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NHF'S INTERNASJONALE REPRESENTANTER
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REVISOR
ANSATTE

Forbundsstyret i Norges Hundekjørerforbund inviterer til det 59. Forbundsting på
Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen i dagene 10. til 12. juni 2016.

PROGRAM:

Fredag 10. juni:

Lørdag 11. juni:

Søndag 12. juni:

PRIS:

kl. 11.00 - kl. 13.30 Mate (for alle interesserte)
kl. 13.30 - kl. 14.30 Lunsj
kl. 14.30 - kl. 19.00 Mote forts.

kl. 09.00 - kl. 13.00 Møte forts.
kl. 13.00 - kl. 14.00 Lunsj
kl. 14.00 — kl. 19.30 Fagmøter
kl. 20.00 Middag

kl. 09.00 - kl. 13.00 Tingforhandlinger
kl. 13.00 - Lunsj

Avslutning når tingforhandlingene er ferdig.
Møte med nytt forbundsstyre og komiteer etterpå.

Prisene er som skissert i utsendt skriv:
Dvs. kr. 1.120,- for enkeltrom /kr. 935,- pr. pers. for dobbeltrom
pr. natt med helpensjon.
Dagdelegater betaler kr. 520,- pr. dag som inkluderer lunsj og
kaffe. Middag lørdag: kr. 365,-
All overnatting i forbindelse med tinget gjøres opp av hver
enkelt deltaker/ klubb/krets direkte med hotellet.
Dagdelegater/ekstra måltider vil bli fakturert fra forbundet.

REISEUTGIFTER: Til Forbundsting benyttes det reisefordeling som gjøres opp
etter Tinget. Kun billigste reisemåte vil bli tatt med.

VEL MØrr!

Oslo, 11. mai 2016
NORGES I- th' DEKJØRERFORBUND

k
Siri Bar
president
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NORGES HUNDEKJØRERFORBUNDS
59. ORDINÆRE TING

11. OG 12. JUNI 2016

DAGSORDEN

1. Åpning

2. Godkjenning av frammøtte representanter

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Godkjenning av forretningsorden

5. Valg av dirigent(er)

6. Valg av sekretær(er)

7. Valg av redaksjonskomite

8. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

9. Behandling av beretninger

10. Behandling av Strategiplan 2016-2020

1 1. Behandling av regnskap 2015

12. Behandling av innkomne forslag

13. Behandling av justert budsjett for 2016

13 b. Behandling av budsjett for 2017

14. Valg

15. Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting

16. Avslutning
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INNHOLDSFORTEGNELSE

DAGSORDEN 
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
MEDLEMSOVERSIKT 

side
side
side

2
4
5

1-8 BERETNINGER side 6
9 RESULTATER 2015 - 16 side 9
10 STYRETS BERETNING side 17
11 BERETNING TKN side 23
12 BERETNING TKS side 26
13 BERETNING TDK side 29
14 BERETNING UK side 30
15 BERETNING BARMARKSUTVALGET side 31
16 BERETNING UTVALGET FOR FUNKSJONSHEMMEDE side 32
17 BERETNING ANTIDOPING KOMITEEN side 33
18 BERETNING VETERINÆRGRUPPA side 35
19 BERETNING SANKSJONSUTVALGET side 35
20 BERETNING LOVUTVALGET side 36
21 NHF'S STRATEGIPLAN 2016-2020 side 37
22 REGNSKAP 2015 side 50
23 DELREGNSKAP 2016 side 61
24 JUSTERT BUDSJETT 2016 side 62
25 BUDSJETT 2017 side 63
26 VALGKOMITEENES INNSTILLING side 64

TINGFORSLAG side 65
FAGMØTE NORDISK STIL side 78
FAGMØTE SLEDEHUND side 81
VEDLEGG side 85
-Lov for Norges Hundekjørerforbund
-Konkurransereglement og Arrangementsreglement for
hundekjøring alle grener
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

1. Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i
mellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de(n) valgte sekretær(er).

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 -tre- ganger i samme
sak. Med unntak av evt. innledningsforedrag, og for de representanter hvis
forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 -fem- minutter første
gang og 3 -tre- minutter andre og siste gang.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett -1-
minutts taletid.

Dirigentene kan foreslå forkortelse av taletiden og strek for
inntegnede talere.

3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med
organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke
trekkes, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt eller
saken tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
sakslisten.

4. Voteringsprosedyren skal være som følger: for - kontra - avholdende.

5. Forslag og vedtak protokollføres, med angivelse av antall stemmer for,
imot, og avholdende.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes.
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NORGES
HUNDEKJØRERFORBUND

Til tingdelegatene

Oslo, 11. mai 2016

VEDR. MEDLEMSOVERSIKT

Norges Idrettsforbund har fra og med i år lagt om idrettsregistreringen, og kalt det for samordnet
registrering.

Denne registreringen foregår for alle klubber og lag i perioden 1.-30. april.

Etter den tid skal idrettskretser og særforbund være med og hjelpe de klubber som ikke har fått
gjort denne registreringen innen 30. april. Dette skal da være ferdig innen utgangen av mai.

Dermed har ikke vi noen oppdatert medlems- eller aktivitetstall klart til utsendelsen av våre
tingpapirer.

Så snart disse listene er klare blir de lagt ut på forbundets hjemmesider, www.sleddog.no, samt sendt
ut elektronisk til alle org.ledd på e-post i tillegg til gjort klart som papirversjon på tinget.

Med vennlig hilsen
Norges Hundekjørerforbund

StephenOSmithurst
generalsekretær
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Associated to/medlem av:
The Norwegian Confederation of Sports/
Norges Idrettsforbund og olympiske og

Postboks 5000, N-0840 Oslo
Sognsveien 73, N-0855 Oslo
Telephone: +47 21 02 98 15

paralympiske komite (NIF)
International Federation of Sleddog Sports (IFSS)

Telephone: +47 21 02 98 16
e-mail: sled-doq(cilnif.idrett.no



BERETNING FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND I PERIODEN
JUNI 2015 - JUNI 2016

STYRET har hatt følgende sammensetning:
ARBEIDSUTVALGET:
2015-2016

1.2. KOMITELEDERE
2015-2016

Siri Barfod
Katrine Foss
Roger Leegaard
Marianne Lund

Stein Tage Domaas
Jan Erik Ørbeck
Eilert Resthagen
Maren Lindahl

2. LEDER I SÆRKRETSENE:
Akershus Christian F. Mathisen
Hedmark
Oppland
Sør-Trøndelag

President
1. Visepresident
2. Visepresident
Vara til Presidentskapet

Leder TKS
Leder TKN
Leder TDK
Leder UK

Vidar Nordby
Kristen Rustad (leder arbeidsutvalg)
Asbjørn Holthe

3. TINGVALGTE UTVALG:
3.1 Kontrollkomite Gunnar Ramsvatn Leder

Else Engen Medlem
Knut Arne Holthe Medlem
Kåre Fjeldstad Varamedlem
Lisa Brøndbo Varamedlem

3.2 Lovutvalget Helge Rivrud Leder
Kathrine Fjeldstad Medlem
Christian Lundin Medlem

3.3 Valgkomite NHF Arne Kartstrøm Leder
Anette Børve Hernes Medlem
Stein Weslye Johannessen Medlem
Inge Bugge Knudsen Varamedlem

3.4 Sanksjonsutvalg: Jarl Fladeby Leder
Katja Petrell Medlem
Nils Finsrud Medlem
Lena Boysen Hillestad Varamedlem
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4.. MEDLEMMER I TINGVALGTE KOMITEER:
4.1 TK Nordisk Jan Erik Ørbeck Leder (medlem styret)

Cathrine Spigseth Nestleder (varamedlem styret)
Andreas Fossnes Medlem
Ann Kristin Midtlien Medlem
Sigve Wahl Evensen Medlem

4.2 TK Sledehund Stein Tage Domaas Leder (medlem styret)
Kristian Sæther Nestleder (varamedlem styret)
Marit Ånes Medlem
Terje Hoel Medlem
Kine Leines Skår Medlem

4.3 TDK Eilert Hesthagen Leder (medlem styret)
Bent Aaseby Nestleder (varamedlem styret)
Rita Hallvig Medlem
Vidar Kjelsberg Medlem

4.4 UK Maren Lindahl Leder (medlem styret)
Martin Lunde Nestleder (varamedlem styret)
Jørgen Stølan-Thoresen Medlem
Eira Aaseby Medlem
Martin Korsmo Corell Medlem

5. MEDLEMMER I FAGMØTE-/STYREOPPNEVNTE KOMITEER/UTVALG:
5.1 Valgkomite TKN Ketil Fossnes Leder

Navn mangler Medlem
Navn mangler Medlem

5.2 Valgkomite TKS Maria Sparboe Leder
Thomas Vedeler Medlem
Tora Kleven Medlem

5.3. Barmarksutvalg: Martin Lunde Fung. leder
Ivar Andreassen Medlem
Jan Erik Ørbeck Medlem
Kristian Sæther Medlem
Navn mangler Medlem

5.4. Veterinærgruppe: Hanne-Marthe Andreassen Leder
Hanna Fredriksen Medlem
Therese Berger Medlem
Nicholas Morgan Medlem

5.5. Antidoping Komite: Anne-Grete Sætrang Leder
Petter Riiser Medlem
Lars Gundersen Medlem (Veterinær)
Sverre Arne Sande Medlem (Farmasøyt)
Sigbjørn Bakke Hanssen Medlem (Jurist)
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5.6. Utvalg for
Funksjonshemmede: Marianne Lund

Thomas Vedeler

6 INTERNASJONALE REPRESENTANTER
IFSS: Arild Eidsvold

Jarl Fladeby
Lena Boysen Hillestad
Anne-Grethe Sætrang
Knut Arne Holthe

IFSS Europe: Nils Finsrud

7 ANSATTE/ANNET:
7.1 Administrasjon

7.2 Revisor

Stephen Smithurst
Lotte Friid Fladeby

J. Bruserud & Co AS, Oslo

8. ÆRESMEDLEMMER:
Nils Finsrud
Lena Boysen Hillestad
Per Nymark
Vigdis Nymark

Finn Hauger
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Leder
Medlem

Visepresident for utvikling,
styret
Leder dommerkomiteen
Leder ungdomskomiteen
Medlem antidoping komite
Revisor

Styremedlem, sports direktør
Medlem dommerkomiteen

Generalsekretær
Utviklingskonsulent

gikk bort 3. november 2015



9. RESULTATER 2015/2016

WORLD CUP RESULTATER, SAMMENLAGT
Resultatene er ikke klare fra IFSS

VERDENSMESTERSKAP, BARMARK 2015, 29. OKTOBER - 01. NOVEMBER,
BRISTOL (QB), CANADA

Sparkesykkel 1 hund:

Sykkel kvinner:

Stafett:

Susannah Kelly Norge

Linn Beate Sinding-Larsen Norge

Ann Elisabeth Ohnstad Norge

Linn Beate Sinding-Larsen Norge
Ann Elisabeth Ohnstad Norge
Susannah Kelly Norge

nr. 5

nr. 6

nr. 9

nr. 3

nr. 5

nr. 10

Ann Elisabeth Ohnstad Norge nr. 7
Sussanah Kelly

Linn Beate Sinding-Larsen

EUROPA CUP RESULTATER, SAMMENLAGT
Resultatene er ikke klare fra IFSS/IFSS Europe.

EUROPAMESTERSKAP, SNØ 2016, NORDISK, SPRINT OG MELLOMDISTANSE
03.-06. MARS, SAVALEN, NORGE

Pulk 1 hund kvinner junior: Celine Hansen Norge nr. 1
Stine Lyse Klevengen Norge nr. 2
Eugenie Gulowsen Norge nr. 4
Julie Thue Holthe Norge nr. 5
Mathilde Lutnæs Norge nr. 6

Pulk 1 hund menn junior: Henrik Oppen Schiøtz Norge nr. 1
Emil Sletmo Norge nr. 2
Jørgen Støland Thoresen Norge nr. 4
Martin Korsmo Corell Norge nr. 5

Pulk 1 hund kvinner senior: Carina Nilsen Norge nr. 2
Yvette Hoel Norge nr. 4

Karine-H. Bryde Solberg Norge nr. 5
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Solveig Kristiansen Aaseby Norge nr. 7

Anne Marte Løvstuen Norge nr. 10

Pulk 1 hund menn senior: Eskil Knag Norge nr. 1

Trond Are Hoel Norge nr. 2

Mikal Lillestu Norge nr. 3

Viktor Sinding-Larsen Norge nr. 6

Yngve Hoel Norge nr. 7

Snørekj. 1 hund kvinner jr: Julie Thue Holthe Norge nr. 1

Stine Lyse Klevengen Norge nr. 2

Oda Foss Almqvist Norge nr. 5

Mathilde Lutnæs Norge nr. 7

Eira Aaseby Norge nr. 8

Ronja Leegaard Norge nr. 10

Snørekj. 1 hund menn jr: Henrik Oppen Schiøtz Norge nr. 2

Emil Sletmo Norge nr. 4

Jørgen Støland Thoresen Norge nr. 5

Martin Korsmo Corell Norge nr. 7

Snørekj. 1 hund kvinner sen: Carina Nilsen Norge nr. 3

Solveig Kristiansen Aaseby Norge nr. 4

Yvette Hoel Norge nr. 5

Ann-Karin Huseby Norge nr. 10

Karine-H. Bryde Solberg Norge nr. 14

Snørekj. 1 hund menn sen: Trond Are Hoel Norge nr. 1

Yngve Hoel Norge nr. 2

Eskil Knag Norge nr. 3

Mikal Lillestu Norge nr. 5

Viktor Sinding-Larsen Norge nr. 8

Stein Grøndalen Norge nr. 11

Combined kvinner junior: Celine Hansen Norge nr. 1

Stine Lyse Klevengen Norge nr. 2

Julie Thue Holthe Norge nr. 4

Eugenie Gulowsen Norge nr. 6

Oda Foss Almqvist Norge nr. 7

Mathilde Lutnæs Norge nr. 8

Combined menn junior: Emil Sletmo Norge nr. 1

Henrik Oppen Schiøtz Norge nr. 3

Martin Korsmo Corell Norge nr. 5
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Combined kvinner senior: Yvette Hoel Norge nr. 2
Carina Nilsen Norge nr. 3
Karine-H. Bryde Solberg Norge nr. 5
Solveig Kristiansen Aaseby Norge nr. 6
Ann-Karin Huseby Norge nr. 8
Anne Marte Løvstuen Norge nr. 10

Combined menn senior: Yngve Hoel Norge nr. 1
Eskil Knag Norge nr. 2
Trond Are Hoel Norge nr. 4
Mikal Lillestu Norge nr. 5
Viktor Sinding-Larsen Norge nr. 6
Stein Grøndalen Norge nr. 9

Stafett: Carina Nilsen Norge 3 nr. 1
Emil Sletmo

Henrik Oppen Schiøtz

4-spann sprint junior: Andre Boysen Hillestad Norge nr. 1

4-spann sprint: Beatrice Gatti Norge nr. 4
Julie Thue Holthe Norge nr. 6
Eira Aaseby Norge nr. 15
Ann Elisabeth Ohnstad Norge nr. 17
Tonje Åsrud Larsen Norge nr. 19

4-spann sprint fellesstart: Eira Aaseby Norge nr. 1
Beatrice Gatti Norge nr. 3
Julie Thue Holthe Norge nr. 4
Tonje Åsrud Larsen Norge nr. 6
Hege Ingebrigtsen Norge nr. 10
Ann Elisabeth Ohnstad Norge nr. 16

6-spann sprint: Ole Petter Engli Norge nr. 8

6-spann mellomdistanse: Bjørn Lyng Pedersen Norge nr. I
Ikke EM klasse, for få

deltakere

Åpen klasse mellomdistanse: Einar Sand Semmingsen Norge nr. 4
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EUROPAMESTERSKAP, SNØ 2016, LANGDISTANSE

04.-10. FEBRUAR, RØROS, NORGE (Femundløpet)

Åpen klasse: Petter Jahnsen Norge nr. 1

Ralph Johannessen Norge nr. 2

Ronny Frydenlund Norge nr. 3

Robert Sørlie Norge nr. 4

Nina Skramstad Norge nr. 5

Thomas Wærner Norge nr. 6

Begrenset klasse: Lasse Austgarden Norge nr. 1

Niklas Rogne Norge nr. 2

Robin Johansen Norge nr. 3

Svein Sødahl Kvam Norge nr. 4

John Erik Eriksen Norge nr. 5

Andreas Brennodden Svendsen Norge nr. 6

Begrenset klasse (NB): Marte Stensland Jørgensen Norge nr. 3

Begrenset klasse junior: Hanna Lyrek Norge nr. 1

Ella Kjøsnes Norge nr. 2

Erik Lien Norge nr. 4

Ylva Fjestad Norge nr. 5

Ole Bekkos Norge nr. 6

Iver Kolstad Norge nr. 7

IDITAROD, 07.-22. MARS, ALASKA, USA

Sledehund: Joar Leifseth Ulsom Norge nr. 6

Ralph Johannessen Norge nr. 8

Robert Sørlie Norge nr. 13

Sigrid Ekran Norge nr. 23

Geir Idar Hjelvik (r) Norge nr. 26

Ketil Reitan Norge nr. 28

Lars Monsen (r) Norge nr. 29

Dag Torulf Olesen (r) Norge nr. 30

Tore Albrigtsen Norge nr. 36

NORDISK MESTERSKAP/SOC BARMARK

Ikke avholdt
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NORDISK MESTERSKAP/SOC SNØ

Ikke avholdt

NORGESMESTERSKAP, BARMARK 10.-11. OKTOBER 2015
Arrangør: Hamar Trekkhundklubb

Følgende ble norgesmestere:

Vogn 4-spann: Kjell Sørum Trondheim TBK

Vogn 4-spann junior 14-16: Helene Sørensen Bærum HK

Vogn 4-spann junior 17-20: Julie Thue Holthe Bærum HK

Vogn 6-spann: Kjell Sørum Trondheim TBK

Vogn 8-spann: Hege Ingebrigtsen Narvik HK

Sparkesykkel 1 hund: Carina Nilsen Bærum HK

Sparkesykkel 1 hund j 14-16:Synne Knag Nittedall HK

Sparkesykkel 1 hund j 17-20:Jørgen Støland Thoresen Asker TK

Snøreløping kvinner j 14-16: Ingeborg Hodnesdal Bærum HK

Snøreløping kvinner j 17-20: Julie Thue Holthe Bærum HK

Snøreløping kvinner: Ann Elisabeth Ohnstad Norsk TK

Snøreløping herrer: Mikal Lillestu Trysil TK

Snøresykkel kvinner: Linn Beate Sinding-Larsen Nittedal HK

Snøresykkel herrer: Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK

Snøresykkel kvinner j 14-16: Synne Knag Nittedal HK

Snøresykkel kvinner j 17-20: Celine Strømstad Hansen Asker TK

Snøresykkel herrer j 14-16: Jørgen Harby Trysil TK

Snøresykkel herrer j 17-20: Jørgen Støland Thoresen Asker TK
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Sparkesykkel 2 hunder: Mikal Lillestu

Sparkesykkel 2 h. j 17-20 : Julie Thue Holthe

Trysil TK

Bærum HK

NORGESMESTERSKAP, NORDISK STIL DEL 1, 12. —13. MARS
Arrangør: Asker Trekkhundklubb

Følgende ble Norgesmestere:

Combined kvinner: Solveig Kristiansen Aaseby Nittedal HK

Combined herrer: Emil Sletmoe Nittedal HK

10 km, kvinner senior: Carina Nilsen Bærum HK

15 km, herrer senior: Eskil Knag Nittedal HK

10 km, kvinner junior: Julie Thue Holthe Bærum HK

10 kin, herrer junior: Jurgen Staland Thoresen Asker TK

Ikke NM, for få deltakere

NORGESMESTERSKAP, NORDISK STIL DEL 2 - KONGEPOKALLØP,

7. FEBRUAR

Arrangør: Hadeland Trekkhundklubb

Følgende ble Norgesmestere:

Flerspann kvinner junior: Julie Thue Holthe

Flerspann herrer junior: Henrik Oppen Schiøtz

Flerspann kvinner, 15 km: Carina Nilsen

Flerspann herrer, 20 km: Eskil Knag

H.M.Kongens pokal ble tildelt Eskil Knag.

