance Race. Procedures. 
e. Motion #7 from Spain (RFEDI): IFSS International Race Judge licenses. Training clinic. 
f. Motion #8 from Spain (RFEDI): Review and update of the race rules to Dryland. 
g. Motion #10 from VDSV: Supplement to IFSS Sanction Rules for EC, Duties of the 
hosting member, new point: 1.5.6.4 
h. Motion #11 from VDSV: Supplement to IFSS Sanction Rules for EC, Application, new 
point 1.2.3, old point 1.2.3 will be 1.2.4. 
i. Motion #12 from VDSV: Change of IFSS Sanction Rules for EC 1.10.1. 
j. Motion #14 from VDSV: Supplement to IFSS Sanction Rules for EC, General, new point 
1.1.4, old point 1.1.4 will be 1.1.5. 
k. Motion #15 from VDSV: Change of IFSS Race Rule I,8.4 
l. Motion #17 from VDSV: Change of IFSS Sanctioning Rules for EC. 1.10 Classes on- 
Snow, regarding reducing the sprint classes. 
m. Motion #21 from Canada: Suggestion regarding quick release in skidog classes. 
n. Motion #23 from VP Sport: Change of Age Definition in the Race Rules. 
o. Motion #24 from USFSS: Junior Competitors’ Age. 
p. Motion #25 from USFSS: Veteran Competitors. 
18. Ratifying of motions presented in due time. The Congress may, with a 2/3 majority, 
decide also to deal with motions presented too late, provided topics require only a simple 
majority. 
a. Motion #16 from VDSV: IFSS shall declare to these Ethic Rules like VDSV and WSA and 
put it on the website. Page 2 of 3 
b. Motion #19 from SDSF Swedish Sleddog Federation: Invitations to International 
Championships. 
c. Motion #22 from Canada: IFSS World Cup General Conditions, Requirements and 
Definitions. 
15. Stipulation and approval of the budget. 
a. Budget for the upcoming two years 
16. Election of the Offices of the Executive Board vacant at the meeting in session. 
• President - nominated Helen Lundberg 
• Vice President of Development - nominated Russ Gregory 
17. Election of two Auditors. 
18. Presentation of applications for WC and or Continental Championships 2018/2019. 
19. Creation of commissions and election of Commission members. 
a. Nominating Commission 
b. Legal Commission 
20. Setting of tentative date/place of next General Assembly. 
21. Adjournment of General Assembly. 



 

 
Liite 2 

 
RNB-luokat IFSS:n kokouksessa 
 
Latvian kokouksessa on useita esityksiä Registered Nordic Breed -luokkien käytöstä EM- ja 
MM-kilpailuissa. 
 
Motion #2 Latvia 
Latvia ehdottaa RNB-valjakoille omia arvokisoja. Eli siis järjestetään kahdet kisat. Toiset A-
luokalle ja toiset RNB-valjakoille. Molemmissa palkitaan MM-/EM-arvolla. 

Motion #9 USA 
USA esittää että RNB-arvoja voidaan jakaa EM- ja MM-kilpailuissa jos valjakko ajaa riittävän 
nopeasti. 

Aikaan perustuva kilpailuista hylkääminen 
A team shall be disqualified from competing in subsequent heats if its total elapsed time 
exceeds 1.25% of the overall winner’s time in the same heat of the same class. 

Motion #18 Saksa 
Saksa esittää, että RNB-luokissa ei jaeta EM- tai MM-arvoja samalla tavalla kuin A-luokassa. 
Eli RNB-luokan voittaja saisi tittelin Euroopan/maailman nopein RNB-valjakko. 
 
