
HANDLINGSPLAN 2017 – 2018 

 

For: STYRET 

 

Oppdatert: 

 

Sammendrag: Hovedfokus for styret er å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og mandater. I 

tillegg vil hundevelferd og organisasjonsutvikling være et sentralt tema. 

Alle styremedlemmer skal være bevist sin rolle, være synlige i miljøet (NHF’s bekledning). Når man er ute 

skal man snakke med klubbenes ledelse. Gi råd og fang opp der skoen trykker. 

Vi skal fremsnakke forbundet, løpsarrangører og organisasjonen overfor klubber, medlemmer og potensielt 

nye medlemmer. 

 

 

 

 



 

AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT 

DELMÅL (skal hentes 
fra strategiplanen. 
Kan ha flere tiltak pr 
delmål) 
 

TILTAK HVORDAN ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

Flere aktive 
medlemmer 

Bevistgjøre klubbene på 
deres ansvar ifht registrering 
av medlemmer 

Klubbesøk og 
informasjon. Alle 
har et ansvar med å 
opplyse om dette i 
kontakt med 
klubber. 

Administrasjonen, 
alle. Samtaleemne 
når man er ute i 
miljøet. 

Kontinuerlig, frist for 
registrering er 30. april 
hvert år. 

Styrets medlemmer er synlige 
i miljøet og videreformidler 
informasjon.  

 

Rekruttere nye 
medlemmer 

Hundekjøringens dag Det skal utarbeides 
en plan for en 
nasjonal/felles plan 
for gjennomføring 

TKN og TKS. 
Administrasjonen 
skal bistå. 

   

 

 

ORGANISASJONSUTVIKLING 

DELMÅL 
 

TILTAK HVORDAN ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

Lage en 
organisasjonshåndbok 
 

Mandater, 
arbeidsinstruks og 
kvalitetssikringsrutiner 
 

Felles håndbok for 
styret, komiteer og 
utvalg. Den skal også 
inneholde tydelige 
mandater for 
beslutningsmyndighet 
nedover i systemet 

Komiteer og utvalg. 
Administrasjonen 
bistår. 

November 2017 Administrasjonen  

Videreutvikle 
kompetansen i 
organisasjonen 

Workshop under tinget 
2018.  

Tema for dette må 
behandles av styret i 
januar/februar 2018 

Styret og 
administrasjonen 

Juni 2018   



Bedre og mer effektiv 
kommunikasjon 

Styremedlemmer må ta 
mediekurs 
 

Det legges opp til å 
hente inn ekstern hjelp 
til et styremøte. 

President Januar 2017   

Styrke økonomien NHF som attraktiv og 
aktiv samarbeidspartner 
 
 

Det skal utarbeides en 
«sponsorbrosjyre» som 
viser hva NHF står for 
og hva vi gjør. 

Administrasjonen og 
2. visepresident 

   

Videreutvikle 
kompetansen i 
organisasjonen 

Klubbutvikling.  
Lage en langsiktig plan. 
 
 

Klubbesøk til så mange 
klubber som mulig.  

Administrasjonen og 
alle 
styremedlemmene 

Fortløpende   

Bedre og mer effektiv 
kommunikasjon 
 

Opptre profesjonelt og 
være synlige 
 

Fordele klubber og lage 
en kontaktsplan. Felles 
plan på innholdet i 
kontakten. 

Administrasjonen 
lager liste. Styrets 
medlemmer 
kontakter klubbene. 

Desember 2017   

Bedre fokus på 
antidopingarbeid 

Bli sertifisert som Rent 
Særforbund 

I samarbeid med 
Antidoping Norge skal 
det jobbes med planer 
og tiltak for å møte 
kravene for å bli 
sertifisert. 

Administrasjonen og 
ADK 

Januar 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUNDEVELFERD 

DELMÅL 
 

TILTAK HVORDAN ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

 
Styrke holdninger og kompetanse 
knyttet til god hundevelferd 

Utvikle et 
kunnskapsbibliotek på 
forbundets hjemmeside 

Kartlegge behov for 
kunnskap, og 
oppsøke/videreformidle 
«mønsterkenneler» 

ESK og 
administrasjonen 

Mai 2018   

 
Styrke holdninger og kompetanse 
knyttet til god hundevelferd 
 

Hundevelferdsseminar 
annethvert år. Neste 
seminar skal avholdes i 
2018 

Planlegge og kartlegge 
behov for tema.  