I kvinneklassen senior ble pokalen ikke utdelt grunnet for få startende.

Bærum HK

Hadeland TK

Bærum HK

Nittedal HK

NORGESMESTERSKAP, NORDISK STIL DEL 2 — STAFETTER OG GUTT/PIKE,
2.-3. APRIL

Arrangør: Trysil Hundekjørerklubb
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Følgende ble gutt-/pikemestere

Gutt 15-16 år Henrik Mathiesen Asker TK

Piker 15-16 år Synne Knag Nittedal HK

Gutt 13-14 år Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK

Piker 13-14 år Ida Mathiesen Asker TK

Stafetter:

Herrer senior: Hadeland TK

Damer senior: Holmenkollen SK

Gutt/Pike: Asker TK 1

NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND SPRINT OG MELLOMDISTANSE,
20.-21. JANUAR

Arrangør: Hamar Trekkhundklubb

Følgende ble Norgesmester:

4-spann sprint jr: Ingen deltakere

4-spann sprint: Lena Boysen Hillestad Holmenkollen SK

6-spann sprint: Ole Petter Engli Hamar TK

Åpen klasse sprint: Svein Erik Teslo Hamar TK

4-spann mellomdistanse jr: Oda-Eline Flekstad Bærum HK

6-spann mellomdistanse: Lena Haugen Elverum SHK

Åpen klasse mellomdistanse: Hege Ingebrigtsen Narvik HK

NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND LANGDISTANSE 05.-12. MARS
Arrangør: Alta Trekkhundklubb

Følgende ble Norgesmester:

Junior: Hanna Lyrek Alta TK
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Begrenset klasse: Ole Sigleif Johansen

Åpen klasse: Marit Beate Kasin

SEPPALALØPET, 13.-14. FEBRUAR
Arrangør: Bærum Hundekjørerklubb

Rødberg IF

Valdres TK

Følgende ble klassevinnere:

Kvinner aktiv 1-spann Cathrine Spigseth Bærum HK

Herrer aktiv 1-spann Eskil Knag Nittedal HK

Aktiv 2-spann Carina Nilsen Bærum HK

Aktiv flerspann Paal Lefdahl Bærum HK

Sledehund 4-spann Ingrid Dalen Bærum HK

Sledehund 6-spann Marcus B. Sjølie Bærum HK

Sledehund 8-spann Hans Lindahl Bærum HK

Miniseppala 1-2 spann Synne Knag Nittedal HK
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Styrets årsberetning
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1. Styrets årsberetning

Styrets sammensetning

President: Siri Barfod
1. visepresident: Katrine Foss
2. visepresident: Roger Leegaard
Styremedlemmer: Stein Tage Domaas (leder TKS)

Jan Erik Ørbeck (leder TKN)
Eilert Hesthagen (leder TDK)
Maren Lindahl (leder UK)

Varamedlemmer: Marianne Lund (varamedlem presidentskapet)
Kristian Sæther (nestleder TKS)
Cathrine Spigseth (nestleder TKN)
Bent Aaseby (nestleder TDK)
Martin Lunde (nestleder UK)

Kontrollkomite: Gunnar Ramsvatn (leder)
Else Engen (medlem)
Knut Arne Holthe (medlem)
Kåre Fjeldstad (varamedlem)
Lisa Brødbo (varamedlem)

Lovutvalg: Helge Rivrud (leder)
Kathrine Fjeldstad (medlem)
Christian Lundin (medlem)

Sanksjonsutvalg: Jarl Fladeby (leder)
Katja Petrell (medlem)
Nils Finsrud (medlem)
Lena B. Hillestad (varamedlem)

Representanter til ting og møter i de organisasjoner som særforbundet er tilsluttet:
Siri Barfod

Valgkomite: Arne Kartstrøm (medlem)
Anette Børve Hernes (medlem)
Stein Westlye Johannessen (medlem)
Inge Bugge Knudsen (varamedlem)

Statsautorisert revisor: J. Bruserud & Co AS, Oslo
Antall medlemsklubber: 63
Antall særkretser: 4

Styrets arbeid

Styremøter:
Det er avholdt 11 styremøter samt 2 strategiseminarer i perioden, i tillegg til at en
rekke saker er blitt behandlet på e-post og telefon.
Det vil også bli avholdt 1 styremøte til før tinghelgen 2016, slik at det totalt er
gjennomført 12 styremøter i inneværende tingperiode.
Styrets arbeidsutvalg (AU), bestående av presidentskapet har også avholdt 7 møter i
perioden.
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Styrets sentrale oppgaver:
-NHFs president og 1. visepresident deltok på 3 møter i SFF (Særforbundenes
Fellesorganisasjon). Årsmøte i SFF skjer i slutten av mai 2016.
Deltakelse på Norges Idrettsforbunds ledermøte helgen 03.-04. juni.
-Oppfølging av de ansatte i administrasjonen.
- Representasjon under alle Norgesmesterskap med utdeling av NM medaljer, i tillegg
til EM i langdistanse på Røros (Femundløpet), EM sprint/md på Savalen,
Seppalaløpet og Snørock.
-Jobbet med utkast til ny organisasjonsmodell for Forbundet.
-Fulgt opp arbeidet med samkjøring av Forbundets regelverk.
-Styret har også i 2015 hatt fokus på økonomien.
- Budsjettering og regnskapsanalyser
- Etablert sentrale sponsoravtaler.
- Forberedt og tilrettelagt for gjennomføring av EM 2016 (nordisk, sprint,
mellomdistanse), og sikret det økonomiske grunnlaget for EM 2016.
- Lagt til rette for mulighet for en ren pulkklasse i EM 2016.
-Hatt møter med klubber og arrangører igjennom sesongen.
- Pressekontakt og avgivelse av intervjuer
-Hatt løpende dialog og gjennomført forhandlinger med IFSS.
-Har deltatt på sentrale arrangementer og møter i NIFs regi.
- Styret har lagt betydelig vekt på dialog og konstruktivt samarbeid på alle nivåer og
på tvers av alle grener både nasjonalt og internasjonalt.
- Styret har lagt betydelig vekt på hensynet til god dyrevelferd.
- Arbeidet med integrering av funksjonshemmede har også blitt godt ivaretatt i styret.

Administrasjonen

Antall ansatte, arbeidsmiljø, sykefravær etc.:
Norges Hundekjørerforbunds virksomhet administreres fra forbundskontoret på
Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte
målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø.
NHFs kontor hadde ved utgangen av 2015 2 ansatte; generalsekretær samt en
utviklingskonsulent.

Sentrale oppgaver:
Daglige administrative rutiner.
Planlegging av møtevirksomhet; forbundsting, styremøter, klubbmøter
Jobbing med NIFs trenerløype, samt øvrige kurstilbud.
Deltakelse møter i regi av NIF og særforbund, samt deltakelse på styremøter i NHF.
NHFs regnskap.
Informasjon ut til NHFs klubb/kretsledd, e-post, brev samt hjemmesider og
facebook.
Administrasjon og gjennomgang av post 3 midler.
Kommunikasjon og tilrettelegging for utøvere som skal delta på internasjonale
mesterskap.
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Handlingsplanen for tingperioden

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:
Arrangert sommerhundekjørerskole.
Oppfølging av terminlister samlet for slede, nordisk og barmark.
Avholdt høstsamling på Nordåsen og snøsamling på Åstjern for alle interesserte.
Hatt deltagere på internasjonale mesterskap, og oppnådd betydelige resultater.
Oppfølging av det videre arbeidet for å få inn funksjonshemmede i idretten.
Synliggjøre forbundet mer, med bl.a. deltakelse på messe — mer profilering.
Jobbet med forbundets nye strategiplan 2016-2020 samt plan på ny organisasjons-
modell.

Aktivitet i utvalg og komiteer valgt av særforbundstinget

Forbundets kontrollkomite, sanksjonsutvalg og valgkomite jobber med de sakene de
er tildelt. Se også egne årsberetninger fra de tre tekniske komiteene (TKN, TKS, TDK)
i tillegg til ungdomskomiteen.

Aktivitet i styreoppnevnte utvalg, råd og komiteer

Forbundets Antidoping komite (ADK) jobber med saker de er tildelt. Se egen
årsberetning fra komiteen.
Veterinærgruppen jobber med veterinær-relatert arbeid i forhold til
løp/konkurranser som arrangeres igjennom året.
Utvalget for funksjonshemmede har til oppgave å integrere funksjonshemmede inn i
hundekjører sporten.

Resultater og hedersbemerkelser

Resultater:
Resultater fra internasjonale mesterskap, Norgesmesterskap, kongepokalvinnere etc.
finnes i forbundets tingdokumenter, samt på hjemmesidene www.sleddog.no 

Økonomisk årsberetning for Norges Hundekjørerforbund

- Innledning:
Norges Hundekjørerforbund er en medlemsorganisasjon for
hundekjørerklubber i Norge tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite (NIF), og har kontor på Idrettens hus, Ullevål stadion,
Oslo.

- Antall medlemmer ved årsskiftet (dvs pr. 30. april):
63 idrettslag, 4 særkretser og xxxx enkeltmedlemmer.
Da det er innført ny samordnet registrering for idrettlagene fra
NIFs hold, såfrist for rapportering av medlems- og aktivitetstall
er blitt flyttet fra 31. januar 61 30. april. Så brukes mai måned på
sjekk av informasjon fra idrettskretser og særforbund, noe som
gjør at vi da ikke har oppdatert tallmateriale for 2015.
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- Miljø:
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i
forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

- Sykefravær:
Ingen større sykefravær i 2015.

- Likestilling:
Andel kvinner og menn blant de ansatte er 50/50.

- Årsregnskap:
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av særforbundets
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet viser et
overskudd på kr. 124.195,- mot fjorårets overskudd på kr. 74.856-.
Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner: Hele overskuddet overføres
til egenkapital.
Etter disse disponeringene utgjør forbundets egenkapital kr. 1.359.114,-.
Det er ikke ubetalt lønn eller honorarer til medlemmene i forbundsstyret.
Lov:
Norges Hundekjørerforbund har en lov som er i tråd med lov for Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, og den økonomiske
årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven.
Fortsatt drift:
Årsregnskapet skal avgis under forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall for 2015:

Antall medlemsklubber: 63

Antall særkretser: 4

Det henvises 61 2. strek under «økonomisk årsberetning for Norges
Hundekjørerforbund» over.
Medlems- og aktivitetstall data er pr. dags dato ikke tilgjengelig for året
2015.

Aktive medlemmer i de grenene/idrettene særforbundet organiserer:

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og
eldre

Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

Medlemsutvikling i antall idrettslag medlem av forbundet:

2011 2012 2013 2014 2015
Antall
idrettslag 61 61 61 61 63
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Oslo, 9. mai 2016
Norges Hundekjørerforbund

Siri BarfOd
president

Stein a e Domaas
styremedlem

a ri e toss
1. visepresident

Jan Erik Ørbeck
styremedlem

I 4 r
V-1(,(„z1„,i1.•

Maren Lindahl
styremedlem

oger heegå ra-
. visepresident

" 

Eilert Hesthagen
styremedlem
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11. TKN's årsberetning 2015 — 2016

TKN har i perioden bestått av:
Leder: Jan Erik Elven Ørbeck
Nestleder: Cathrine Spigseth
Medlem: Andreas Fossnes
Medlem: Sigve Wahl Evensen
Medlem: Ann Kristin Midtlien

Generelt
Komiteen ble konstituert etter Tinget 2015.

Terminlisten
Det har vært en krevende sesong på denne fronten. Noen få klubber var flinke og satt seg opp
på løp tidlig. Det er igjen en stor jobb for TKN og skaffe arrangører og skriftlige søknader til
løp gjennom hele sesongen. Her er det like krevende å få arrangører til lavterskelløp som til
de større arrangementene.
Det har i år vært en ekstra påkjenning med fryktelig dårlige snøforhold for både klubbene og
TKN, med lite forutsigbarhet og veldig skiftende vær. Dette har resultert i flere avlyste løp. Vi
oppfordrer alle klubber til å ha en 100% snøsikker reservearena til neste år.
Vi ser pga dette at det også er veldig krevende og få til uttaksløp i god tid før et uttak. Vi
prøvde i år å oppfordre sledeklubber til å arrangere NM del 3, i tillegg til de nordiske
klubbene, men klarte ikke i år å få en arrangør til dette arrangementet.

NM del 1 og Hamar Hundekjørerfestival skulle bli brukt som uttaksløp til EM på Savalen.
NM del 1 ble avlyst. Under Hamar Hundekjørerfestival feilet tidtagningssystemet i tillegg til
mye feilkjøring av utøverene. Dette ga oss lite å gå på i forhold til ordentlige og riktige
resultater. Vi tok dermed en avgjørelse på at alle juniorene skulle få delta i minst en øvelse
hver seg. På grunn av at uttaksløpene utgikk valgte vi å se på andre løp som ble arrangert
denne sesongen. Vi fikk en god og stor tropp på hele 24 stk.

I Trøndelag har de arrangert Trøndercup med stor
distriktet gjennom mesteparten av vinteren.

TKN vil takke alle klubbene som har tatt på seg å
ikke dette uten dere!

Landslaget
Landslaget 2015/2016 har bestått av:

Herrer Senior:
Trond Are Hoel
Viktor Sinding-Larsen
Eskil Knag
Mikal Lillestu

Kvinner Senior:
Carina Nilsen

suksess, selv med manglende snø i

arrangere løp denne sesongen! Vi klarer
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Kvinner Junior:
Julie Thue Holthe
Mathilde Lutnæs
Oda Foss Almqvist

Trener har vært Joh Einar Solhaug med bistand fra Landslagskoordinator Cathrine Spigseth.

Det har vært avholdt 6 landslagssamlinger:

1. Sundvollen, juni
2. Dagssamling Olympiatoppen, august
3. Slede/Nordisk fellessamling Olympiatoppen, september
4. Trysil, september
5. Skeikampen, november
6. Skeikampen, desember

I den økonomiske situasjon som forbundet har vært i, har landslagssamlingene blitt
gjennomført så rimelig som mulig. Vi har i år hatt to samlinger hvor vi inviterte med alle
juniorutøvere som hadde deltatt på løp i vintersesongen 2015. Vi hadde med oss to ekstra
utøvere på samlingen i Trysil og på Skeikampen i desember. Dette har vært veldig vellykket
og er noe vi håper å få midler til å gjennomføre også i år. Vi hadde også på Skeikampen åpent
testløp.

Nasjonale mesterskap
Asker TK tok på seg å arrangere NM del 1. Dette ble avlyst i januar, men ble gjennomført i
mars på Geilo.

Hadeland TK tok på seg å arrangere NM del 2, dag 1 Flerspann Kongepokal, på Lygna.

Trysil HK tok på seg å arrangere NM del 2, dag 2 stafetter og Gutt- og Pikemesterskapet på
Trysil-Knut arena.

Bærum HK arrangerte Seppalaløpet med start og mål på Veldre sag i Brummundal.

(Resultatene er vist i forbundets beretning)

Internasjonale mesterskap
I sesongen har det vært arrangert ett internasjonalt mesterskap. Europamesterskap på Savalen
i Norge. I EM deltok Norge i nordisk gren med 6 senior herrer, 6 senior kvinner, 8 junior
kvinner og 4 junior gutter. Sportslig ble mesterskapet en suksess med mange gode resultater
for de norske utøverne.

De uttatte til EM på Savalen 2016 var:
Kvinner senior:
Carina Nilsen,
Karine-Helene B. Solberg,
Solveig K. Aaseby,
Yvette Hoel,
Anne-Marte Løvstuen og
Ann-Karin Huseby.
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Herrer senior:
Eskil Knog,
Yngve Hoel,
Viktor Sinding-Larsen,
Mikal Lillestu,
Trond Are Hoel og
Stein Grøndalen.

Kvinner junior:
Julie Thue Holthe,
Mathilde Lutnæs,
Stine L. Klevengen,
Eugenie Gulowsen,
Celine Hansen,
Ronja Leegaard,
Eira Aaseby og
Oda F. Almqvist.

Herrer junior:
Henrik Oppen Schiøtz,
Jørgen S. Thoresen,
Emil Sletmoe og
Martin C. Core11.

(Resultatene er vist i forbundets beretning)

Olympiatoppen
Som nordisk utøvere har Yvette Hoel hatt Olympiatoppens B-stipend i perioden.

Avslutning
TKN vil ved sesongens slutt gratulere alle mestere og medaljevinnere, samt alle utøvere for
innsatsen i årets sesong!
I tillegg vil TKN takke alle klubber som har arrangert løp, samlinger og annen aktivitet som
fremmer interessen for hundekjøreringen, og de nordiske grenene spesielt.
Vi takker også Skeistua Appartment for ekstra gode priser til landslaget på våre to samlinger
der i november og desember.
TKN vil også takke alle som tar på seg verv og gjøremål innen hundekjøringen, uten dere
hadde det ikke vært mulig for utøverne å holde på med sin aktivitet. Stå på videre!

TKN, april 2016

Leder, Jan Erik Elven Ørbeck

Sigve W Evensen

Andreas Fossnes

Nestleder, Cathrine Spigseth

Ann Kristin Midtlien
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12. Årsmelding TKS sesongen 2015/2016

Teknisk komite sledehund har i perioden bestått av:
Leder: Stein Tage Domaas
Nestleder: Kristian Sæther
Medlemmer: Kine Leines Skår, Marit Ånes og Terje Hoel

Det har vært avholdt tre (fire) fysiske møter i perioden. Referat er lagt ut på NHF sine
hjemmesider. Saker har ellers vært fortløpende behandlet pr epost.

Leder og nestleder er også medlemmer av NHF sitt hovedstyre. En eller begge har deltatt på
de fleste styre- og arbeidsmøter. Leder har stort sett deltatt på Hangout eller Skype på
styremøter, men vært til stede på arbeidsmøtene.
Å delta via internett skaper også noen utfordringer i år, da nettet på Idrettens hus fremdeles
ikke helt takler dette. Det er også en utfordring at dette oftest skjer på en liten, bærbar maskin.

Løp i sesongen 2015/2016
Det har vært arrangert godt med terminfestede løp, se NHF's hjemmesider. Det er i tillegg
arrangert klubbløp. Noen større løp blir arrangert uten å være terminfestet. TKS synes dette er
uheldig, da resultater ikke kan brukes til ulike uttak og vurderinger ift for eksempel
økonomisk støtte og NHF vil heller ikke kunne bistå dersom det skulle skje uheldige episoder.

NM-arrangører
Slede, sprint/mellomdistanse - Hamar Trekkhundklubb
Slede, langdistanse junior, begrenset og åpen klasse -Alta Trekkhundklubb og
Finnmarksløpet.

Kongepokal
Kongepokalen ble i år tildelt i nordisk.

EM-arrangører
EM i langdistanse junior, begrenset og åpen klasse ble arrangert av Femund Trekkhundklubb
og Femundløpet.
EM i slede, sprint/mellomdistanse ble arrangert på Savalen av Fåseth idrettsklubb sammen
med forbundet.
TKS vil rette en spesiell takk til EM- og NM-arrangørene og en generell takk til alle de andre
løpsarrangørene.

Større internasjonale løp
I langdistanse har det vært god norsk deltagelse i bl.a. Yukon Quest og Iditarod, med flotte
resultater.

Vinnere
EM langdistanse/Femundløpet
Åpen klasse
1. Petter Jahnsen
2. Ralph Johannesen
3. Ronny Frydenlund
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Begrenset klasse
1. Lasse Austgarden
2. Niklas Rogne
3. Robin Johansen

Begrenset RNB
3. Håvard Okstad

Junior
1. Hanna Lyrek
2. Ella Kjøsnes

Iditarod
Rookie of the year — Geir Hjelvik

EM sprint
4SP — fellesstart
1. Eira Aaseby
3. Beatrice Maria Gatti

4SP — junior
1. Andre Boysen Hillestad

MD6
1. Bjørn Lyng Pedersen

NM — langdistanse/Finnmarksløpet
Åpen klasse
1. Marit Beate Kasin
2. Arnt Ola Skjerve
3. Ronny Frydenlund

Begrenset klasse
1. Ole Sigleif Johansen
2. Elisabeth Edland
3. Sissel Vollan

Begrenset RNB
Delt 3. Toril Hagen Fuglesteg og Erle Amalie Fuglesteg

Junior
1. Hanna Lyrek
2. Ella Kjøsnes
3. Ole Bekkos

NM — sprint/mellomdistanse
4SP
1. Lena Boysen Hillestad

6SP
1. Ole Petter Engli
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l0SP
1. Svein Erik Teslo

6MD
1. Lena Haugen

UMD
1. Hege Ingebrigtsen

4MD junior
1. Oda-Eline Flekstad

Landslag
Uttak til landslag og tilbud om landslagsplass skjer i dag med bakgrunn i resultatene i den
enkelte gren og klasse i terminfestede løp, internasjonale mesterskap, samt større utenlandske
løp.
Da stadig flere kjører løp i ulike klasser og grener, har TKS satt i gang et arbeid for å justere
dagens uttaksregler slik at dette også kan vurderes når uttak av lands- og representasjonslag
gjøres.