Kilpailutoimikunta esittää tämän johdosta seuraavaa: 

RNB-luokat ovat olleet jo useamman vuoden IFSS:n säännöissä, mutta niitä ei ole 
arvokisoissa ajettu, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
 
Latvian ehdotus järjestää IFSS:n puitteissa omat arvokisat RNB-luokille on sinänsä hyvä 
ajatus, mutta onko IFSS:lla mitään järkeä järjestää kaksia arvokisoja varsinkin kun WSA - 
World Sleddog Association järjestää jo kansainvälisiä EM- ja MM- kilpailuja, rekisteröidyille 
valjakoille. 
 
USA:n aikarajoitusehdotus, merkitsee sitä ettei rekisteröityjä valjakoita tulla juuri näkemään 
arvokisoissa. 
 
Myös Saksan ehdotus että rekisteröidyiltä valjakoita otetaan MM- ja EM-tittelit pois ja 
palkitaan vain parhaan puhdasrotuisen valjakon tittelillä, johtaa samaan. 
 
Jos IFSS:n esitetyt heikennykset RNB-luokkien asemasta kansainvälisissä kilpailuissa 
astuvat voimaan tai jos IFSS ei näitä luokkia muusta syystä järjestä, niin tilanne johtaa 
väistämättä siihen että jonkun järjestön tulee Suomesta olla jatkossa WSA:n jäsen, jotta 
suomalaisilla puhdasrotuisvaljakoilla on mahdollisuus kilpailla arvokilpailuissa. 
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Huomioita sääntömuutoksista 
 
Taas on palattu termiin "senior" elite-luokan sijaan. Olisi hyvä, että termit pysyisivät samoina 
ilman jatkuvia muutoksia. (sama taas suomennoksen kanssa) 
 
10.5 A class is rated separately only if there are at least five (5) teams starting in the first 
heat of that elite / veteran classes, and three (3) teams starting in the junior class. Tässä taas 
onko palattu elite-luokkaan, siis termit ovat ristissä, pitäisi tietää mitä käytetään aikuisten 
sarjasta. 
 
Ikäraja koirille Sp2 tullut 18 kk (???) 
 
Tarkennuksena käsiajanotossa tarkkuus 1 s. sähköisellä ajanotolla 0.1 s 
 
14.2.4 One assistant/handler is allowed with 1-4 dogs and two with more than 4 dogs. The 
assistant(s) shall all stand on the left side of the team. At the moment of the start, these 
assistants shall stand stock still and face the starting teams until all teams have passed 
unless otherwise announced by the Race Marshal. 
 
14.2.5 If more team assistants than § 14.2.4 are needed they shall leave the Starting area by 
30 seconds before the start. (same as § 83.8.3) 
 
Järjetön härdelli on lähteä pois valjakon luota 30 s ennen lähtökäskyä, samoin pitäisi ohje 
olla, että handleri olisi lähdön tapahduttua sivuttain valjakoihin nähden ja katsoisi takaa 
lähteviä, jotta ei jää alle. Ei siis katse lähteneisiin valjakoihin tuo sääntö 14.2.4 ymmärretään 
ja ohjeistetaan kummallisesti. face the starting teams until all teams have passed... pitäisi 
kyllä tarkoittaa katsetta lähteviin taaemmilla lähtöriveillä lähteviä valjakoita, mutta toimitaan 
kisoissa ja ohjeistetaan juurikin katsomaan lähtevää valjakkoa... siis sitä omaa tiimiä joka 
meni jo. 
 
31.1 For violation of any IFSS Regulation, the Race Marshal shall, either issue a verbal 
warning, a 15-second penalty, or disqualify the driver and team from the race. 
katso 31.6 varoitukset tulee kirjata tulosluetteloon ja tuomariraporttiin: pitäisi siis olla 
kirjallinen. ei pelkästään suullinen 
 
38.4 The boxes shall be clean and dry. If Hay or straw is used it shall be fresh. If other 
material is used it shall be dry and as such as it cannot harm the dogs. 
tuoretta heinää tai olkea ei saa mistään se on aina käytössä ollut kuivattua!!! 
 