ESK må komme med 
innspill på behov og 
tema innen mai 
2018. Grenkomiteer 
og andre fagutvalg 
må få komme med 
innspill. 
 

September 
2018 

  

Styrke holdninger og kompetanse 
knyttet til god hundevelferd 
 
 

Bevisstgjøre arrangører 
og utøvere om 
viktigheten av god 
hundevelferd 

Spesifisere og 
identifisere rollene på 
løp – veterinær, TD og 
Mattilsynet 

TDK og ESK    

Styrke holdninger og kompetanse 
knyttet til god hundevelferd 
 

Bevisstgjøre arrangører 
og utøvere om 
viktigheten av god 
hundevelferd 

Lage en kennel-logg og 
oppdatere/utarbeide 
retningslinjer for godt 
hundehold 

ESK og 
administrasjonen 

   

Styrke NHF’s 
veterinærgruppe/veterinærfaglige 
kompetanse 
 

Legge til rette så ESK og 
veterinærgruppa har de 
ressurser de trenger 

Se på sammenhengen 
med budsjetterte midler 
og tid arbeid som skal 
gjøres 

President og TKS 
leder 

   

Styrke NHF’s 
veterinærgruppe/veterinærfaglige 
kompetanse 
 

Lage en tilpasset 
fordelingsnøkkel av 
budsjetterte 
veterinærmidler 

Antall deltakere, hunder, 
løpslengde og 
mediaprofilering 

TKS sin 
styrerepresentant og 
veterinærgruppa 

Desember 
2017 

  

Styrke holdninger og kompetanse 
knyttet til god hundevelferd 
 

Opprettholde god 
kontakt med Mattilsynet 

Dialogmøter med 
Mattilsynet 

Presidentskapet/ESK 
og generalsekretær 

Desember 
2017 

  

 



KONKURRANSE OG TOPPIDRETT 

DELMÅL 
 

TILTAK HVORDAN ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

De beste utøverne skal få 
konkurrere internasjonalt 

Gode og forutsigbare 
rutiner for uttak til 
landslag og 
mesterskap 

Oppdatere 
kvalitetssikringsrutiner på 
uttak til landslag, mesterskap 
og OLT stipend 
 

TKN, TKS, BMU og 
administrasjonen 

   

Videreutvikle god 
prestasjonskultur og gode 
ambassadører 

Bedre profilering av 
landslagsutøvere 
 

Hjemmeside, sosiale medier 
og pressemeldinger 

TKN og TKS     

Videreutvikle god 
prestasjonskultur og gode 
ambassadører 

Skape en arena for 
kunnskapsdeling topp 
vs bredde 
 
 

Kunnskapsbibliotek med tips 
og triks, samt åpne samlinger 
med landslagene. 

TKN og TKS    

 
Det skal arrangeres 
lavterskelløp i alle deler av 
lander 
 

Utvikle arrangørkurs, 
med spesielt fokus på 
lavterskelløp 

Se på gode arrangementer og 
deres rutiner og håndbøker, 
trekke inn kompetanse 

TKN og TKS i 
samarbeid med 
TDK 

Våren 2018   

Gode verktøy og rutiner for 
gjennomføring av 
konkurranser 
 

Oppdatere 
arrangørhåndboken 

Se på hva som er nytt, hva kan 
fjernes, hvordan forenkle 
osv… 

TDK og 
administrasjonen 

   

Alle løp skal terminfestes 
 
 

Bevisstgjøring av 
hvorfor arrangører 
skal ligge under NHF 

Bedre informasjonsformidling 
av hva terminlista egentlig er 
og hvorfor vi har det systemet 
vi har  

Alle    

Delta på NM uke 2018 Det skal opprettes et 
utvalg som jobber 
frem mot dette. 

NM Uka skal avholdes i 
Stavanger 2018 i uke 33. Dette 
blir da et barmarks NM med 
noen utvalgte klasser. NRK vil 
være tilstede og sende 
direkte, samt lage reportasjer 
fra mange idretter 

1.visepresident August 2018   



 