Landslaget slede 2015/2016
Rekrutt:
Anette Hernes
Ella Kjøsnes
Erle Amalie Fuglesteg
Marcus Sjølie
Julie Boysen Hillestad

Senior:
Sigrid Ekran
Ralph Johannesen
Elisabeth Edland
Lena Haugen
Robin Johansen
Ole Petter Engli
Kristoffer Halvorsen
Svein Erik Teslo
Lena Boysen Hillestad

Stipendutøvere — Olympiatoppen
Sigrid Ekran

Andre aktiviteter
TKS har prioritert å bruke sine begrensede midler (kr 150 000 + 50 000) i all hovedsak på
juniorsatsing og rekruttering til sporten. Noen midler har også blitt knyttet til sikkerhet på løp
i forbindelse med juniorsatsing, samt til drift av Hamar hundekjørerarena.

Økonomi
TKS har holdt seg innenfor sin vedtatte og tildelte ramme av midler.
Se regnskapet for detaljer.
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13. Teknisk delegert komite's beretning for sesongen 2015/16
18.04.2016

TD komiteen har i perioden 2015/2016 bestått av:

Leder: Eilert Hesthagen Gausdal
Nestleder: Bent Aaseby Hakadal
Medlem: Rita Halvig Alta
Medlem: Vidar Kjelsberg Røros

TD lista består av  :
7 stk Internasjonale (IFSS licensed) TD'er hvorav to er Race Marshall
12 stk er RiksTD
8 stk er krets TD og 13 stk er TD aspiranter til sammen 41 stk.
1 aspirant som har permisjon.
TD ene er fordelt på alle 3 stilarter men flest i slede. Det er 10 som er kvalifiserte i alle 3
stilarter,5 TD'er i nordisk/barmark og 12 er kvalifiserte i slede + aspirantene
TDK har ikke hatt noen møter i perioden, av den grunn at komiteens medlemmer er spredt
over hele landet men mail og telefon benyttes ved behov.
Utnevnelse av TD'er til aktuelle løp har vært gjort pr. mail og telefon.

Komiteen har til løp i perioden utnevnt 17 TD'er og 6 aspiranter til terminfestede
arrangementer, disse har gått over 52 løpsdager i alle 3 stilarter av disse 52 løpsdagene er 34
dager i slede.
I perioden er det arrangert NM barmark, Nordisk stil del 1 og 2, Slede sprint, mellomdistanse
og langdistanse.
Det er og avholdt EM sprint og mellomdistanse og EM langdistanse i Norge.
Flere av TD'ene har hatt oppdrag i alle stilartene.
Det er ikke avholdt TD kurs denne perioden.
TDK holdt og et innføringskurs om TD'ens rolle for potensielle TD'er i forkant av Tinget
2015.
Fredag i forkant av Tinget 2015 hadde TDK en samling hvor frammøtte TD'er tok opp
sesongens løp med gjennomgang/diskusjoner omkring hendelser i TD rapportene, og andre
relevante saker. 19 personer møtte på denne samlingen.

Teknisk komite

Eilert Hesthagen Bent Aaseby Rita Halvig Vidar Kjelsberg
Leder Nestleder Medlem Medlem
Sign. Sign. Sign. Sign.
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14. Årsrapport fra ungdoms komiteen 2015/2016

I år har ungdomskomiteen (UK) bestått av følgende medlemmer:

Maren Lindahl , Leder
Martin Lunde, Nestleder
Martin Corell Medlem
Eira Aaseby, Medlem
Jørgen Stølan-Thoresen, Medlem

Alle medlemmene er valgt for et år av gangen. Nestleder er også på valg i år.

UK sin oppgave er å ivareta og få frem ungdommens interesse og stemme i idretten. For
å kunne gjøre dette må en vite hva det er ungdommen ønsker, og vi prøver i stor grad å
inneha denne kunnskapen til en hver tid.

UK har de siste årene vokst seg større, både i omfang og oppgaver så vel som antall
deltagere på samlinger vi arrangerer.

Nytt av året 2015/2016 er en ny høstsamling med fokus på barmarkstrening og
konkurranse. Denne ble arrangert 4-6.september på Nordåsen skistadion på Maura.
Samlingen endte i at de som hadde lyst fikk muligheten til å delta i Nittedalsløpet. Til
sammen var vi 29 store og små hundekjørerungdom med på samlingen.

Vi har som tidligere år også arrangert en vintersamling i desember. Vintersamlingen vår
har i løpet av de fem siste årene vokst seg større og større. Fra den første samlingen til i
år har vi gått fra 15 til 50 deltagere! I år ble samlingen avhold helgen 11-13.desember på
Åstjern. Dessverre kom snøen sent i år - men ivrige hundekjørerungdom lot seg ikke
stoppe av den grunn. Utfordrende vær og føre gjør det mulig for oss å trene mye
alternativt. Vintersamlingene våre er blitt en årlig tradisjon som vi både ønsker å utvide
og fortsette med.

Det vil helgen 20-22.mai bli arrangert en samling på Sjoa, der fokuset vil ligge på det
sosiale. Her vil vi også ta for oss tingforslagene, slik at ungdommen kan komme med sin
stemme inn mot tinget. Dette er en samling vi har hvert år, og som de siste årene har
skap økt meningsutveksling og interesse for regler og forslag som er med på å endre
idretten vår.

Vi ønsker stadig å utvikle oss og favne større deler av utøverne, og ser nå på muligheten
for å kunne avholde samlinger også andre steder i landet.

Slependen 19.04.2016
Maren Lindahl

30



15. Årsrapport for barmarksutvalget 2015/2016

Utvalget har i perioden bestått av: Ivar Andreassen, Jan Erik Ørbeck, Kristian Sæther og
Martin Lunde.

I denne perioden har vi ikke hatt ett fungerende utvalg, ved mangel av en leder.

Vi mangler fortsatt noen til å arrangere NM 2016. Vi har også sett at barmark har stort
potensiale her i Norge, og håper alle klubber vil arrangere forskjellige typer løp i barmark. Vi
ser også at det er ett stort potensiale å rekruttere folk ved hjelp av barmarks løp/aktiviteter,
noe vi håper klubber også har innsett.

Fetsund 11. Mai 2016

Martin Lunde
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16. Årsrapport Funk.utvalget i perioden 2015-2016

Utvalget har i perioden bestått av Marianne Lund (styrets representant), Thomas Vedeler med
god hjelp av NHF administrasjon.

Fra 2007 har det vært de enkelte særforbunds ansvar å organisere idrett for
funksjonshemmede. NHF har i flere år slitt med å komme i gang. Våren 2015 ble det opprettet
et utvalg etter ønske fra Vedeler og Lund. Et utvalg som månedlig rapporterer til styret ville
etter vår mening føre til å gjøre aktivitet for utøvere med funksjonsnedsettelse synligere i
organisasjonen ved å bli et regelmessig tema. Utvalget faste månedlige tilbakemeldinger er å
lese i styrereferat.

Vi har ingen eliteidrettsutøvere hos oss pr. i dag, slik at bredde samt ikke minst barn og unge
er fortsatt vårt største satsningsområdet.

Utvalget har avholdt tre møter, og vi har hatt hyppig mailkontakt.

Vi har noterer oss med glede at enkelte klubber gjør en god jobb med inkludering av
funksjonshemmede. Både når det gjelder tilrettelegging slik at funk.utøvere kan delta selv,
samt tilby sledeturer og friluftsopplevelse for de med en type funksjonsnedsettelse som gjør
det vanskelig å utøve sporten selv. Hundekjøring er til glede og nytte på flere måter.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Troll Mushing AS om utvikling av utstyr for
funksjonshemmede. NIF utlyste i august ekstra utstyrsmidler til personer med
funksjonsnedsettelse og NHF fikk etter vår søknad innvilget midler til kjøp av to
tandemsleder. Disse sledene oppbevares av funk.utvalget, men er til utlån til klubber og andre
som har tiltak for funksjonshemmede.
Det har vært jobbet med å finne en god prototype på en sit-ski. Vi har også sett på forslag til
løsning for vogn med egnet bremsesystem.

Gruppen deltok på ulike arrangement i fjor som bl.a Ridderuka og flere løp. Det ble laget en
liten promovideo fra Hamar Hundekjørerfestival som viste to utøvere med ulik
funksjonsnedsettelse snakke om deltakelse i sporten. Vi opplever at filmer og bilder av
utøvere med funksjonsnedsettelse som deltar i sporten får mye oppmerksomhet på sosiale
medier og bidrar til ytterligere opplysning om at det faktisk går an for langt flere enn man tror
å kjøre hund.

Vi har også jobbet for å få til en ordning på egnet sted med faste fellestrening og har hatt
dialog med Asker kommune.

2016:
Vi har deltatt på Vivil arrangement, og inngikk en avtale med "Himmeljegerne" om utlån av
sledene til deres langtur i Jotunheimen. Dette blir å se på TV2 senere i år.

Åneby, l.mai
Marianne Lund
sign.
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17.

NORGES
HUNDEKJØRERFORBUND

ÅRSBERETNING FRA ANTIDOPINGKOMITEEN (ADK) 201.5

Antidopingkomiteen har bestått av:

Anne-Grethe Sætrang (leder) — Doping Control Offiser, IFSS og NKK
Lars Gundersen —Veterinær
Sverre Arne Sande — Farmasøyt
Sigbjørn Bakke Hansen - jurist
Petter Riiser—tidligere spesialrådgiver i Antidoping Norge

ADK er oppnevnt av styret for en periode på 4 år (2013-2017). Styret har i møte 24. februar 2014 fastsatt et
mandat som beskriver komiteen forskjellige arbeidsområder. Blant disse arbeidsområdene skal komiteen
fastsette kontrollplanen for hunder der utøverne er medlem av Norges Idrettsforbund, vurderef
kontrollbestemmelser for hunder og vurderef ethvert mulig brudd på dopingbestemmelsene før sakene blir
oversendt til påtalenemnden i Antidoping Norge.

besterirrimser

I hundekjøring er det IFSS sine regler og forbudsliste som gjelder. Vi har i motsetning til hestesporten ingen
egne dopingregler bestemt av våre myndigheter og må derfor forholde oss til IFSS sine regler. Enkelte land
har egne dopingregler som er strengere enn IFSS sine. Utøvere som konkurrerer i utlandet må derfor
undersøke hvilke regler som gjelder i det aktuelle land. IFSS sitt regelverk er basert på WADA koden.
Regelverket finnes på NHF's hjemmeside.

F]i'held

Medlemmene i ADK har hatt kontakt gjennom mail og telefon gjennom året. Komiteens leder har hatt et
godt samarbeid med NHF's veterinærgruppe. Komiteens medlemmer oppdaterer jevnlig veiledningslisten
med karensdager for de mest vanlige preparater som benyttes til behandling av hund i Norge. Denne listen
ligger på NHF's hjemmeside.

Gjennom deltakelse i IFSS' antidoping komite gir ADK's leder innspill til stadige forbedringer i de
internasjonale regler. Det har vært store diskusjoner med IFSS' ledelse i året som har gått. Dette omhandler i
første rekke mangel på ryddighet i organisasjonen IFSS og ledelsens innblanding i antidopinganliggende. Det
har også været et tilfelle hvor IFSS president gikk direkte inn og henla en dopingsak. Det vil bli fremmet
forslag fra ADK via NHF til generalforsamlingen i IFFS om at Antidopingkomiteen skal være uavhengig og ikke
kunne overprøves av IFSS's styre.
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IFSS kommer med ny forbudsliste den 1. januar hvert år. ADK leder har kommet med forslag og endringer til

forbudslisten basert på innspill fra NHF's veterinærer.

ADK leder har også i 2015 bistått NKK's Antidopingkomite med deres regelverk, utdanning og foredrag. NKK

har nå en godkjent dopingkontrollør for hund som NHF har benyttet i 2015. Det har også vært god kontakt
og opplæring av ansatte hos Mattilsynet vedrørende dopingkontroll av hund. Både NKK og Mattilsynet har

kjøpt utstyr for dopingkontroller av NHF. To av våre dopingkontrollører har deltatt på Antidoping Norges

årlige seminar for ledere og helsepersonell i idretten. Marianne Lund som er dopingkontrollør og vara til

presidentskapet i NHF har forgjeves forsøkt å få NHF's styre til å sette antidoping på agendaen på et

styremøte.

Det arbeides med å få utdanning av dopingkontrollører for hunder inn i Idrettens utdanningssystem. Det har
meldt seg 6 potensielle nye dopingkontrollører som vil få sin utdannelse i løpet av de neste 2 årene.

Rundt 20 utøvere og veterinærer har tatt kontakt med komiteens leder for å få svar på spørsmål og bistand

før hunden skal medisineres, noe vi synes er svært gledelig.

Dopingprøver
Det ble foretatt 10 prøver av hund i 2015. VM langdistanse var lagt til Finnmarksløpet, her ble det tatt 6

prøver av hund og 4 av kjørere (IFSS har en utdannet dopingkontrollør for humanprøver). I tillegg ble det tatt

prøver av hund under NM mellomdistanse/sprint og NM Barmark. Alle prøver tatt i Norge 2015 var negative.

Antidoping Norge har ikke testet hundekjørere i Norge i året som har gått.

Ved internasjonale mesterskap de siste år har det dessverre vært flere positive prøver, både av hunder og

kjører. ADK leder har vært medlem av høringspanel i to av dopingsakene fra IFSS i løpet av året.

I skrivende stund har det også kommet en positiv prøve av utenlandsk hund under EM 2016 på Savalen.

Rent Idrettslag _ Ren utøver
Komiteen anbefaler alle klubber og enkelt utøvere til å logge seg inn på Antidoping Norges hjemmeside og

gjennomgå e-lærings programmet, Ren utøver. Komiteen er av den oppfatning at representasjonsløpere skal

ha gjennomgått Ren utøver før de representerer Hundekjørerforbundet.
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18. Årsrapport fra veterinærgruppa for sesongen 2015-16

Det har ikke blitt utnevnt noen nye representanter til veterinærgruppa.

Medlemmene i veterinærgruppa er:

Hanne-Marthe Kurthi Andreassen, leder
Hanna Fredriksen
Therese Berger
Nicholas Morgan

Stein Tage Domaas er styrets kontaktperson mot veterinærgruppa.

Aktiviteten i gruppa har vært lav og det har ikke vært avholdt noen møter denne sesongen.
Veterinærgruppa har heller ikke mottatt saker fra hovedstyret som de ønsker tilbakemelding
på.

25. april 2016

Hanne-Marthe Kurthi Andreassen
leder

19. Årsrapport Sanksjonsutvalget 2014/2015

Utvalget har bestått av:

Jarl Fladeby
Katja Petrell
Nils Finsrud
Lena B. Hillestad

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Det har i perioden ikke kommet inn saker for behandling i Sanksjonsutvalget.

Lommedalen, 9. mai 2016

Jarl Fladeby
leder

35



20. Årsmelding fra Lovutvalget

Perioden 2015-2016

Lovutvalget har i perioden bestått av

Helge Rivrud (leder)
Kathrine Fjeldstad (medlem)
Christian Lundin (medlem)

Lovutvalget har ikke hatt saker til behandling i denne perioden.

Kathrine Fjeldstad representerte Lovutvalget på NIFs lov- og organisasjonseminar som
ble avholdt i Oslo 30.-31. oktober 2015.

Oslo, 11. mai 2016

Norges Hundekjørerforbund
Stephen Smithurst
generalsekretær
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21.
Til tingdelegatene

Oslo, 11. mai 2016

VEDR. STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND
2016-2020

Vedlagt følger forbundsstyrets forslag på ny strategiplan for perioden 2016 til 2020.

Dokumentet er per dags dato ikke endelig, da den først skal opp til gjennomgang og motta
innspill på møte i forkant av tinget, fredag 10. juni. Så skal fagmøtene slede og nordisk stil
behandle denne, før den endelig godkjennes på tinget søndag 12. juni.

Styret oppfordrer til nøye gjennomgang av dokumentet, og ha innspillene klare til møtet
fredag 10. juni, slik at det meste av diskusjonene tas der.
Så slipper vi å bruke alt for mye tid på det under søndagens tingforhandlinger.

Med vennlig hilsen
undekj erfo11rbund

)f\--,\L\,C

rges

Stephen Smithurst
generalsekretær
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020
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STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

2016 - 2020

SAMSPILL OG GLEDE
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING

AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT

Mål, delmål, strategi

ORGANISASJONSUTVIKLING

Mål, delmål, strategi

HUNDEVELFERD

Mål, delmål, strategi

KONKURRANSER OG TOPPIDRETT

Mål, delmål, strategi



Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

I NNLEDNING

Norges Hundekjørerforbunds strategiplan 2016 — 2020 er et styringsverktøy for Norges
Hundekjørerforbund (NHF) i de kommende tingperiodene. Strategiplanen er basert på
hovedprinsippene i Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Norges idrettsforbund og
olympisk og paralympiske komite sitt ting i Trondheim 2015. Strategiplanen skal fungere som
et kart der planlagt løype for prinsipper, strategi og politikk er identifisert og klarlagt.

I strategiplanen vil en konsekvent bruke terminologien «hundekjøring» som et
helhetsbegrep for alle de forskjellige stilartene som hundekjøring favner. Idrettens
fellesnevner er hund og kjører i harmonisk samspill.

Grunnlaget for valg av mål og strategier er utviklet i samarbeid med våre medlemsklubber og
det sentrale NHF i perioden fra forbundstinget i 2015 til forbundstinget i 2016.

Hensikten med planen er at alle organisasjonsledd skal bruke strategiplanen aktivt ved å
tilpasse strategiplanen for bruk på sitt nivå. Strategiplanen skal være medlemmenes verktøy.

Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et bevisst eierforhold til de visjoner og
verdier som er nedfelt i strategiplanen.

