
TÄRKEIMPIÄ POIMINTOJA ESDRA:N JA IFSS:N KOKOUKSISSA KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA  

 

ESDRA Congress of Delegates, Latvia 3.6.2016 

- Läsnä 15 jäsenmaata sekä 3 ESDRA:n hallituksen jäsentä. 

- Latvian valjakkourheilujärjestö Latvian Federation of Sleddog sports (LKSSF) hyväksyttiin ESDRA:n 

jäseneksi. 

- Tiukan äänestyksen tuloksena päätettiin, että ESDRA:n toiminta jatkuu. ESDRA:n toiminnan jatkuminen 

sai 16 ääntä puolesta, 15 ääntä vastaan ja 2 tyhjää ääntä. 

- ESDRA:lle valittiin väliaikainen hallitus, johon kuuluvat Robert Schiesser, Johan Hendriks ja Siri Barfod, 

Väliaikaisen hallituksen tehtävänä on huolehtia uuden hallituksen valintaan tarvittavista toimenpiteistä. 

Uuteen hallitukseen halukkaiden ehdokkaiden esittelyt lähetetään kaikille jäsenmaille sähköpostilla. 

Uuden hallituksen valinta suoritetaan sähköpostiäänestyksellä 31.8.2016 mennessä.  

- Robert Schiesser ilmoittaa vuoden 2017 ESDRA:n congressin paikan ja ajankohdan myöhemmin. 

 

IFSS General Assembly, Latvia 4.-5.6.2016 

- Läsnä oli 30 jäsenmaata sekä 8 IFSS:n hallituksen jäsentä. 

- Venäjän valjakkourheilujärjestö Russian Sleddog Sport Federation (RSSF) ja Latvian 

valjakkourheilujärjestö Lithuanian Federation of Sleddog Sport (LFSS) hyväksyttiin täysivaltaisiksi IFSS:n 

jäseniksi. 

- Henkilövalintoja: 

o President – Helen Lundberg  

o Vice President of Development – Russ Gregory 

- Latvian esitystä jäsenmaiden äänimäärien yhtenäistämisestä ei hyväksytty. 

- Päätettiin perustaa Anti-Doping komitea (Committee), jossa on 5 jäsentä.  

- Kilpailusääntöjä koskevia päätöksiä: 

o Kilpailusääntöjen määritelmiin päätettiin lisätä määritelmä RNB:lle. Todettiin myös, että 

jatkossakin kilpailun järjestäjillä on mahdollisuus halutessaan järjestää RNB-luokkia sääntöjen 

mukaisesti. 

o Espanjan esitystä kilpailuun osallistuvien koirien yläikärajasta ei hyväksytty. 

o Saksan esitystä kengän pohjissa käytettävien nastojen sallitun pituuden muuttamisesta (1mm -> 

2 mm) ei hyväksytty. 

o Sääntökomitea (Race Rule Committee) muokkaa olemassa olevia sääntöjä sulanmaan lajien 

junioriluokkien ikärajojen osalta kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. 

o Hiihtoon päätettiin lisätä veteraanisarjat. Sääntökomitea tekee lisäyksen sääntöihin kokouksessa 

käydyn keskustelun pohjalta. 

- Arvokisahakemuksia: 

o 2018 EM, talvikisat – Italia, Cimbra 

o 2018 EM, sulanmaan kisat – Ruotsi, Nybro 

o 2019 MM, talvikisat – Venäjä, Petrozavadovsk  

o 2019 MM, sulanmaan kisat - Italia, Cimbra 

- Marraskuussa (17.-20.11.2016) Iso-Britanniassa järjestettävien sulanmaan EM-kisojen luokat 

vahvistettu. Ne ovat: DCW/M, DCWJ/MJ, DCWV/MV, DBW/M, DBWJ/MJ, DBWV/MV, DS1J, DS1-2, DR4, 

DR4J, DR6, DR8, viesti (canicross, DS1, DB). Kaikissa muissa paitsi koirajuoksussa järjestetään myös RNB-

luokat. 
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