Hiihdon liina lyhyempi (2-3m) on ihan ok samoin sulan maan lajeissa ok 
 
82.2.3.3 A snub line about 3 meter shall be carried on the rig to be used to tie down and hold 
the rig tämä on pelkkää silmän lumetta, ei 3 m siepparilla mitään kiinnitä puiden ympäri. 
 
A . III Penal Measures 
13. If the violated race regulation does not mandate any unconditional reaction, the choice of 
penal measures shall be made according to the following: 
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13.1. Reprimand: for a minor rules infraction with no consequences for any participant, and 
being the contestant's first offence in the event. 
13.2. Warning: for a minor or negligent infraction of the race regulations, which does not give 
the 
contestant any significant advantage and entails no significant disadvantage to his/her fellow 
contestants, and is not deemed detrimental to the sport. 
13.3. 15 second penalty: for negligent infraction of race regulations but not as serious as it 
give rise 
to a disqualification. 
 
Tämä ei riitä tuomariohjeeksi, miten aikarangaistusta jaetaan, ettei tule mielivaltaisia 
rangaistuksia tai pelata tuomaripelillä joitain ulos. Pitäisi olla jotekin / johonkin 
avattuna, milloin annetaan aikasakko. 
 
Lisäksi pitäisi ottaa keskusteluun, että myöhästynyt valjakko saisi kiinteän rangaistuksen. Nyt 
se voi olla 1,5 - 6 min esim. sulan maan lajeissa riippuen lähtövälistä jopa samassa 
kilpailussa. 
ks. 15.4 A team that fails to be in the starting position at its scheduled starting time or within 
half of the starting interval after the scheduled starting time shall be declared a late starting 
team, and shall receive a new starting time plus a time penalty of 3 (three) times the starting 
interval in its class. (Not applicable in Ski-Dogs, see §68) 
 
Nuorten ikärajat: 
 
Sulan maan lajien ikärajat junioriluokat vain 
17-20v. DR4J, DS1J, DBW/MJ ja DCM/WJ 
muihin luokkiin saa osallistua vasta 19-vuotiaana tarkoittaen tänä kautena syntymävuotta 
1998, kun tarkastelupiste on ikä 31.12.2017 on tässä se logiikka, että nyt ei voi lähteä 
nuorempana isompiin luokkiin, mutta aika haaste on tuo 19-vuotiaiden odotuttaminen, kun 
suurimmassa osassa maita täysi-ikäisyys ja täysivaltaisuus alkaa 18V. 
 
Ei ole ajon kanssa linjassa, jossa saa 18-vuotias osallistua kaikkiin valjakkoluokkiin avoin- 
MD ja LD-matkat mukaan lukien ja ajaa sprintin Sp6 ja Sp8 luokissa 16-vuotiaana. 
 
Ei voi tätä sulan  maan osalta kyllä hyväksyä. Logiikka pitää saada jotenkin kasaan. 
Ikärajat on nyt napattu hiihdosta ja suurin osa ajopuolen kisaajista ymmärtää sulan maan lajit 
ajopuolen luokiksi. Ainakin tarvitaan hyvät perustelut MIKSI näin!!! 
 
Kohta 40.1.6 b sekä 40.1.8 
- mainitaan luokat Sp4Y ja Sp2Y - missään ei kuitenkaan mainita ikärajoja noihin luokkiin. 
Kaikki säännöissä mainitut luokat pitää olla myös sääntöjen lopussa olevassa ikätaulukossa.  
 
Kohta 41.3.1 (kypärän käyttöpakko)  
- Sp4 Mass start - lisätty - tämä tosi hyvä asia 
- teksti "with the exception of Ski Dogs and Canicross" yliviivattu - tämä ihan hyvä homma 
sillä tämä kohta kuuluu ajopuolen erityissääntöihin eikä sinne kannata sotkea mainintoja 
hiihdosta ja koirajuoksusta. 

 
 