VÅR VISJON

Samspill og glede for to- og firbeinte/for hund og menneske/hele året/

(Red.anm.: Styret hadde flere forslag til visjon som nevnt over, men kunne ikke helt enes i et
konkret forslag. Derfor står det slik det gjør, til innspill fra organisasjonen)

VÅR GRUNNTANKE/VIRKSOMHET

Idrett som fremmer folkehelse og hundevelferd — opplevelser mellom hund, mennesker og
natur

VÅRE VERDIER

Engasjement

Fellesskap

Lojalitet

Hundevelferd
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

Engasjement

• Vi skal skape engasjement gjennom positive tanker og framsnakk

• Vi skal skape engasjement ved å utvikle sporten

• Vi skal skape engasjement ved å tilrettelegge for initiativ og nytenkning

• Vi skal skape engasjement ved å tilby et åpent og inkluderende fellesskap

Fellesskap

• Vi skal stille opp for fellesskapet

• Vi skal bygge vennskap med humor og samarbeid

• Vi skal skape felles mål med likeverd for alle

• Vi skal være lydhøre og tålmodige for hverandres meninger

Lojalitet

• Vi skal vise tillitt og respekt

• Vi skal stå for fellesskapets avgjørelser

• Vi skal vise raushet og stille opp for hverandre

• Vi skal holde ord

Hundevelferd

• Vi skal ha hundevelferd i sentrum

• Vi skal lytte til hundene og tilegne oss kunnskap om dem

• Vi skal ta ansvar for hundene både på og utenfor arenaen, hver dag hele året

HOVEDMÅL FOR PERIODEN

Vårt øverste mål er at klubbene får best mulige vilkår til å drive aktivitet for alle

Vi skal legge stor vekt på hundevelferd

Vi skal fremme hundekjøring nasjonalt og internasjonalt

I perioden som planen skal gjelde er følgende tiltak prioritert

1. Aktivitetsutvikling og breddeidrett
2. Organisasjonsutvikling

3. Hundevelferd
4. Konkurranse og toppidrett
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

1. AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT

1.1

HOVEDMÅL: Øke antallet aktive medlemmer i NHF til 6000 i 2020
(i 2014: 4200 aktive og total medlemsmasse 8927)

DELMÅL:
Beholde
ungdom og
voksne

DELMÅL:
Rekruttere nye
medlemmer

DELMÅL: Flere aktive
medlemmer

DELMÅL: Øke antall
lisensutøvere med
50

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS

- Aktiv ungdomskomite sentralt i forbundet

- Tilby gode og attraktive kurs, som
trenerkurs, aktivitetslederkurs og
arrangørkurs

- Være synlige og aktive

- Være aktiv i forhold til media

- Utvikle og implementere nye og
spennende aktiviteter, rekrutteringsløp og
konkurranseformer

- Ivareta gode tilbud og utvikle disse videre
(eks. sommerhundekjørerskolen)

- Tilby og synliggjøre gode fordeler ved
årslisensen

- Verdsette klubber som øker sitt
medlemstall

- Bevisstgjøre klubbene på deres ansvar ifht
registrering av medlemmer

- Aktive ungdomsgrupper eller
ungdomskomiteer i klubbene

- Informere om kurs

- Være synlige i lokalmiljøet sitt

- Tilby attraktive fordeler og et sosialt
fellesskap

- Utvikle og implementere nye og
spennende aktiviteter og
konkurranseformer

- Gode rutiner for å rekruttere medlemmer

- Ha gode rutiner for ivaretakelse av alle
medlemmer, både som aktive og som
frivillige

- Klubbene må få på plass visjon og mål
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

1.2

DELMÅL: Klubbene skal ha
gode aktivitetsplaner og
aktivitetene bør ledes av
kompetente personer

DELMÅL: Tilby gode
utviklingsmuligheter for alle
utøvere uansett ambisjonsnivå

DELMÅL: Arbeide for
økt deltakelse av
grupper som trenger
spesiell tilrettelegging

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS

- Ha gode verktøy for utvikling av gode
aktivitetsplaner

- Tilby trenerutdanning og
aktivitetslederutdanning

- Utvikle aktivitetsverktøy

- Tilpasse og tilrettelegge utstyr for funk-
utøvere

- Synliggjøre mulighetene ved vår idrett

- Tilby rekrutterings- og kompetansetiltak for
grupper med behov for tilrettelegging

- Opplyse om økonomiske støtteordninger

- Legge til rette for at alle klubber har
hjemmesider eller andre gode
informasjonskanaler

- Legge til rette for et aktivitets/-
utdanningstilbud for utøvere som ønsker å
satse

- Legge til rette et aktivitets/-
utdanningstilbud for utøvere som ikke
ønsker å satse

- Synliggjøre klubbens aktiviteter via
hjemmesider eller andre
informasjonskanaler

- Ha et aktivitetstilbud for grupper med
behov for tilrettelegging

- Benytte seg av ulike støtteordninger,
sentralt og lokalt (eks. NIF, NHF, kommuner,
stiftelser)
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

1.3

HOVEDMÅL: Skape en felles forståelse og et inkluderende fellesskap i alle miljøer

DELMÅL: Flere treffpunkter sentralt og
lokalt

DELMÅL: Økt forståelse for, og
annerkjennelse av alle grener

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS
- Tilrettelegge for felles samlingspunkter,
for både topp og bredde

- Avholde fagseminarer

- Ivareta alle grenenes historiske perspektiv,
uten at det virker stigmatiserende og legge
til rette for positiv utvikling

- Jobbe aktivt for å promotere at vi er et
samlet forbund der alle sider av sporten
skal kunne dra nytte av hverandre og der
medlemmene er stolte av sporten.

- Alle kurs og samlinger skal være åpne for
alle som ønsker å delta

-Legge til rette for gode arenaer for
konkurranse og trening

- Avholde fagseminarer/temamøter som
alle kan ha nytte av

- Ta vare på klubbens medlemmer uansett
ambisjoner eller grentilhørighet.

-La (særlig) unge utøvere få prøve seg frem i
de forskjellige grenene uten å legge press
på tidlig spesialisering
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

2. ORGAN ISASJONSUTVI KLING

2.1

HOVEDMÅL: Øke organisasjonens slagkraft
o-

DELMÅL: NHF og klubbene skal
videreutvikle kompetansen i
organisasjonen

DELMÅL: Styrke
økonomien i
alle ledd

DELMÅL: Være
en aktiv aktør
mot politiske
beslutningstakere
og nasjonale og
internasjonale

idrettsorganer

DELMÅL: Bedre
og mer effektiv
kommunikasjon

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS
-Opptre profesjonelt

- Tilby/avholde kurs og opplæring

- Tilrettelegge for at klubbene får gode
rutiner for søknader og rapporteringer

- Forenkle og forbedre informasjon

- NHF som attraktiv samarbeidspartner

- God oversikt over ulike støtteordninger

- Tilrettelegge for gode inntektskilder

- Optimalisere vår organisasjonsstruktur
slik at den gjenspeiler dagens situasjon

- Ha gode og oppdaterte mandater og
arbeidsfordelinger

-Opptre profesjonelt

- Tilby kurs og opplæring til sine medlemmer

- Skape gode rutiner for søknader og
rapporteringer

- Sikre kontinuitet i klubbledelsen

- Kunnskap om idrettens organisering og
demokratiske prosesser

- God økonomistyring i klubb

- God oversikt over lokale og regionale
støtteordninger

-Oppnå gode gevinster i forbindelse med
klubbens arrangementer
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Utkast til Strategiplan 2016 — 2020

2.2

HOVEDMÅL: Vi skal ha velfungerende klubber og kretser

DELMÅL: Alle
klubber og kretser
har gode planer og
rutiner

DELMÅL:
Gjøre det
attraktivt å
være frivillig
i vår
organisasjon

DELMÅL: Trygge rammer
for klubbens og kretsens
medlemmer

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS
- Ha verktøy for utvikling av gode planer

- Tilby klubbutvikling/kretsutvikling

- Delta aktivt i faglige klubbutviklingsmiljøer
sentralt i NIF og benytte verktøy og
kompetanse herfra

- Utvikle idebank med gode tips for klubber
og kretser

- Tettere oppfølging av klubbene og
kretsene

- Evaluere vårt kretssystem i et
organisasjonsperspektiv

-Tilrettelegge for at frivillig arbeid i klubb og
krets er enkelt, givende og spennende

- Gjennomføre klubbutvikling/kretsutvikling

- Klubbene og kretsene har håndbok som
beskriver rolle- og ansvarsavklaring,
kommunikasjon, rutiner og retningslinjer

- Samarbeide med andre klubber både i
forhold til aktivitet og konkurranser

- Kretsene skal utvikle og ivareta diverse
rekrutteringsprosjekter innenfor sitt
område
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3. HUNDEVELFERD

3.1

HOVEDMÅL: Vi skal i all aktivitet ha fokus på hundevelferd

DELMÅL: Styrke holdninger og
kompetanse knyttet til god
hundevelferd

DELMÅL: Opprettholde et godt
samarbeid med Mattilsynet og
andre aktuelle parter

DELMÅL: Styrke
NHF's
veterinærgruppe/
veterinærfaglige
kompetanse

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS
- Søke kompetanse og informasjon om
hundevelferd

- Utvikle et kunnskapsbibliotek på
forbundets hjemmeside med fagartikler og
annen informasjon

- Avholde hundevelferdsseminar

- Bevisstgjøre arrangører og utøvere om
viktigheten av god hundevelferd

- Være en aktiv høringspart

- Holdningsskapende arbeid

- Tilby god opplæring/kurs til nye og
uerfarne medlemmer

- Avholde temamøter/seminarer om
hundevelferd
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4. KONKURRANSE OG TOPPIDRETT

4.1

HOVEDMÅL: Norge skal være beste nasjon i EM/VM/SOC i alle grener

DELMÅL: De beste utøverne skal få
konkurrere internasjonalt

DELMÅL: Vi skal ha landslag for senior og
junior/rekrutt i alle grener

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS
- Ha et godt samarbeid med Olympiatoppen
og utnytte deres kompetanse

- Engasjere, utdanne og utvikle gode
trenere

- Videreutvikle god prestasjonskultur og
gode ambassadører

- Tilby attraktive landslagsplasser for de
beste utøverne i alle grener

- Ha en langsiktig plan for internasjonale
mesterskap som skal/bør arrangeres i
Norge

- Skape en arena for overføring av kunnskap
fra topp til bredde

-Gode og forutsigbare rutiner for uttak til
mesterskap

- Tilby gode og attraktive arrangementer

- Utvikle og ivareta utøvere som ønsker å bli
gode

- Ha god kommunikasjon med sine aktive
utøvere

- Synliggjøre gode prestasjoner fra klubbens
utøvere i lokalmiljøet

-Ivareta aktive utøvere som trapper ned til å
bli gode forbilder

-Tilby gode støtteordninger for utøvere som
deltar i større mesterskap/internasjonale
mesterskap
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4.2

HOVEDMÅL: Vi skal ha økt konkurransetilbud og et forutsigbart løpsprogram

DELMÅL: Det skal arrangeres
lavterskelløp i alle deler av
landet

DELMÅL: Tilpasse regelverket etter
dagens virkelighet

DELMÅL: Alle løp
skal terminfestes
utover klubbløp

STRATEGI NHF STRATEGI KLUBB/KRETS
- Stimulere til samarbeid mellom
klubber/kretser

- Tilby gode fordeler ved terminfesting av
arrangement

- Tilby gode verktøy og rutiner for
gjennomføring av konkurranser

- Tydeligere skille mellom
lavterskelarrangement og nasjonale
mesterskap i tradisjonelle øvelser

- Jobbe for at alle hovedløp har faste
konkurransehelger/arrangører

- Avholde arrangørkurs

- Legge til rette for løp ved tidtaking, TD'er,
økonomisk støtte, presse/mediastrategi

- Ha gode forutsetninger for å utøve og
utvikle hver gren

-Legge til rette for gode arenaer for
konkurranse og trening

- Tørre å tenke nytt

- Samarbeid med andre klubber ved større
arrangementer

- Aktivt bruk av verktøy for gjennomføring
av konkurranser

- Faste konkurransehelger — mer
forutsigbart

- Gjennomføre lokale konkurranser og
cuper

- Samarbeid og felles arrangementer i flere
grener

- Benytte seg av verktøy og rutiner for
gjennomføring av konkurranser
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NORGES
HUNDEKJØRERFORBUND

22.

Til tingdelegatene

Oslo, 11. mai 2016

VEDR. REGNSKAPET 2015

Revidert regnskap for 2015 følger vedlagt, sammen med revisors beretning.
I tillegg oversendes forbundets prosjektregnskap for 2015, som er grunnlaget
for revisjon av regnskapet.

Prosjektregnskapet oversendes også for å spesifisere bedre hvilke områder, både sentralt og
i komiteene, forbundets midler har blitt brukt.

Kontrollkomiteens rapport vil bli ettersendt, evt. delt ut på tinget.

Med vennlig hilsen
N rges undekj erfo

11,\

rbund

,'bl-,\)\,(j_.--

Stephen Smithurst
generalsekretær
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Postboks 5000, N-0840 Oslo
Sognsveien 73, N-0855 Oslo
Telephone: +47 21 0298 15
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Norges Hundekjørerforbund

Resultatregnskap 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014
1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 237676 215325
Offentlige tilskudd 2 2655659 2407931
Andre inntekter 3 1 174565 791 140

Sum driftsinntekter 4067900 3414396

Varekostnad -11 558 73384
Lønns- og personalkostnader 4 1 275524 1 172936
Tilskudd 5 804785 547510
Andre driftskostnader 6 1 893272 1 572977

Sum driftskostnader 3962023 3366807

Driftsresultat 105878 47589

Finansposter
Finansinntekter 23340 32 391
Finanskostnader 5022 5124

Sum finanskostnader 18 318 27267

ÅRSRESULTAT 124195 74856

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital 11 124 195 74856
Sum disponering 124 195 74856
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Norges Hundekjørerforbund

Balanse per 31.desember 2015

EIENDELER

Omløpsmidler

Varer

NOTE 2015 2014

Varelager 7 112 472 100 914
Sum varelager 112 472 100 914

Fordringer

Kundefordringer 8 5 776 31 081
Andre kortsiktige fordringer 9 113 797 94 883
Sum fordringer 119 573 125 963

Likvider

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 705 433 1 614 312
Sum likvider 1 705 433 1 614 312

Sum omløpsmidler 1 937 478 1 841 189

SUM EIENDELER 1 937 478 1 841 189

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Egenkapital med ulike restriksjoner 11 245 566 294 565
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 245 566 294 565

Annen egenkapital

Egenkapital 11 1 234 919 1 160 063
Årsresultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 11 124 195 74 856
Sum annen egenkapital 1 359 114 1 234 919

Sum egenkapital 1 604 680 1 529 483

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 127 255 107 894
Skatt og offentlige avgifter 89 303 79 396
Annen kortsiktig gjeld 12 116240 124416
Sum kortsiktig gjeld 332 798 311 706

Sum gjeld 332 798 311 706

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 937 478 1 841 189

Oslo, 6. mai 2016

Siri Barfod

President

i.k.0.0i,c-~-~

Roger Leegaard
2. Visepresident

_

Stein Tage Domaas

Leder TKS

Katrine Foss

I. visepresident

tio ~~~~~2
Jan Erik Elven Ørbeck

Leder TKN

Eilert Hesthagen Maren Lindahl Stephen Smithurst
Leder TDK Leder UK generalsekretær



Norges Hundekjørerforbund

Noter til regnskapet 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom
virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbi-

gående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Aksjer og andeler i andre selskap
Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanse-
ført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som foreventes å ikke
være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønns-
kostnader.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Mot-
svarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas
det inntektsavsetninger.

Skatter
Norges Hundekjørerforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 1 528 913 1 459907
Barne- og ungdomsmidler fra NIF 650 253 523310

Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 274 325 285824
Utstyrsmidler fra NIF 19 207 31 865

Tilskudd fra Olympiatoppen 105 000 105000
Aktivitetsutstyr funksjosnhemmende 40 000

Andre tilskudd 35 000

VO-midler 2 961 2025
Sum 2655 659 2407931



Note 3

Norges Hundekjørerforbund

Noter til regnskapet 2015

Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2015 2014 
Deltageravgifter 175 800 118 154
Egenandeler 91 951 173 659
Lisenser 214 022 213 840
Lotteri/bingo 77 946
Momskompensasjon 182 640 170 453
Andre inntekter 432 206 115 034

Sum 1 174 565 791 140

Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.

2015 2014
Lønn 972 448 868 191
Arbeidsgiveravgift 141 240 125 958
Pensjonskostnader 13 436 13 233
Stipend 148 400 165 000
Andre lønnskostnader 0 554
Sum 1 275 524 1 172 936

Lønn til daglig leder utgjør kr 435 299. Andre ytelser utgjør kr 10 369.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 35 500 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller president i 2015.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.2015. Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter
lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kraven i denne lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.201

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2015 2014
Tilskudd til idrettslag 591 207 532 510
Tilskudd til andre organisasjoner 213 578 15 000
Sum 804 785 547 510

Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2015 2014
Kontorkostnader 215 793 227 815
IT-kostnader 103 321 53 956
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 335 580 256 560
ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 97 932 153 159
Reise- og oppholdskostnader 832 898 644 879
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 307 748 236 609
Sum 1 893 272 1 572 977

Note 7 Varelager

2015 2014

Anskaffelses-

Tekst Antall kost Verdi Verdi
T-skjorter 120 67,90 8 148 8 148

Seppala-plaketter 47 461,25 21 679 1 719

Seppala-statuetter 32 1 243,75 39 800 44 775

Seppala-merker 879 3,55 3 120 3 170

Seppala-diplomer 217 2,70 586 783
NOM-medaljer 299 26,60 7 953 7 953

NM-medaljer 511 38,00 19 418 26 068

NM-diplomer 619 10,00 6 190 2 553

Gutt/Pike-diplomer 970 5,75 5 578 5 744

Sum 112472 100913

Note 8 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende.

Note 9 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2015 2014
Utstyrsmidler 2015 19 207 31 865
VO-midler 2 961 2 025
Opptjente bingoinntekter 66 141 0
Forskuddsbetalte kostnader 25 488 60 993
Sum 113 797 94 883



Norges Hundekjørerforbund

Noter til regnskapet 2015

Note 10 Bankinnskudd

Av likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler kr 154 932.

Note 11 Egenkapital

Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte retriksjoner egenkapital Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.15 294 565 1 234 919 1 529 484

Årets endring i egenkapital

Fondsjustering gjennom året -48 999 -48 999

Årets resultat til annen egenkapital 0 124 195 124 195

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0

Egenkapital pr 31.12.15 245 566 1 359 114 1 604 680

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Regnskapsposten består av : 2015 Disp. årsres. Disp.gj.året 2014

Avsatt til organiasjonen (låst 2012) 99 590 0 99 590

Rekrutteringsmidler 145 976 145 976 194 975

Sum 245 566 0 145 976 294 565

Note 12 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Påløpte feriepenger 97 033 92 551

Gjeld til klubber 19 207 31 865

Sum 116 240 124 416
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J. BRUSERUD & CO. AS
GODKJENT REVISJONSSELSKAP- REV. NR. 951380262
Medlem av Den norske Revisorforening

Til Forbundstinget i
Norges Hundekjørerforbund

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Hundekjørerforbund, som viser et overskudd på
kr 124.195,-. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2015 og resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet pr denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for
slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelse
av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for forbundets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av forbundets
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Hovedkontor :
Drammensveien 126 Telefon .: (+47) 23 13 10 80
0277 OSLO Telefax .: (+47) 23 13 10 90

www.bruserud.no
Ibiwavn@bruserud.no

Avdelingskontor Tonsberg :
Siosenteret Vallo
Postboks 149 Telefon .: (+47) 33 41 45 33
3166 TOLVSROI) Telefax .: (+47) 33 32 90 33
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J. BR USER UD & CO. AS
GODKJENT REVISJONSSELSkAP- REV. NR. 95438(7262
Medlem av Den norske Revisorforening

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Norges Hundekjørerforbund pr 31. desember 2015 og av
forbundets resultat for regnskapsåret som ble avsluttet pr denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god, bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 6. mai 2016
Revisjonsselskapet
J.:RUERUD & CO AS

J B
egist

serud
it revisor

Hovedkontor :
Drammensveien 126
0277 OSLO

Telefon .: (+47)23 13 10 80 www.bruserud.no
Avdelingskontor Tonsberg :
Sjosenlcret Valle

Telefax .: (+47)23 13 1090 fornavn c ;bruserud.no Postkoks 149 Telefon .: (+47)3341 45 33
3166 'FOLVSRUI) Telefax .: (+47)33329033
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Til tingdelegatene

VEDR. REGNSKAP OG BUDSJETT

23. Delregnskap 2016

Denne vil bli sendt ut i forkant av tinget, rundt uke 22.-23.

24. Justert budsjett 2016

Styrets forslag til justert budsjett 2016 følger vedlagt.

25. Budsjett 2017

Styrets forslag til budsjett for 2017 følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
N ges undekj enfo11rbund 

E Q

Stephen Smithurst
generalsekretær

61

Oslo, 11. mai 2016

Associated to/medlem av:
The Norwegian Confederation of Sports/
Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite (NIF)
International Federation of Sleddog Sports (IFSS)

Postboks 5000, N-0840 Oslo
Sognsveien 73, N-0855 Oslo
Telephone: +47 21 0298 15
Telephone: +47 21 0298 16
e-mail: sled-dog(nif.idrett.no



BUDSJETT 2016

Iprosjektnr. Budsjetterte utgifter

Justert 09.05.16 NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

Totalt Org/Adm TKN 40 TKS 50 TD 60 UK 70 Merknad

Styrke idrettens rolle i samfunnet
10010
10050
10070
10080
10090

Styrke idrettslagenes
32040
32920
32922

Ekstern nasjonalak-tivitet 0
Internasjonale møter/kongresser 30 000 30 000
Antidoping arbeid 40 000 40 000
Veterinær og dyrevern 150 000 150 000
Dyrevelferd/-helse 50 000 50 000

aktivitetstilbud
Rekruttering  -skoleirinn I 0
Øvr+giiflak  13-18 år 0
Trening/lnstruksjen/unge utøvere 0

32025
32027
32030
32040
32045
32050
32060
32070

Styrke toppidretten
51015
51020
51030
51040
51050
51055
51057
51060
51065
51070
51080

Styrke kompetanseutviklingen
73001
73010
73020
73030
73040
73050
73060
73090
73100
73110

Forbundets

Ungdomstiltak (øremerket) 160 000 150 000 10 000
Sommerhundekjørerskolen (øremerket) 150 000 150 000
Arrangementstøtte (NM/Seppala) 50 000 20 000 30000
Klubbrelaterte aktiviteter (øremerket) 200 000 200 000
Rekrutteringsmidler (øremerket) 0
Kostnader nasjonale stevner 108 500 30 000 78500
Spillemidler utstyr (NIF) 0
Integrering funksjonshemmede (øremerket) 62 000 62 000

Lagleder internasjonale mesterskap 20 000 20 000
Landslagstrener 0
Samlinger sen/jr./rekr. Landslag 84 000 69000 15000
Deltakelse NoM/SOC snø 0
Deltakelse EM snø 83 000 28000 25000 30000
Deltakelse EM barmark 20 000 20 000
EM/VM-arrangement Norge 70 000 70 000
Deltakelse VM snø 0
Deltakelse VM barmark 0
Øvrig int. deltakelse 15 000 15000
Olympiatoppstipend (NIF) 0

Rookie-kurs (øremerket) 44 000 44 000
Andre aktivitetskurs (øremerket) 0
Trenerutvikling (øremerket) 100 000 100 000
Lederutvikling 0
Ekstern-leder utdanning 0
Nasjonal TD utdanning 29 000 29000
Internasjonal TD utdanning 0
Arrangementsutvikling 5 000 5 000
Media 5 000 5 000
Klubbutvikling (øremerket) 100 000 100 000

ortlanisasjon
90010
90011
90012
90030

Forbundets administrasjon
95010
95020
95030
95040
95050
95060
96010
98010

96010
97010
98010
98020
98030

98040
95020

Lønn 935 000 935 000
Kontorkostnader 240 000 240 000
4-fandboklPublikasjoner 0
Div. kostnader 15 000 15 000
Utstyr/bekledning 7 000 7000
Messer og promotering (øremerket) 40 000 40 000
Salgsmateriell 70 000 70 000
Lisens forsikring 95 000 95 000
Tildeling komiteer 230 000 20 000 50000 50000 30000 80 000
Sum utgifter 3 332 000 2762 000 150000 150000 170000 100 000

Budsjetterte inntekter
Salgsmateriell -120 000
Sponsoravtaler/annen støtte -150 000
Startlisens -220 000
Tilskudd NIF (post 2) -1 803 000
Tilskudd NIF (post 3) -650 000
mva. kompensasjonen -165 000
Finansposter -36 000
Sum inntekter -3 144 000
Resultat 188 000

flyttet-nytt prosjekt 90012

slås sammen - 32025
slås sammen - 32025
slås sammen - 32025

150 000 prosjektstilling
økt m/20 000

red. m/30 000
60 000 innbakt lønn-95010

red. Org. m/10 000

økt m/12 000

økt m/20 000

red. m/10 000
red. m/10 000

økt m/80 000

red. m/10 000
red. m/10 000
økt m/100 000

Styrets møtekostnader 46000 46000 økt m/6 000
Komiteenes møtekostnader 23500 3000 15000 2500 3000 red. m/6 000
Andre møtekostnader/representasjon 15000 15000 flyttet fra prosjekt 10010
Ting/ledermøter 40000 40000

60 000 av lonnsmidler fra p3

økt m/10 000

økt m/5 000

øremerk UM

søknad midler prosjektstilling

økt m/43 000
økt m/100.000

økt m/15 000

Kommentarer til merknadene over: 

32025 - Ungdomstiltak. Her er kr. 230.000 av ungmidlene øremerket Tkene, og står under Tildeling komiteer (rett
over Sum Utgifter). Tkene må synliggjøre hvor i regnskapet disse midlene skal plasseres.
Midlene merket med grout er post 3, funk.midler og øremerkede ung.midler som NHFs utviklingskonsulent holder kontroll på.
Oversikt over bruken ser dere i oppsettet over.
NHF har fått sterke indikasjoner på at forbundet vil motta tilsvarende midler i 2016 som i 2015.
Gen.sek har dermed satt opp kr. 650.000,- inn som inntekt under prosjekt 98030. NHF har også blitt tildelt funk.midler
i 2016, på nesten kr. 62.000,-. Disse synliggjøres under prosjekt 32070 integrering funksjonshemmede.
Og dersom det er korrekt, så vil vi motta rundt kr. 274.000,- i ungd.midler.
Tilskudd post 2 er da også øket med kr. 43.000,- til den summen NHF mottok fra NIF i 2015.
En rekke prosjekt nummer har fått nytt navn, eller blitt noe endret.
Nytt prosjekt 51015 Lagleder Int. mesterskap er satt inn med kr. 20.000,- der 10.000,- er flyttet fra hhv. prosjekt 51050
og 51055 (EM snø/barmark)
NHF jobber for å få til en prosjektstilling for en som skal jobbe med tiltak for ungdom og funksjonshemmede.
Det søkes om midler, kr. 150.000,- (prosjekt 97010), som settes inn i prosjekt 32025 til fordeling på dette prosjektet og
prosjekt 32070, integrering funksj.hemmede.
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(prosjektnr. Budsjetterte utgifter Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2015

Styrke idrettens
10010

rolle i samfunnet
15 000 15 000 13 414

10050
10070
10080
10090

Styrke idrettslagenes
32010

Internasjonale møter/kongresser 15 000 30 000 25 000 6 780
Antidoping arbeid 50 000 40 000 40 000 12 505
Veterinær og dyrevern 150 000 150 000 130 000 152 538
Dyrevelferd/-helse 50 000 50 000

aktivitetstilbud
Rekruttering skole trinn I 

32020
32022

øvrig tiltak 13 19 år 40 000 40 000 0
T ̂ ^ing/ln t ^'^^ `^ '^ e 40 000 40 000 0

32025
32027
32030
32040
32045
32050
32060
32070

Styrke toppidretten
51015
51020
51030
51040
51045
51050
51055
51057
51060
51065
51070
51080

Styrke kompetanseutviklingen
73001
73010
73020
73030
73040

Ungdomstiltak (øremerket) 250 000 -5 100
Sommerhundekjørerskolen (øremerket) 130 000 100 000 116 764
Arrangementstøtte (NM/Seppala) 20 000 20 000 20 000 0
Klubbrelatert aktivitet (øremerket) 230 000 225 000 262 548
Rekrutteringsmidler (øremerket) 550 000 -138 281
Kostnader nasjonale stevner 40 000 40 000 40 000 29 421
Spillemidler utstyr (NIF)
Integrering funksjonshemmede (øremerket) 80 000 50 000 20 000 34 074

Lagleder internasjonale mesterskap 30 000
Landslagstrener 50 000
Samlinger sen/jr./rekr. Landslag 24 613
Deltakelse NeMJSOC snø
Deltakelse NoM/SOC barmark
Deltakelse EM snø 10 000
Deltakelse EM barmark 50 000
EM/VM-arrangement Norge 10 000 70 000 30 000 18 933
Deltakelse VM snø 10 000 83 386
Deltakelse VM barmark 40 000 10 000 30 485
Øvrig int. deltakelse
Olympiatoppstipend (NIF)

Rookie-kurs (øremerket) 45 970
Andre aktivitetskurs (øremerket) 40 000 44 384
Trenerutvikling (øremerket)
Lederutvikling 15 000 ( 20 000 16 000
Ekoter^ lederutdanning 8 500

73050
73060
73090
73100
73110

Forbundets
90010
90011
90012
90030

Forbundets
95010
95020
95030
95040
95050
95060
96010
98010

96010
97010
97020
98010
98020
98030
98040
95020

Nasjonal TD utdanning -495
Internasjonal TD utdanning
Arrangementsutvikling 10 000 10 000 10 000
Media 10 000 10 000 10 000
Klubbutvikling (øremerket) 3 204

organisasjon
Styrets møtekostnader 50 000 40 000 50 000 92 614
Komiteenes møtekostnader 6 000 6 000 12 238
Andre møtekostnader/representasjon 10 000
Ting/ledermøter 50 000 40 000 35 000 74 616

administrasjon
Lønn 970 000 935 000 800 000 871 933
Kontorkostnader 250 000 240 000 245 000 304 396
Håndbok/Publikasjoner 0 0 0 0
Div. kostnader 15 000 15 000 10 000 -66 049
Utstyr/bekledning 40 441
iuiesser og promotering (øremerket) 30 000 20 000 82 166
Salgsmateriell 70 000 70 000 50 000 62 296
Lisens forsikring 95 000 95 000 90 000 89 185
Tildelt komiteer/felles aktivitetspott
TKN 100 000 100 000 130 000 189 380
TKS 100 000 100 000 130 000 193 010
TDK 140 000 140 000 100 000 117 707
UK 20 000 20 000 15 000 92 028

Sum komiteer

Sum utgifter 3 240 000 2 836 000 2 506 000 2 915 604

Budsjetterte inntekter
Salgsmateriell -130 000 -120 000 -100 000 -111 700
Sponsoravtaler
Bingo/lotterimidler -77 946
Startlisens -230 000 -220 000 -130 000 -214 022
Tilskudd NIF (post 2) -1 860 000 -1 760 000 -1 650 000 -1 803 238
Tilskudd NIF (post 3) -700 000 -550 000 -440 000 -650 253
mva. kompensasjonen -170 000 -150 000 -150 000 -182 640
Finansposter -20 000 -36 000 -36 000
Sum inntekter -3 110 000 -2 836 000 -2 506 000 -3 039 799

Resultat 130 000 0 0 -124 195
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26.

Til tingdelegatene

Oslo, 11. mai 2016

VEDR. VALGKOMITEENS INNSTILLING

Forbundskontoret har pr. dags dato ikke mottatt valgkomiteens innstilling.

Denne vil bli delt ut i forbindelse med tinghelgen, evt. sendt ut så snart den mottas av oss
på forbundskontoret.

Med vennlig hilsen
N rges undekj enforbund

Stephen Smithurst
generalsekretær

64

Associated to/medlem av:
The Norwegian Confederation of Sports/
Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite (NIF)
International Federation of Sleddog Sports (IFSS)

Postboks 5000, N-0840 Oslo
Sognsveien 73, N-0855 Oslo
Telephone: +47 21 0298 15
Telephone: +47 21 0298 16
e-mail: sled-doo Ca~nif.idrett.no
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TINGFORSLAG (2/3 flertall)

FORSLAG 1:
Forbundsstyret foreslår følgende:

NHF's Lov oppdateres i henhold til vedtak på Idrettstinget 2015 om endringer i

lovnormen for Særforbund.

Begrunnelse: 
Vi er som medlem av NIF pålagt å følge bestemmelsene i Lovnorm for Særforbund
Den oppdaterte loven følger som vedlegg til Tingpapirene.

FORSLAG 2:
Forbundsstyret foreslår følgende:

Tinget gir Forbundsstyret fullmakt til å justere våre lover i samsvar med fremtidige
endringer i NIFs regelverk og lovnorm for særforbund.

Begrunnelse: 
Gjennom en slik fullmakt vil man få en raskere oppdatering av vår lov, da man uansett må
innrette seg etter slike endringer.
Dette vil også være tidsbesparende for tinget, som slipper å ta opp dette hver gang det skjer
endringer.

FORSLAG 3:
Forbundsstyret foreslår følgende:

Fjerne følgende tillitsvalgte posisjon — varamedlem for presidentskapet.

Gjelder § 17, punkt 11 b) 7. ledd

Ny tekst blir da:
«Det annet år velges 1. visepresident, varamedlem f rfresidentskapet eg ledere TKN og
TKS, samt nestledere TDK og UK.
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1. visepresident, eg
varamedlem for presidentskapet fungerer som vara for 2. visepresident.»

Begrunnelse: 
Styret har vært «topptungt», med fire medlemmer i presidentskapet (AU). Det har også vært
sett hos andre særforbund at de ikke har denne posisjonen, og styret mener da at det kan være
på tide å fjerne den i NHF også.
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FORSLAG 4:
Forbundsstyret foreslår følgende:

Alt av regelendringer skal i fremtiden kun behandles på annenhver forbundsting.

Gjelder § 17, punkt 6 og punkt 9

Punkt 6 skal lyde som følger:

6. Behandle forslag og saker,
unntatt regelsaker, som kun skal behandles annethvert år (i oddetalls år, med
start i 2017).

Punkt 9 skal lyde som følger:

9. Etter innstilling fra fagmøtene:
1. Behandle forslag om nye mesterskapsklasser og distanser, og endringer i
samme.
2. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av hundekjørerdisipliner.
3. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener, og
forslag om endring i mesterskaps alders- og klasseinndelinger og
løpsbetegnelser.
Disse forslagene skal kun behandles annethvert år (i oddetalls år, med
start i 2017)

Gjelder § 21 (2):

Punkt 2 skal lyde som følger:

(2) Det skal avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil og Sledehundkjøring før
hvert annethvert Forbundsting (oddetallsår, med start i 2017), fortrinnsvis i
tilknytning til dette.

Begrunnelse: 
Styret ønsker mer ro rundt regelverket.
År det ikke avholdes fagmater, ønsker styret å avholde samlinger og møter, der man f. eks.
kan diskutere sportens utvikling og fremtid, vyer, strategier.

FORSLAG 5:
Forbundsstyret foreslår følgende:

Styret fremmer her et forslag til innføring av nytt felles kjøre —og arrangements
reglement ihht. varsling som har blitt gitt på de 2 siste foregående Ting.

Hensikten med nytt felles reglement er:

• Å ha et gjennomarbeidet reglement som kan minske behovet for stadig endringer av de
forskjellige reglementene.
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• Mest mulig felles regler for alle NHF sine grener, uten å minske hver gren sin egenhet

• Gjøre det enklere å være deltakere i flere av NHF sine grener.

• Gjøre det enklere å samordne det nasjonale og internasjonale regelverket.

• Hvis man gjør en endring for en gren, vil det samme gjelde for de andre grenene hvis
det er aktuelt.

Men omarbeidelsen av reglementene har i tillegg til at 5 reglementer har blitt til ett, medført
noen endringer som er spesifikke og som må godkjennes separat før man vedtar det nye
reglementet samlet.
Følgende forslag må stemmes over:

FORSLAG 5 a:

Nordisk stil stafett klasser NM: junior klassen utgår. I stedet blir senior klassen endret til alder
17+. Begrunnelsen er å redusere antall klasser, og få flere lag i de klassene som er.
Forslaget krever 2/3 flertall.

FORSLAG 5 b:

Aldersdefinisjon: definisjon av alder endres til: den alder man har den 31/12 i inneværende år
i stedet for den 31/12 det året sesongen avsluttes. Begrunnelsen er at det blir enklere å
forholde seg til, samtidig at det i praksis er det IFSS har. Dette forslaget vil ikke få
innvirkning på løp som arrangeres mellom 1/1 — 31/4, men vil gjøre utøvere i perioden 1/5 —
31/12 1 år «yngre». Siden vi nå er midt i sesongen, foreslås det at dette blir gjeldende fra 1/1-
2017.

FORSLAG 5 c:

Nye aldersklasser ihht. tabell. Dette er endring for noen av grenene som har hatt ulike
definasjoner på klasse inndeling. Begrunnelsen er at man skal gjøre det likt, slik at det blir
enklere for deltakere å forholde seg til det.
Forslaget er (krever 2/3 flertall:

4.7 ALDERSKLASSER KJØRERE

Nordisk Barmark
Slede
sprint Slede MD

Slede
LD

Rekrutt 11-12 år

G/P 1 13-14 år 13-14 år

G/P 2 15-16 år 15-16 år 13-16 år 15-16 år

Junior 17-20 år 17-20 år 17-20 år 17-20 år 17-20 år

Senior 19+ 19+ 19+ 19+ 19+

Veteran 50+

Alle aldre gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 i inneværende år.
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FORSLAG 5 d:

Alder på hund: det nye reglementet inneholder også et felles oppsett for minimums alder på
hund. Det er en endring for noen klasser.

Forslaget er som følger (krever 2/3 flertall)

4.8 ALDER PÅ HUND

Nordisk Barmark Slede sprint Slede MD Slede LD
inntil 10 km 15 måneder 18 måneder 18 måneder
Inntil 15 km 18 måneder 18 måneder 18 måneder 18 måneder
Over 15 km 24 måneder 24 måneder 24 måneder 24 måneder 24 måneder

Hundens alder må være oppnådd på løpets første dag.
Det gis ingen dispensasjon på hundens alder.

FORSLAG 5 e:

Når ovennevnte forslag er behandlet, kan Tinget behandle forslaget til felles reglement
under ett med eventuelle endringer utfra ovennevnte særforslag. Det felles reglementet
kan også få endringer basert på senere avstemninger på dette Ting.
Vedtak av det nye felles kjøre —og arrangementsreglementet krever simpelt flertall.

Se vedlegg 2 bakerst i tingdokumentene — «Konkurransereglement og
Arrangementsreglement for hundekjøring»

FORSLAG 6:
Teknisk komite sledehund foreslår følgende:

For øyeblikket blir utdeling av kongepokal omhandlet i flere KR'er og i Nordisk sitt
reglement. TKS foreslår at alt som omhandler utdeling av kongepokal samles i en KR.
TKS foreslår også at pokalen skal ruleres på en ny måte, slik at det kan vinnes kongepokal i
alle grener innen hundekjøring.

TKS sitt forslag til tekst i ny KR følger:

Regler for utdeling av Hans Majestet Kongens pokal i NHF

NHF sine regler skal alltid være i tråd med NIF sine «Regler for utdeling av Hans Majestet
Kongens pokal».

Hans Majestet Kongens pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i
Norgesmesterskapet.
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Idretten vil ikke tillate at Hans Majestet Kongens pokaldeles ut i Norgesmesterskap med
dårlig kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

Det må delta minst 15 utøvere i individuelle øvelser for at et NM skal være berettiget til en
Kongepokal. Dersom det blir færre deltakere, deles ikke Hans Majestets Kongens pokal ut.

Det er en forutsetning at norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får
anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre
stevner eller mesterskap foran NM.

Dersom det er mer enn en vinner i den konkurransen der Hans Majestet Kongens pokal er satt
opp, deles denne ikke ut. Pokalen konkurreres om av de aktuelle personer i et senere løp
samme sesong.

Etter innstilling fra TK/komite fastsetter styret i NHF hvilket nytt løp som skal være
avgjørende for å kåre vinneren av Hans Majestet Kongens pokal.

Dersom Hans Majestet Kongens pokal settes opp i øvelser der det er dame- og herreklasse
deles det ut en Kongepokal i hver klasse.

En person kan kun vinne en Kongepokal i samme særforbund i en sesong.

Alle øvelser er å regne som individuelle.

Hans Majestet Kongens pokal settes opp hvert femte år i henholdsvis barmark, nordisk stil,
slede sprint, slede mellomdistanse og slede langdistanse. For 2017 settes Hans Majestets
Kongens pokal opp i barmark.

Etter innstilling fra TK/komite fastsetter styret i NHF hvilket NM-løp og —klasse(r) som det
skal konkurreres om Hans Majestet Kongens pokal i. Dette skal det opplyses om i
innbydelsen til løpet.

Styrets kommentar: 
Styret avventer fagmøtenes innstillinger.

TINGFORSLAG (simpelt flertall)

FORSLAG 7:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Det må være minst 4 startede for å dele ut medaljer i NM barmark og slede sprint og MD. Blir
det for få deltagere skal man uten kostnad bli tilbudt å skifte klasse. Aldersbestemte og
juniorer får rykke opp til hhv jr. og sen. om antall hunder og distanse er den samme.

70



B ARRANGEMENTSREGLER FOR NORGESMESTERSKAP KORTDISTANSE
(SPRINT og MELLOMDISTANSE)
Ny paragraf for slede sprint og MD (helt lik ordlyd):
60.3.5 Det skal ikke deles ut NM medaljer, hvis klassen ikke har minimum 4 startende.
Ved for få deltakere skal man uten kostnad bli tilbudt å skifte klasse. Aldersbestemte og
juniorer får rykke opp til hhv jr. og sen. om antall hunder og distanse er den samme

ARRANGEMENTSREGLER FOR NM BARMARK

Det skal ikke deles ut NM medaljer, hvis klassen ikke har minimum 4 startende.
Ved for få deltakere skal man uten kostnad bli tilbudt å skifte klasse. Aldersbestemte og
juniorer får rykke opp til hhv jr. og sen. om antall hunder og distanse er den samme.

Begrunnelse. 
Det er for mange klasser med få deltagere. Medaljer skal henge høyt, og være noe man må
strekke seg etter. I dag kan man spekulere i hvilken klasse det er lettest å få medalje

Styrets kommentar: 
Styret er i mot forslagets siste del ift. det å kunne bytte klasse. Første setning med å vær
minst 4 startende for å dele ut NM medaljer er noe styret er enig i, og henviser til det
korrigerte regelverket vedlagt papirene.

FORSLAG 8:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

NM stafetter nordisk stil, alle klasser.
Endre så man kan kjøre to etapper snørekjøring, og en etappe pulk

2.2.2. Klasser og distanser under NM-del 2
"Stafetten kjøres som 2 etapper med pulk snørekjøring og 1 etappe med pulk snørekjøring "

Begrunnelse: 
Færre og færre kjører pulk, og dette vil gi mulighet for å få flere lag til å delta.

Styrets kommentar: 
Styret mot forslaget (3 stemmer mot, 2 for og 1 avholdende), men avventer fagmøtets
innstilling.
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FORSLAG 9:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Endre kjørestil i Gutt-/pike mesterskapet fra pulk til snørekjøring.

2.2. KLASSEINNDELING
2.2.2. Klasser og distanser under NM-del 2

KLASSE ALDER ØVELSE DISTANSE

Gutter — GP mesterskap 13-14 år 1 Snørekjøring 5 kmspann

Piker — GP mesterskap 13-14 år 1 Snørekjøring 5 kmspann

Gutter — GP mesterskap 15-16 år 1 Snørekjøring 5 kmspann

Piker — GP mesterskap 15-16 år 1 spann Snørekjøring 5 km

Begrunnelse: 
Det er veldig få deltagere pr i dag. Skal vi holde på de unge må vi gjøre det enklere å delta.
Medaljene vil henge høyere.

Styrets kommentar: 
Styret er i mot forslaget. Den eksisterende handlingsplanen til NHF sier at forbundet skal
jobbe for pulkkjøring. Da kan vi ikke fjerne klasser som har dette.

FORSLAG 10:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Klassen 6-spann junior og senior fjernes i barmarks NM

ARRANGEMENTSREGLER FOR NM BARMARK
Søndag:
2RGB Sparkesykkel 2 hunder gutt/pike 14-16
2RJ Sparkesykkel 2 hunder jr. 17-20
2R Sparkesykkel 2 hunder 19+
BWG Snøresykkel 1 hund piker 14-16
BWB Snøresykkel 1 hund gutter 14-16
BWJ Snøresykling 1 hund kvinner jr. 17-20
BMJ Snøresykling 1 hund menn jr. 17-20
BW Snøresykling 1 hund kvinner 19+
BM Snøresykling 1 hund menn 19+
6R Vogn 6 spann 19+
6RJ Vogn 6 spann junior 17 20

Begrunnelse: 
Man kjører like fort i alle spannklasene. Klassene er for like, og det er for få deltakere. Det
blir synsing om hvor "det lønner seg" å starte. Medaljene bør henge høyere.

Styrets kommentar: 
Styret henviser til det korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.
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FORSLAG 11:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Barmarks NM: Klassen 8-spann arrangeres på søndag, isteden lørdag

Lørdag:
CWG Snøreløping 1 hund piker 14-16
CMB Snøreløping 1 hund gutter 14-16
CWJ Snøreløping 1 hund kvinner 17-20
CMJ Snøreløping 1 hund menn 17-20
CW Snøreløping 1 hund kvinner 19+
CM Snøreløping 1 hund menn 19+
1R Sparkesykkel 1 hund 19+
1RGB Sparkesykkel 1 hund gutt/pike 14-16
1 RJ Sparkesykkel 1 hund 17-20
4R Vogn 4-spann 19+
4RJ Vogn 4-spann junior 17-20
4RGB Vogn 4-spann gutt/pike 14-16
8R Vogn 8 19+spann
8RJ Vogn 8 17 20spann junior

Søndag:
2RGB Sparkesykkel 2 hunder gutt/pike 14-16
2RJ Sparkesykkel 2 hunder jr. 17-20
2R Sparkesykkel 2 hunder 19+
BWG Snøresykkel 1 hund piker 14-16
BWB Snøresykkel 1 hund gutter 14-16
BWJ Snøresykling 1 hund kvinner jr. 17-20
BMJ Snøresykling 1 hund menn jr. 17-20
BW Snøresykling 1 hund kvinner 19+
BM Snøresykling 1 hund menn 19+
6R Vogn 6 19+spann
6RJ Vogn 6 17 20spann junior
8R Vogn 8-spann 19+
8RJ Vogn 8-spann junior 17-20

Begrunnelse: 
Gir muligheten for flere deltakere når spann klassene arrangeres på forskjellige dager

Styrets kommentar: 
Styret henviser til det korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.
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FORSLAG 12:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Barmark:
4RGB Vogn 4-spann gutt/pike 14-16 år fjernes fra NM øvelsene
2RGB Sparkesykkel 2 hunder gutt/pike 14-16 år fjernes fra NM øvelsene

Lørdag:
CWG Snøreløping 1 hund piker 14-16
CMB Snøreløping 1 hund gutter 14-16
CWJ Snøreløping 1 hund kvinner 17-20
CMJ Snøreløping 1 hund menn 17-20
CW Snøreløping 1 hund kvinner 19+
CM Snøreløping 1 hund menn 19+
1R Sparkesykkel i hund 19+
1RGB Sparkesykkel 1 hund gutt/pike 14-16
1 RJ Sparkesykkel 1 hund 17-20
4R Vogn 4-spann 19+
4RJ Vogn 4-spann junior 17-20
1RGB Vogn 1 11 16spann gutt/pike
8R Vogn 8-spann 19+
8RJ Vogn 8-spann junior 17-20

Søndag:
2RGB Sparkesykkel 2 hunder 14 16gutt/pike
2RJ Sparkesykkel 2 hunder jr. 17-20
2R Sparkesykkel 2 hunder 19+
BWG Snøresykkel 1 hund piker 14-16
BWB Snøresykkel 1 hund gutter 14-16
BWJ Snøresykling 1 hund kvinner jr. 17-20
BMJ Snøresykling 1 hund menn jr. 17-20
BW Snøresykling 1 hund kvinner 19+
BM Snøresykling 1 hund menn 19+
6R Vogn 6-spann 19+
6RJ Vogn 6-spann junior 17-20

Begrunnelse 
Uforsvarlig å sende så unge utøvere med flere hunder på barmark.
14-16 har mange gode alternativer: snareløping, sykkel og 1-spann sparkesykkel.

Styrets kommentar: 
Styret stotter forslaget.



FORSLAG 13:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

NM barmark. Arrangøren kan bestemme at seeding av kjørerne skal foretas, primært etter
sesongens resultater og/eller siste års NM. Dette kan pålegges av NHF.

ARRANGEMENTSREGLER FOR NM BARMARK
Ny paragraf settes inn under klasseinndelingen:
Arrangøren kan bestemme at seeding av kjørerne skal foretas, primært etter sesongens
resultater og/eller siste års NM. Dette kan pålegges av NHF.

Begrunnelse. 
I klasser med mer enn en hund kan det være avgjørende for sikkerheten at man unngår
passeringer, da det er vanskelig å stoppe på barmark.

Styrets kommentar:
Styret er imot forslaget. De ønsker at seeding trekkes før løpet. Evt. at personer som
ønsker å start bak/bakerst kan be om det.

FORSLAG 14:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Nordisk stil:
Klassen flerspann pulk endres til 2-spann snørekjøring i NM programmet

2.2. KLASSEINNDELING
2.2.2. Klasser og distanser under NM-del 2
Gutter - GP mesterskap 13-14 år 1-spann 5 km
Piker - GP mesterskap 13-14 år 1-spann 5 km
Gutter - GP mesterskap 15-16 år 1-spann 5 km
Piker - GP mesterskap 15-16 år 1-spann 5 km
Kvinner junior 17-20 år Flerspann 2-spann snørekjøring (2) 10 km
Menn junior 17-20 år Flerspann 2-spann snørekjøring (2) 10 km
KLASSE ALDER ØVELSE DISTANSE
Kvinner senior (kp) 19år Flerspann 2-spann snørekjøring (1) 15 km
Menn senior (kp) 19år Flerspann 2 15 kmspann snørekjøring (1)

(1). - ' Senior flerspann 1-2 hunder
(2).= Junior flerspann 1-2 hunder

Eki4pasj-er-sefn-kiører-te-eller-flere-hunder--kail-benytte-linesett-dersefn-rnari- kjører--pulk
med brems.

2.2.3 NM de13
Denne delen kan være en del av et annet arrangement
Snørekjøring sammenlagt over minimum 2 dager og maksimum 3 dager
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Distanser
Senior 19+ 15 — 25 km pr dag 1-spann
Senior 19+ 30 40 km pr dag 2 spann
Junior 17-20 år 12 — 15 km pr dag 1-spann

Begrunnelse: 
Det er alt for mange NM klasser og medaljer. Sesongen består stort sett av viktige løp.
Desverre er det få som kjører flerspann pulk. Erfaring viser bla. at man ikke klarer å stille
mange nok deltakere for å innfri kravene til utdeling av Kongepokal (mange stiller med en
hund i flerspann). Flerspann pulk er heller ingen internasjonal klasse. 2-spann snørekjøring
er en VM klasse.

Styrets kommentar: 
Styret er i mot forslaget. Den eksisterende handlingsplanen til NHF sier at forbundet skal
jobbe for pulkkjøring. Da kan vi ikke fjerne klasser som har dette.

FORSLAG 15:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Endre kravet om at NM snørekjøring må være minimum 2 dager, til minimum 1 dag.

2.2. KLASSEINNDELING
2.2.3 NM del 
Denne delen kan være en del av et annet arrangement
Snørekjøring sammenlagt over minimum 2 dager minimum 1 dag og maksimum 3 dager

Begrunnelse: 
Enklere å arranger sammen med annet løp. Internasjonalt arrangeres for det meste
snørekjøring 1-spann over 1 dag.

Styrets kommentar: 
Styret avventer fagmøtenes innstilling.
Forslaget bør sees i sammenheng med TKN sitt tingforslag 16 under.

FORSLAG 16:
Teknisk komite nordisk stil foreslår følgende:

2.2.3. NM del 3
Denne delen kan være en del av et annet arrangement. Snørekjøring sammenlagt over
minimum 2 dager og maksimum 3 dager.
Distanser
Senior 19+ 15 — 25 km pr. dag 1-spann
Senior 19+ 30-40 km pr. dag 2-spann
Junior 17-20 år 12 —15 km pr. dag 1-spann

Det foreslås å fjerne NM del 3 fra kjøreprogrammet i Nordisk stil.
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Begrunnelse:
Dersom man ser på deltagelsen fra 2015 deltok det kun 1 i 2-spann snørekjøring. Det deltok
kun totalt 9 kvinner og menn i senior. Det deltok kun 6 juniorer. Vi i TKN ser ikke dette
mesterskapet som verken rekrutterende eller positivt for sporten da det er så få deltagere.
Det er en tendens med få deltagere i alle løp og vi ser at det da er for mange NM. Dette NM
har ikke hatt mye deltagelse siden den kom på programmet. Det har ikke blitt arrangert NM
del 3 i år 2016, da vi ikke har fått noen klubber til å arrangere det. Det har siden det kom på
programmet ikke vært noen velvillige arrangører som har ønsket arrangementet frivillig.

Styrets kommentar: 
Styret avventer fagmøtenes innstilling.
Forslaget bør sees i sammenheng med Holmenkollen SK sitt tingforslag 15 over.

FORSLAG 17:
Teknisk komite sledehund foreslår følgende:

I dag er det ingen sledeklasse for mer enn 2 hunder for ungdom mellom 15 og 17 år i
Seppalaløpet.
TKS fremmer derfor forslag om at det opprettes en sledeklasse for junior med inntil fire
hunder i Mini-Seppala. Ny tekst i reglementet for nordisk blir da i punkt:

8.3. KLASSER

KLASSE SPANNTYPE Aktiv/Tur

8 15 til 20 år 1-spann og 2- spann, samt
sledehund 2 inntil 4-spann
Miniseppala

Tur

8.7.3.2 Utstyr Miniseppala

Hver løper skal selv medbringe følgende utstyr:
Sovepose

Underlag til seg selv og om nødvendig for sin(e) hund(er)
Mat til hund(er)
Kobbel og eller "kjørekjetting" til hund(er)
Valgfri kjørestil. 1 til 2 4 hunder. I 1-spann og 2-spann nordisk stil benyttes en pulk med
totallengde på minimum110 cm. Ved bruk av 2 spann må det benyttes brems. Sledehund med
inntil 2 4 hunder må ha scootermatte og snøanker.

Styrets kommentar: 
Styret avventer fagmøtenes innstilling.
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11. JUNI 2016

FAGMØTE NORDISK STIL

1. Godkjenne fremmøtte representanter

2. Valg av møteleder

3. Valg av sekretær

4. Saker til drøfting

5. Behandle innkomne forslag til tinget

6. Behandle innkomne forslag til fagmøte

7. Beretninger

8. Regnskap/Budsjett

9. Valg

10. Avslutning
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FAGMØTE NORDISK STIL

TINGFORSLAG 1 - 17
Må også behandles av fagmøtet.

FORSLAG 18 (slede forslag 20):
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Åpne for å la yngre rykke opp en aldersklasse eller to, om det er for få deltakere til å avholde
planlagte klasse. Dette skal kun være mulig om distanse og antall hunder er lik den
opprinnelige klassen.
Gjelder nordisk, barmark, slede sprint og mellomdistanse.

1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL
1.1. DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER
1.1.13 For alle klasser er deltakers alder den samme gjennom hele sesongen, og er den alder
vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det gis ikke dispensasjon for
deltakers alder.
1.1.14 Sesongen er definert som perioden fra 1. mai til 30. april. Det gis ikke dispensasjon for
deltakers alder, med unntak av klasser det er innbudt til med for få deltakere, hvor distanse og
antall hunder er lik opprinnelig klasse

BARMARKSREGLEMENT
1.7. SPESIELLE REGLER FOR BARMARK
2.1.2. Definisjoner
2.1.2.19 Alder
For alle klasser er deltakers alder den samme gjennom hele sesongen, og er den alder
vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det gis ikke dispensasjon for
deltakers alder, med unntak av klasser det er innbudt til med for få deltakere, hvor distanse og
antall hunder er lik opprinnelig klasse.

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR KORTDISTANSE DEFINISJONER
OG GENERELLE BESTEMMELSER
7. For alle klasser, unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele
sesongen, og er den alder vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det
gis ikke dispensasjon for deltakers alder , med unntak av klasser det er innbudt til med for få
deltakere, hvor distanse og antall hunder er lik opprinnelig klasse.

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR MELLOMDISTANSE
DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER.
7. For alle klasser, unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele
sesongen, og er den alder vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det
gis ikke dispensasjon for deltakers alder, med unntak av klasser det er innbudt til med for få
deltakere, hvor distanse og antall hunder er lik opprinnelig klasse.

Begrunnelse: 
Vi blir færre og færre i sporten vår, og det er viktig å få med deltakere istedenfor å utelukke.
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Styrets kommentar: 
Styret er i mot forslaget. Det vil skape mye styr for arrangør. Det er i dagens reglement
allikevel mulighet for å kunne starte i anne klasse.
I tillegg vises det til korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.

FORSLAG 19 (slede forslag 21):
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Barmark.
Gjøre om kravet til antall hunder i 8-spann fra 7 til 6 hunder første dag, og fra 5 til 4 hunder i
etterfølgende heat.

BARMARKSREGLEMENT
1.7.6 Vognklasser.

1.7.6.1.3 8-spann. Et åtte-spann skal bestå av minst seks (6) syv (7)  hunder i første heat, og
minst fire (4) fem (5) hunder i eventuelle etterfølgende heat.

Begrunnelse 
Man åpner for flere deltakere.

Styrets kommentar: 
Styret henviser til det korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.
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11. JUNI 2016

FAGMØTE SLEDEHUND

1. Godkjenne fremmøtte
representanter

2. Valg av møteleder

3. Valg av sekretær

4. Saker til drøfting

5. Behandle innkomne forslag til tinget

6. Behandle innkomne forslag til fagmøte

7. Beretninger

8. Regnskap/budsjett

9. Valg

10. Avslutning
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FAGMØTE SLEDEHUND

TINGFORSLAG 1 - 17
Må også behandles av fagmøtet.

FORSLAG 20 (nordisk forslag 18):
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Åpne for å la yngre rykke opp en aldersklasse eller to, om det er for få deltakere til å avholde
planlagte klasse. Dette skal kun være mulig om distanse og antall hunder er lik den
opprinnelige klassen.
Gjelder nordisk, barmark, slede sprint og mellomdistanse.

1. ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL
1.1. DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER
1.1.13 For alle klasser er deltakers alder den samme gjennom hele sesongen, og er den alder
vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det gis ikke dispensasjon for
deltakers alder.
1.1.14 Sesongen er definert som perioden fra 1. mai til 30. april. Det gis ikke dispensasjon for
deltakers alder, med unntak av klasser det er innbudt til med for få deltakere, hvor distanse og
antall hunder er lik opprinnelig klasse

BARMARKSREGLEMENT
1.7. SPESIELLE REGLER FOR BARMARK
2.1.2. Definisjoner
2.1.2.19 Alder
For alle klasser er deltakers alder den samme gjennom hele sesongen, og er den alder
vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det gis ikke dispensasjon for
deltakers alder, med unntak av klasser det er innbudt til med for få deltakere, hvor distanse og
antall hunder er lik opprinnelig klasse.

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR KORTDISTANSE DEFINISJONER
OG GENERELLE BESTEMMELSER
7. For alle klasser, unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele
sesongen, og er den alder vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det
gis ikke dispensasjon for deltakers alder , med unntak av klasser det er innbudt til med for få
deltakere, hvor distanse og antall hunder er lik opprinnelig klasse.

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR MELLOMDISTANSE
DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER.
7. For alle klasser, unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele
sesongen, og er den alder vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. Det
gis ikke dispensasjon for deltakers alder, med unntak av klasser det er innbudt til med for ra
deltakere, hvor distanse og antall hunder er lik opprinnelig klasse.

Begrunnelse: 
Vi blir færre og færre i sporten vår, og det er viktig å få med deltakere istedenfor å utelukke.
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Styrets kommentar: 
Styret er i mot forslaget. Det vil skape mye styr for arrangør. Det er i dagens reglement
allikevel mulighet for å kunne starte i anne klasse.
I tillegg vises det til korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.

FORSLAG 21 (nordisk forslag 19):
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Barmark.
Gjøre om kravet til antall hunder i 8-spann fra 7 til 6 hunder første dag, og fra 5 til 4 hunder i
etterfølgende heat.

BARMARKSREGLEMENT
1.7.6 Vognklasser.

1.7.6.1.3 8-spann. Et åtte-spann skal bestå av minst seks (6) syv (7) hunder i første heat, og
minst fire (4) fem (5) hunder i eventuelle etterfølgende heat.

Begrunnelse 
Man åpner for flere deltakere.

Styrets kommentar: 
Styret henviser til det korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.

FORSLAG 22:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

I slede sprint og mellomdistanse åpnes det for å kjøre omvendt startrekkefølge i løp med flere
heat med intervallstart.

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR KORTDISTANSE
A 50.3 STARTPROSEDYRE (slede sprint)
50.3.4 og 50.3.7 (PS! DETTE PUNKTET STÅR TO GANGER) Ved løp på mer enn ett heat,
skal sammenlagt tid for de foregående heat bestemme startrekkefølgen, slik at det spann med
beste tid starter til slutt starter først. I spesielle tilfeller (for eksempel smale spor, varierende
kvalitet på spann etc) kan man velge å starte i resultat rekkefølgen fra tidligere heat. Har to
spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående heat.

KJØREREGLEMENT MELLOMDISTANSE
C LØPSREGLER
Ny paragraf
10.1.5 Ved løp på mer enn ett heat, skal sammenlagt tid for de foregående heat bestemme
startrekkefølgen, slik at det spann med beste tid starter til slutt. I spesielle tilfeller (for
eksempel smale spor, varierende kvalitet på spann etc) kan man velge å starte i resultat
rekkefølgen fra tidligere heat. Har to spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av
foregående heat
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Begrunnelse 
Mer rettferdig å ikke måtte starte først når man leder. Lettere for alle å forstå hvem som er
vinner når leder kommer i mål. Komprimerer konkurransen, og gir mere action for tilskuere.
Dette praktiseres i mange etappeløp, med stort hell.

Styrets kommentar: 
Styret henviser til det korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.
Overlater saken til fagmøtet.

FORSLAG 23:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:

Dagens regler sier at om man kommer for seint til start skal startiden regnes fra opprinnelig
start tid, og man må starte til slutt I klassen. Dette må endres til en lik straff, uavhengig av
hvilket startnummer man har. Gjelder slede sprint og mellomdistanse.

A GJENNOMFØRING (slede sprint og MD)
50.4 FOR SENT TIL START/FORSINKET SPANN (slede sprint)
50.4.7 Anvendt tid for hvert spann skal beregnes ut fra
anvendt tid, og en straff på 3 x startintervallet (1 min intervall = 3 minutter)

Begrunnelse: 
Om det starter 25 spann i klassen og man har start nummer 1, så vil man med de opprinnelige
reglene få 25 min I "tillegg ". Har man startnummer 24 så får man kun 1 min I "tillegg"
Hvilket startnummer man har skal ikke avgjøre hvor mange minutter tillegg man får.

Styrets kommentar: 
Styret henviser til det korrigerte og oppdaterte regelverket vedlagt papirene.
Overlater saken til fagmøtet.
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LOV FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

Stiftet 18. november 1951.
Vedtatt av særforbundstinget juni 2013, med senere endringer senest (juni 2016).
Godkjent av NIF (dato).

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Norges Hundekjørerforbunds formål er å fremme hundekjører idretten i Norge, og

representere idretten internasjonalt.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Norges Hundekjørerforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer

hundekjører idretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.

(2) Norges Hundekjørerforbund er medlem av NIF og International Federation of Sleddog
Sports (IFSS), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for
særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov.

(3)

§3
(1)

Opptak av nye idretter samt endring av Norges Hundekjørerforbunds navn, må
godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med
NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet
fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

Oppgaver og myndighet
Norges Hundekjørerforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og
ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer,
norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2) Norges Hundekjørerforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område.
Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett
med følgende unntak:
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener,
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere

idrettsgrener,
c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til

hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner,
d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og
underlagt kontroll av særforbundet.
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§ 4 Medlemskap
(1) Alle idrettslag som organiserer hundekjører idretten og er medlem av NIF, har rett til å

bli medlemmer i forbundet.

(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Hundekjørerforbund via idrettskretsen.
Utmelding skjer på samme måte.

§ 5 Kontingent/avgifter
(1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

(2) Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på
forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett
år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas
medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3).

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 6 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komite mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig
i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer
enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innen en måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt.

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen,
hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å
oppfylle bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å
innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

Idrettsstyret' kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad
om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen
14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en
valgperiode/oppnevning av gangen.

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag tilsluttet særforbundet i minst en måned og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal
oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(3)

(5)

§7
(1)

' Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFS delegasjonsreglement.
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(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet:
medlem av styret, valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, sanksjonsutvalg,
antidopingkomite, revisor.2

(3) Forslagsrett:

a) Styret i særforbundet har forslagsrett til og på særforbundstinget.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til

særforbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på
særforbundstinget.

c) Møteberettiget komite/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til særforbundstinget
i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på særforbundstinget innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4) Talerett:3
a) Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor sitt

arbeidsområde.
b) Representant fra NIF har talerett på særforbundstinget.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv.

i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt
eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
særforbundet

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd,

2 De særforbund som har fått tillatelse av NIF til å opprettholde egne doms- og appellutvalg for behandling av
straffesaker, må legge til «domsutvalg, appellutvalg» i denne bestemmelsen. De særforbund som har opprettet
egne sanksjonsutvalg/disiplinærutvalg, må legge til «sanksjonsutvalg» evt. «disiplinærutvalg».
3 Særforbundstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
4 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som
har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv,
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyrets kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis
dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 10 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende
selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i særforbundet.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for

5 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFS delegasjonsreglement
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(7)

flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet.
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si
fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særforbundet vedtaksføre når

et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling6 eller ved fjernmøte. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere
med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og

revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8

(2) Særforbundet skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en
kontrollkomite. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 22.

(3) Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

F.eks. per epost.
F.eks. møte per telefon/videokonferanse.

s Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
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(4) På særforbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk,
og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
For særforbund som ikke avholder ordinært særforbundsting hvert år, fastsetter styret
årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig
fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5)

(3)

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets
slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende
signere.

(6) Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån
og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av særforbundstinget.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Særforbundstinget
(1) Norges Hundekjørerforbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes

hvert år i juni måned9.

(2) Tinget innkalles av styret innen 1. mars til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal
det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest fire uker før tinget. Forslag
som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 1. april. Fullstendig
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særforbundstinget må
være gjort tilgjengelig senest fire uker før tinget.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.

(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På særforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser
som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

9 Det enkelte særforbund avgjør ved tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde.
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§ 15 Representasjon på særforbundstinget
(1) På særforbundstinget møter med stemmerett:

a) Særforbundets styre.
b) Representanter fra særkretser og/eller idrettslag etter følgende skala:' °

-for medlemstall til og med 50: 1 (en) representant
-for medlemstall fra og med 51 til og med 150: 2 (to) representanter
-for medlemstall over 150: 3 (tre) representanter

(2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller
oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3) Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av
særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(4) Videre møter uten stemmerett:"
a) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller

styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Lovutvalgets medlemmer
e) Revisor.

(5) I tillegg inviteres forbundets æresmedlemmer, landslagstrenere og NIFs representant.
Forbundsstyret kan også beslutte å invitere andre.

§ 16 Ledelse av særforbundstinget
Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt
representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 17 Særforbundstingets oppgaver
Særforbundsstinget skal:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for særforbundet.
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.12
7. Fastsette kontingent og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Etter innstilling fra fagmøtene:

1. Behandle forslag om nye mesterskapsklasser og distanser, og endringer i
samme.
2. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av hundekjørerdisipliner.

10 Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være
representert.
1 1 De særforbund som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer».
12 Tinget bør gi forbundsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs
regelverk og lovnorm for særforbund.
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3. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener, og
forslag om endring i mesterskaps alders- og klasseinndelinger og
løpsbetegnelser.
4. Til innføring av nye eller endring i eksisterende disipliner med mer som
nevnt ovenfor kreves 2/3 flertall.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets
regnskap.

11. Foreta følgende valg1314 (§ 21) av tillitspersoner, med en funksjonstid på to år:
a) President samt 1. og 2. Visepresident.15

b) Ledere i følgende komiteer:16
- Komite for Teknisk Delegerte (TDK)
- Komite for Nordisk Stil (TKN)
- Komite for Sledehundkjøring (TKS)
- Ungdomskomité (UK)
Det ene år velges President, 2. Visepresident og ledere TDK og UK, samt
nestledere i TKN og TKS.
Det annet år velges 1. Visepresident, ett varamedlem for presidentskapet og
ledere TKN og TKS, samt nestledere TDK og UK.
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1.
visepresident, og varamedlem for presidentskapet fungerer som vara for
2. visepresident. Komiteenes nestledere er personlige varamedlemmer for
sine respektive ledere, og har for øvrig møte- og talerett på styremøter

c) I tillegg velges med funksjonstid på 2 (to) år: 3 medlemmer av TKS og
TKN. (2 medlemmer velges samtidig med leder, det siste medlemmet
velges samtidig med nestleder).

d) Kontrollkomite med (minst to medlemmer) leder, 2 medlemmer, 2
varamedlemmer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
g) Lovutvalg med leder og 2 medlemmer.
h) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret børy
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.

§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn

13 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det
er behov for.
14 Uten tillatelse fra NIF kan ikke særforbund ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se
dog NIFs lov § 11-11 (2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for
behandling av saker etter egne kamp- og konkurranseregler. Dette utvalget bør velges på særforbundstinget.
15 I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes.
16 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges
til spesifikke oppgaver.
" Særforbundet kan velge om de øvrige styremedlemmene skal velges samlet eller ikke. For å unngå varierende
praksis fra særforbundsting til særforbundsting, bør det presiseres i loven om de skal velges samlet eller ikke.
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en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært særforbundsting
(1) Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av særforbundstinget.
b) Vedtak av særforbundsstyret.
c) Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.
d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting

representerte 'A av de stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller
være gjort tilgjengelig på særforbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort
tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på
innkallingstidspunktet.

(4) Et ekstraordinært særforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente
representanter som møter.

(5) Et ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære særforbundstinget.

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget
er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20 Særforbundets styre
(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet

mellom tingene.
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(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.
b) Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve

dens faglige myndighet.
c) Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar

med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og
sørge for at særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret

finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer
forlanger det.

§ 21 Fagmøter
(1) Fagmøtene er rådgivende og innstillende organ for Forbundstinget, Forbundsstyret,

komiteer og utvalg.

(2) Det skal avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil og Sledehundkjøring før
hvert Forbundsting, fortrinnsvis i tilknytning til dette.

(3) På fagmøtene kan særkretser, lag eller grupper i lag, som har angjeldende disiplin på
sitt program, stille med en representant hver.
I tillegg møter Tingvalgte medlemmer i angjeldende fagkomite, samt en representant
fra Presidentskapet.
Fagmøtet bør/kan trekke inn nødvendig ekspertise i saker der det er nødvendig for å
klargjøre saker. Disse har talerett i denne spesielle saken. I tillegg har President,
visepresident og trenere talerett.

(4) Innkalling til fagmøtene skjer samtidig med innkalling til Forbundstinget, med
samme rett og med samme frist for å kreve saker behandlet (se § 14).

(5) Fagmøtets oppgaver:
1. Avgi innstilling for Forbundstinget i de saker vedrørende angjeldende disiplin,

som Tinget senere skal behandle.
2. Behandle saker som angår angjeldende disiplin, fremmet av forslagsberettiget

instans, og avgi innstilling om samme.
Saker hvor Forbundsstyret og angjeldende komite har avvikende oppfatninger,
skal behandles av fagmøtet, før tingbehandling.

3. Oppnevne et utvalg på tre personer, som innen 15. april skal framlegge sitt
forslag på grenkomiteens leder og nestleder for valgkomiteen og foreslå øvrige
medlemmer til grenkomiteen som velges/utnevnes i tråd med 17.11.c for TKS
og TKN.
Det oppnevnte utvalg skal også for fagmøtet foreslå tre nye medlemmer til eget
utvalg for neste tingperiode.

§ 22 Faste komiteer
(1) Grenkomiteene (TKN og TKS) er fagutvalg for angjeldende aktivitet innen Norges

Hundekjørerforbund.
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(2) TD komiteen er fagutvalg for forbundets TDcr.

(3) Ungdomskomiteen er ungdommens eget utvalg.

(4) Antidopingkomité skal følge opp antidopingarbeidet i forhold til hund, og samtidig
Holde kontakt med Antidoping Norge. Komiteen skal samarbeide med forbundets
veterinærgruppe.
Komiteen skal bestå av frittstående medlemmer18 som ikke selv er aktive i sporten.
Komiteen skal ha 3-5 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes av styret i
NHF for 4 år. Komiteen bør ha samlet kompetanse om antidopingreglement, prøve-
takingsprosedyrer, og kjennskap til jus, hundekjøring og farmakologi. Minst et
medlem skal være veterinær.

(5) Komiteene i pkt. 22.1, 22.2 og 22.3 har Forbundsstyret som sitt overordnede ledd..

(6) Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes/velges øvrige medlemmer i TDK, TKN,
TKS og UK slik:
• For TKS og TKN i tråd med 17.11.c
• For TDK og UK oppnevnes øvrige medlemmer etter behov av Forbundsstyret,

etter innstilling fra de tingvalgte medlemmer.

(7) Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt forbunds tilsvarende
komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

(8) Styret fastsetter den nærmere instruks for komiteene.

(9) Kontrollkomite
a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets midler er anvendt i henhold til
lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte
økonomiske disposisjoner er i samsvar med særforbundets lov og beslutninger
fattet av særforbundstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at
særforbundets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

b) Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at
dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for særforbundets
drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av
regnskapene vurdere særforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige
styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra
den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den
engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi
beretninger til særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/

18 Dvs. de kan ikke være tillitsvalgt eller ansatt i NHF
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årsregnskapene og særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og
budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

e) For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en
beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende
ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte
rapporter til særforbundets styre og revisor.

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger
som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning.
Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må
informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver
for revisor.

(10) Valgkomite:
Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret,
og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
tinget. Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av
valgkomiteen.

(11) Lovutvalg.
Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lov- og regelforslag og om
fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger.

(12) Sanksjonsutvalg.
Sanksjonsutvalget skal behandle og avgjøre overtredelser av NHFs kjøre- og
arrangementsreglement i alle disipliner, iht. eget sanksjonsreglement utarbeidet av
NHFs styre. Jfr. NIFs lov § 11-2 og NHFs lov § 23.
Eventuelle brudd på NIFs straffebestemmelser skal behandles av NIFs domsorgan, jfr.
NIFs lov § 11-11.
(NHF v/administrasjonen skal tilrettelegge sakene for sanksjonsutvalget).

(10) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. e.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 23 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 24 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.
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§ 25 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 26 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet
gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever
saklig grunn.

§ 27 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å

ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret.19
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret20 pålegge nødvendig endring for å
unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 28 Oppløsning — Sammenslutning — utmelding
(1) Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært

særforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles
ekstraordinært særforbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding
eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.

19 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
20 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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KAPITTEL 1: DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 Definisjoner på stilarter:

Nordisk stil: Løper følger hunden(e) på ski

Slede: kjører står på en slede bak hundene

Barmark: All aktivitet på barmark

1.2 Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. For
NM klasser gis det ikke dispensasjon fra dette reglementet. For andre løp kan andre
klasser/distanser arrangeres etter avtale med TD/TD-komiteen.

1.3 Med arrangør menes den organisasjon som er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet.

1.4 Med teknisk arrangør menes tilsvarende som etter avtale med arrangør har påtatt seg hele eller
deler av den tekniske og praktiske gjennomføringen av arrangementet.

Utnevnelse av teknisk arrangør fritar ikke arrangøren for ansvaret, eller deler av ansvaret for
arrangementet.

1.5 Hvert terminfestet løp skal ha minst 1 TD som utnevnes av NHF. TD skal før løpet være
arrangørens rådgiver mht til at løpet følger NHF/NIFs reglement slik at løpets gjennomføring blir
forsvarlig. TD/TD komite skal godkjenne innbydelsen før den sendes ut. Under løpet er TD leder
av løpets jury.

1.6 En kjører eller deltaker er den person som kjører/fører hundespannet i konkurransen.

1.7 En hund er et dyr av arten Canis lupus familiaris.

1.8 En handler er en person som hjelper ec kjøreren med spannet ved start, på kontrollpunkter og
etter målpassering

1.9 Med funksjonær menes en av Norges Hundekjørerforbund, arrangøren, TD, stevneveterinær
eller en av disse bemyndiget og / eller oppnevnt person, som har fullmakt til innenfor nærmere
angitte grenser-å handle på disses vegne.

1.10 Et arrangement eller en konkurranse er en hendelse hvor kjørere møtes for å konkurrere i et løp
eller flere løp i forskjellige klasser.

1.11 Et løp er en konkurranse i en nærmere angitte klasser. Et løp kan bestå av ett eller flere heat.

1.12 Et heat er gjennomføringen av løypa, eller en del av denne, en gang, med avsluttet tidtaking.

1.13 Startstrekningen er en nærmere definert strekning (minimum 30 m) av løypa fra startlinjen, hvor
hjelp er tillatt.

1.14 Målstrekningen er en nærmere definert strekning frem til mållinjen, hvor ingen kan kreve fritt
spor.

1.15 Med arrangementsområdet menes start- og målområdet, selve løypa med tilsluttede arealer,
oppstallingsområdet, anviste parkeringsplasser, samt ethvert område i tilslutning til disse som
bestemt av arrangøren.
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1.16 Med oppstallingsområde-menes et nærmere definerte område, hvor hundene skal være
oppstallet inntil de skal spennes inn i spannet for å kjøre frem til start.

Med oppstallingsplass menes den plass på oppstallingsområdet, som hver enkelt kjører er
tildelt.

Området skal organiseres slik at kjørerne kan stalle opp hundene og sette opp spannet direkte
fra bilene, samt slik at ingen kjøretøy eller hundespann hindres i å komme til/fra
oppstallingsplassen og inn til eller ut av området. Om nødvendig kan dette begrenses til
nærmere angitte tidspunkt.

1.17 Et kontrollpunkt/sjekkpunkt er et tydelig avmerket område ved løypa, hvor kun kjørere og
funksjonærer har adgang, dersom annet ikke er nedfelt i løpsreglementet.

1.18 Bruk av verbet må/skal/skulle innebærer at bestemmelsen er ufravikelig.

1.19 Bruk av verbet kan/kunne innebærer at det er opp til arrangørens vurdering, hvorvidt
bestemmelsen helt eller delvis skal følges.

1.20 Bruk av verbet bør/burde innebærer at bestemmelsen i prinsippet skal følges, men at f.eks.
særegne (lokale) forhold kan tilsi at den fravikes.

1.21 Arrangørene og kjørerne skal sette seg inn i hele reglementet, både arrangements-, og
kjørereglementet.

1.22 For alle klasser er deltakers alder den samme gjennom hele kalenderåret, og er den alder
vedkommende fyller i kalenderåret. Det gis ikke dispensasjon for deltakers alder. Dog kan
«arrangør» ihht. løpsreglementet bestemme en høyere minstealder i gitte klasser.

1.23 TD'en (hoved TD) skal sørge for oppnevnelse av jury med følgende sammensetning: Hoved-
TD, løpsleder, løypesjef, en lagleder/handler og vara. Alle har 1 stemme hver, men ved
stemmelikhet teller TD sin stemme dobbelt.

1.24 Juryen er løpets domsorgan, og det er bare den som kan idømme straff.
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KAPITTEL 2: REGELBRUDD

2.1 RAPPORT FRA FUNKSJONÆRER

2.1.1 Dersom funksjonær vil rapportere et antatt regelbrudd til TD/jury, skal dette skje
snarest mulig etter at overtredelsen ble observert.

2.1.2 TD/Jury skal behandle enhver rapport fra funksjonærer om regelbrudd i samsvar med sin
myndighet.

2.2 RAPPORT FRA ANDRE

TD/Jury skal behandle rapport om påståtte regelbrudd fra andre enn funksjonærer og deltakere
skjønnsmessig.

2.3 PROTESTER FRA KJØRERE

Kjørere som vil rapportere regelbrudd begått av andre kjørere, skal gjøre dette så snart som
mulig til funksjonær i rennledelsen etterfulgt av en skriftlig protest til Juryen vedlagt det av
arrangøren fastsatte protestgebyr. Protestgebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.

2.4 SAKSBEHANDLING.

Protester/rapporter må inngis skriftlig, og senest tretti (30) minutter etter at siste spann i
klassen det gjelder har passert mål.

2.4.1 Rapporter eller protester som kommer inn etter at fristen er utløpt, skal avvises såfremt ikke
spesielle forhold tilsier noe annet. At TD/Juryen unnlater å behandle en rapport/protest
avskjærer ikke klagers mulighet til å rapportere til høyere instans (Sanksjonsutvalget eller
eventuelt Domsutvalget i NIF).

2.4.2 Kjører som er gjort til gjenstand for rapport om regelbrudd, kan kreve å få avgi forklaring overfor
Juryen, og i nærvær av den som innga protest snarest mulig og før en beslutning er fattet av
jyryen.

2.5 FORFØYNINGER VED REGELBRUDD

For brudd på dette reglement eller regler gitt med hjemmel i dette reglement, skal Juryen
kunne:

2.5.1 -gi kjøreren en skriftlig advarsel.

2.5.2 -gi kjøreren en tidsstraff.

2.5.3 -diskvalifisere kjøreren.

I tillegg til de obligatoriske diskvalifikasjonsgrunner som anført i dette reglementet skal en kjører
i alle fall diskvalifiseres når kjøreren:

2.5.3.(A) - starter i feil klasse

2.5.3.(B) - mottar forbudt hjelp

2.5.3.(C) - bruker tvangsmidler

2.5.3.(D) - er til alvorlig sjenanse for et annet spann
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2.5.3.(E) - Anvender hunder som av grunner hjemlet i dette reglement; er diskvalifisert.

2.5.3 (F) - Unndrar sine hunder fra obligatorisk veterinærsjekk eller scanning

2.5.4 I tillegg kan advarsel, 15 sekunders tidsstall eller diskvalifikasjon ilegges avhengig av

alvorlighetsgraden når: Hunder napper/biter, eller på annen måte angriper eller er til alvorlig

sjenanse for et annet spann. Samme regler gjelder ved unødig høyrøstet skriking til hundene
og/eller annen klanderverdig adferd fra utøver, herunder uhøvelig oppførsel overfor
konkurrenter eller enhver annen person som er tilstede før, under eller etter
løpsarrangementet.

Ingen annen form for disiplinær reaksjon kan gis i forbindelse med løpet. TD eller
organisasjonsledd kan inngi rapport om forholdet til Sanksjonsutvalget i NHF.

Ved mistanke eller påstand om alvorlig brudd på lover om dyrevelferd eller helse, skal forholdet
anmeldes til politi av løpsledelse eller TD. Det er da kun opp til norske påtalemyndighet å
etterforske saken, og eventuelt ilegge straff.

2.6 JURYENS AVGJØRELSER

2.6.1 Juryens avgjørelse skal forelegges arrangøren, kjøreren og den som innga rapporten snarest

m ulig.

2.6.2 Juryens avgjørelse er endelig.
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KAPITTEL 3: FELLES ARRANGEMENTSREGLEMENT

3.1 MERKING AV HUNDER

3.1.1 IDENTIFIKASJONSREGLEMENT NHF

Alle hunder som deltar på arrangementer i regi av NHF skal være merket med mikrochip.
Ved merking med mikrochip som ikke oppfyller ISO-standard 11784 eller vedlegg A til ISO-
standard 11785, må den som har ansvaret for dyrene stille nødvendig avlesningsutstyr til
rådighet ved enhver kontroll.
Chipnummer skal være ført inn i vaksinasjonsattesten, samt dato for innsetting.

Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpets TD i samarbeid med arrangør.

Ved løp som går over flere heat/dager skal deltageren før løpet levere til arrangøren skjema
med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av
arrangøren.

3.1.2 Den enkelte kjører er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte.

3.1.3 Kontroll av merking kan foretas før start og ved målpassering. Manglende merking skal
rapporteres til TD/Jury.

3.1.4 Antall hunder i ett spann skal noteres av funksjonær ved start og ved målpassering. Likeledes
bør antall hunder i spannet noteres ved passering inn og ut av sjekkpunkt. Uoverensstemmelser
skal rapporteres til TD. En hund som medbringes på sleden, skal i denne forbindelse ansees å
være i spannet.

3.2 VAKSINASJON

3.2.1 Vaksinasjonsreglement:

Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal være vaksinert mot valpesyke,
parvovirus og smittsom leverbetennelse (Hepatitt). Disse vaksinasjonene skal ikke være eldre
enn 3 år på løpets første dag. Forannevnte vaksiner er merket med følgende bokstaver:
Valpesyke (D), Hepatitt (H) og parvo (P)

Deltagere fra andre land må også ha vaksinert i henhold til Mattilsynets regler for import av
hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort.

3.2.2 Vaksinasjonskortet skal inneholde:

Hundens navn, fødselsdato, Chipnummer og dato for innsetting av chip.

Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet
av veterinær med dennes signatur. Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig
med vaksinering.

Ingen deltagende hunder skal være vaksinert i løpet av de siste 14 dagene før løpsstart.

3.3 VETERINÆRKONTROLL

Hunder kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse før, under og etter løpet. Såfremt en
eier/kjører nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt, skal kjøreren diskvalifiseres. En
hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan ikke starte/kjøre videre før den
blir godkjent.
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3.4 KONTROLL

3.4.1 TD/Jury kan nekte et hundespann å delta dersom det er hjemmel for det i reglementet.

3.4.2 Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start.

3.5 BEHANDLING AV HUNDER

3.5.1 Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig
hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt.

3.5.2 Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en kjører blir hjulpet av andre, inkludert veterinær,
fritar ikke dette deltakeren for sitt personlige ansvar for stell, pleie og vurdering av sine hunder.

3.5.3 I slede-disiplinene skal hunder som skades eller blir syke, eller som kjøreren av andre grunner vil
ta ut av spannet, fraktes på sleden. I nordisk stil og barmark må deltaker bryte.

3.5.4 Hunder som halter skal alltid tas ut av løpet.

3.5.5 TD, autorisert funksjonær eller løpsveterinær kan ta et helt spann eller enkelte hunder som
må anses ute av stand til å fullføre, ut av løpet.

3.5.6 Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet.

3.6 UTSTYR OG KONTROLL

3.6.1 Kontroll av spannet før start foregår i oppstallingsområdet. Hvor lang tid forut for start spannet
må innfinne seg til kontroll skal nevnes i innbydelsen for vedkommende løp.

3.6.2 Hundespann og alt utstyr kan bli underlagt kontroll og godkjennelse av TD.

3.6.3 Kontrollen skal foretas på slikt sted og på en slik måte at den ikke er til hinder for spann i, eller
på vei til og fra start- og målområdet.

3.6.4 Dersom en kjører ikke får en reglementert kontroll av sitt spann, eventuelt en forsinket kontroll,
og som av den grunn får en forsinket start må kjøreren forholde seg til regelverket om forsinket
start.

3.6.5 Etter at kontrollen er utført, er det ikke tillatt å fjerne utstyr fra pakningen (sleden) uten etter
TD'ens godkjennelse, og under hans eller en autorisert funksjonærs oppsyn.

3.7 START OG MÅLOMRÅDET

3.7.1 Start- og mållinje skal være tydelig angitt.

3.7.2 I Start- og målområdet bør sporet være avsperret på begge sider, klart avgrenset og avsperret
for publikum. Start- og målstrek bør merkes med farge på bakken. Det bør også være
avsperringer fra oppstallingsområdet frem til start, og fra mål til oppstallingsområdet.

3.7.3 Arrangøren skal sørge for tilstrekkelig oppstallingsplass for deltakerne. Publikumsparkering og
oppstallingsplass bør holdes adskilt.

3.7.4 Doping fasiliteter

Arrangøren skal tilrettelegge de nødvendige fasiliteter for dopingprøver iht. «Guidelines for
dopingprøver».
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3.7.5 Arrangør plikter å stille til disposisjon egnede avfallsdunker ved start og mål og ved alle
sjekkpunkter.

3.8 KJØREMØTE / LAGLEDERMØTE

Arrangøren skal avholde kjøremøte / lagledermøte forut for hvert løp. Tid og sted skal opplyses i
innbydelsen

3.9 STARTPROSEDYRE

3.9.1 Startrekkefølgen skal bestemmes ved trekning avholdt på sted og tid som bestemt av
arrangøren, eller starten kan skje innenfor et tidsintervall bestemt av arrangøren.

3.9.2 Arrangøren kan i samarbeid med TK bestemme at seeding av kjørerne skal foretas

3.9.3 Ved løp på mer enn ett heat, kan sammenlagt tid for de foregående heat bestemme
startrekkefølgen. Har to spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående heat.

3.9.5 Forreste punkt på sledens frontbøyle/ skituppene eller sykkelhjulet er spannets startpunkt ved
manuell tidtaking. Ved annen tidtaking (elektroniske brikker) kan annet startpunkt bestemmes
av arrangør. Startpunktet må ikke overskride startlinjen før spannets starttid er inne og
startsignal er gitt.

3.10 FOR SENT TIL START/FORSINKET SPANN

3.10.1 Et spann som ikke har startet som angitt i den offisielle startlista er å betrakte som et forsinket
spann.

3.10.2 Et forsinket spann kan starte umiddelbart dersom forsinkelsen er mindre eller lik tiden for halve
startintervallet. Dersom forsinkelsen er mer enn halve startintervallet skal kjøreren starte etter
siste kjører i sin klasse. Kjøreren får registrert ny starttid og får en tidsstraff på 3 ganger
startintervalltiden.

3.10.3 Anvendt tid for hvert spann skal beregnes ut fra starttidspunktet.

3.10.4 Såfremt værforholdene etter arrangørens eller TD/Jury sin mening tilsier at det blir umulig å
gjennomføre løpet på sportslig forsvarlig måte, skal starten utsettes samtidig som det innkalles
til kjøremøte.

3.11 TIDTAKING

3.11.1 Første hund sin snute i et spann som passerer mållinjen, markerer målpassering ved manuell
tidtaking. Ved annen tidtaking (elektronisk brikke) kan annet markeringspunkt for målpassering
bestemmes av arrangør. Dette skal opplyses. Ved fellesstarter er det alltid førstemann i mål som
er vinner, og det er alltid første hunds snute som er gjeldende også ved elektronisk tidtaking.

3.11.2 Det kan foretas tidsutjevning under løpet. Arrangøren skal i så fall opplyse om dette i
løpsinnbydelsen eller påmeldingsskjemaet, samt angi hvor tidsutjevningen blir foretatt.

3.11.3 Dersom en kjører har mistet spannet, og spannet passerer mål før kjøreren, skal kjørerens
passering av mållinjen markere målpassering.

3.12 DELTAGELSE / DELTAGEREN

3.12.1 Innbydelse skal sendes ut skriftlig minst 3 uker før løpet til NHF, aktuelle klubber,
stevneveterinær, oppnevnt TD og egen krets/utvalg.
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Arrangøren avgjør selv om innbydelse også skal sendes andre.

Innbydelsen skal angi korrekt benevnelse for løpet i henhold til NHF's terminliste, og dessuten gi
opplysninger om:

- klasser og løypelengder.
- når og hvor løpet skal arrangeres.
- adresse og frist for påmelding.
- startkontingent.
- når og hvor kjøremøte skal avholdes
- tidspunkt for levering av eventuelle chiplister
- tid og sted for utdeling av startnummer (kjøremøte).
- startplass, metode for tidtaking og starttid.
- tid og sted for premieutdeling.
- reiserute, innkvartering, m.m.
- om eventuell kontroll av spannet før start, med angivelse av hvor lenge før

start spannet må være tilgjengelig i oppstallingsområdet for kontroll.
- Navn på hoved-TD

Navn på løpsledelse og andre kontaktpersoner
navn på eventuell stevneveterinær og hvordan denne kan kontaktes. Arrangør
må selv vurdere om det er nødvendig med veterinær tilstede under hele
eller deler av arrangementet, eller om det er tilstrekkelig med hjemmevakt
eller telefonhjelp.

3.12.2 Hvis det konkurreres om spesielle premier, skal dette opplyses i innbydelsen, vedlagt eventuelle
statutter

3.12.3 I tilfelle avlysning eller endringer, skal dette straks meldes til alle det er sendt innbydelse til.

3.13 PÅMELDING TIL LØP

3.13.1 Påmelding skal inngis til arrangøren før konkurransen.

3.13.2 Påmeldingsfristen bestemmes av arrangøren. Avhengig av de spesielle forhold ved
arrangementet, bør denne fristen være minst 4 dager før arrangementets første dag. Hvis
arrangøren aksepterer etteranmeldelser, skal det fastsettes en siste frist for disse.

3.13.3 Arrangøren fastsetter selv deltakeravgiftens størrelse, samt hvor stor ekstraavgift som skal
ilegges for etteranmeldelser og klassebytte. Det kan fastsettes ulik deltakeravgift for de enkelte
klasser.

3.13.4 Påmelding skal minst inneholde:
- løpets navn

kjørerens navn
- kjørerens klubb (klubb tilsluttet NIF)
- klasse

3.13.5 For klubber og lag som sender samlet påmelding, skal de påmeldte deltakere føres opp klassevis.
Det skal videre angis navn på lagleder som fungerer som klubbens representant overfor
arrangør og TD.
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3.13.6 Kjører/lagleder innestår for at de i påmeldingen gitte opplysninger er korrekte, og at kjøreren
har løst lisens til NHF før start.

3.13.7 Arrangøren kan med skjellig grunn avvise en påmelding. Slik skjellig grunn kan være, men er ikke
begrenset til, at kjøreren må anses å mangle tilstrekkelig ferdighet og/eller erfaring til å delta
uten risiko for fare for seg selv, sine hunder eller andre deltakende spann.

3.13.8 Hvor spesielle forhold, f.eks. innkvarteringsmuligheter, tilgjengelig oppstallingsplass med mer,
gjør dette nødvendig, kan arrangøren fastsette maksimalt deltagerantall, og avvise påmeldingen
til de overskytende, forutsatt at dette er opplyst i løpsinnbydelsen og at påmeldingene
aksepteres i den rekkefølge de mottas.

3.14 FUNKSJONÆRER

3.14.1 Arrangører skal sørge for å oppnevne de funksjonærer, og i det antall som er nødvendig for å
sikre et velkjørt og trygt løp. De funksjonærer som skal utøve oppgaver på vegne av TD, eller hvis
oppgave har direkte tilknytning til TD 'ens virksomhet, skal godkjennes av TD/Juryen.

3.14.2 Arrangøren og TD skal forsikre seg om at de oppnevnte funksjonærer har de egenskaper og den
kunnskap som er nødvendig for å løse sin oppgave, og til å håndheve de angjeldende
reglementer etter beste skjønn, uten å favorisere eller diskriminere noen deltagere.

3.14.3 I tillegg til sine klart definerte oppgaver, bør enhver funksjonær:

- påse at ingen uvedkommende oppholder seg i start- og målområde.
- påse at alle tilskuere og handlere som ikke i øyeblikket håndterer spann, oppholder seg bak

sperringene.
- påse at tilskuerne ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt.
- påse at tilskuerne ikke håndterer hunder eller utstyr uten at kjøreren har gitt sin tillatelse.
- påse at løshunder ikke forekommer.
- påse at hunder tilhørende andre enn kjørerne, holdes oppstallet eller føres i bånd i

tilstrekkelig avstand fra oppstallingsområdet samt start- og målområdet, og at slike hunder
ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt.

3.15 LØPSKOMITE

3.15.1 Løpskomiteen oppnevnes av arrangør, og skal i det minste bestå av:

- løpsleder
- løypesjef
- tidtagersjef
- starter
- løpssekretær
- PR/Mediasjef-sjef
- Evt sjekkpunktansvarlige

3.15.2 Løpskomiteen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene.
Den utnevner de assistenter de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver.

3.15.3 Løpskomiteen skal oppnevne nødvendig antall hjelpere (handlere) for spannene, med TD's
godkjennelse de assistenter han måtte ha behov for, og stevnets lege og veterinær. På løp over
flere døgn bør veterinær være tilstede.

3.16 PREMIERING
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3.16.1 Ved hovedløp skal det i hver klasse utdeles et antall premier, som minst tilsvarer en premie pr.
påbegynt tredje deltager.

3.16.2 Hvis det konkurreres om spesielle premier, skal dette opplyses i innbydelsen, vedlagt eventuelle
statutter.

3.17 TILRETTELEGGING FOR UTØVERE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Det skal være mulig for alle utøvere å konkurrere på lik linje ved alle NHF sine terminfestede
løp. Utøvere med et dokumenterbart fysisk handikapp, skal kunne søke om assistanse eller
hjelpeutstyr. Denne assistansen/bruken skal være klart definert før konkurransestart og av
en slik natur at den ikke gir utøveren en konkurransefordel.

Søknader om mulig bruk av assistanse og/eller hjelpeutstyr sendes til

TKS/TKN, for individuelle løp eller sesong. TKN/TKS avgjør søknaden i samråd med
arrangøren. Ved innvilgelse av en slik søknad, skal arrangør på en hensynsfull måte informere
de øvrige kjørere om forholdet, senest på kjørermøtet første konkurransedag. Denne
bestemmelsen gjelder av sikkerhetsmessige grunner ikke i langdistanseløp.

KAPITTEL 4: FELLES LØPSREGLEMENT

4.1 GENERELT

4.1.1 Alle deltakere plikter på forhånd å sette seg inn i dette generelle reglementet, samt de spesielle
regler som måtte være fastsatt for det enkelte løp.

4.1.2 All deltakelse skjer på eget ansvar. Kjøreren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt
han og hans hunder er i stand til å gjennomføre det enkelte løp under ulike forhold, uten risiko
for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål.

4.1.3 En arrangør kan som hovedregel kun holdes ansvarlig for uhell såfremt det kan godtgjøres at
uhellet oppsto som følge av at hans informasjonsplikt til kjørerne ikke var overholdt.

4.2 KJØRERE

Kjørere må tilfredsstille de av Norges Hundekjørerforbunds fastsatte betingelser for deltakelse i
hundekjørerkonkurranser.

4.3 SIKKERHETSUTSTYR

4.3.1 Hjelm er påbudt i:
Slede sprint i klassene junior og aldersbestemte klasser
Barmark i klassene sykkel, sparkesykkel og vogn.

4.3.2 Annet personlig sikkerhetsutstyr kan pålegges av arrangør

4.4 DOPING

4.4.1 Doping er ikke tillatt for verken kjører eller hunder. Med doping av hund menes anvendelse av
forbudte metoder og/eller medikamenter ihht. IFSS's liste med det formål å øke hundenes
fysiske eller psykiske prestasjonsevne. For kjørere gjelder WADA's liste over forbudte
metoder/medikamenter.
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4.4.2 Doping medfører automatisk diskvalifikasjon. Dette gjelder også i eventuelle andre klasser
utøveren har deltatt i på samme dag.

4.5 MERKING AV LØYPA

4.5.1 Løypa skal merkes med klart synlige markører i tilstrekkelig antall, og slik plassert at det for
kjøreren ikke gis rom for tvil om hvor han skal kjøre. Merkene bør måle minst 25 cm diagonalt,
og kan være runde, kvadratiske, rektangulære eller trekantet. De bør plasseres i en høyde av
minst 1 meter over bakkenivå, og hele veien i omtrent samme avstand fra løypekanten.
Merkingen må ikke være av en slik utforming, eller et slikt materiale, at det kan medføre risiko
for skade på kjører, hunder eller utstyr ved sammenstøt.

4.5.2 Merker bør plasseres ikke mindre enn 20 meter og ikke mer enn 50 meter fra det punkt det
varsles om, og bør være synlig i en avstand av minst 50 meter langs løypa i kjøreretningen. Ved
løypekryss bør det merkes før krysset, i krysset og som «kvittering» etter krysset.

4.5.3 Et RØDT merke betyr sving, og brukes enten når løypa svinger så krapt og på en slik måte at
kjøreren bør varsles, eller ved sving i løypekryss. En høyresving skal angis med rødt merke på
høyre side av sporet, en venstresving med rødt merke på venstre side av sporet.

4.5.4 Et BLÅTT merke betyr rett fram. Blå merker bør plasseres på begge sider av sporet. Blå merker
skal også plasseres ved det spor som er rette spor ut av et løypekryss, hvis mulig på en slik måte
at det er synlig for kjøreren før han ankommer krysset. Blå merker bør også plasseres med jevne
mellomrom langs lengre strekninger av løypa som ikke er angitt eller merket på annen måte.

4.5.5 Et GULT eller ORANGE merke betyr FARE. Slik merking plasseres enten før eller ved det punkt
som krever ekstra påpasselighet, avhengig av hva forholdene tilsier. Hvor en lengre strekning må
karakteriseres som farestrekning, skal merkingen gjentas, slik at kjøreren hele tiden fra et merke
kan se det neste.
Ved løp hvor farlige punkter eller strekninger forekommer, skal kjøreren orienteres om dette på
kjørermøtet.

4.5.6 Begynnelsen på målstrekningen skal være tydelig angitt. Hvordan angivelsen skjer skal opplyses
på kjørermøtet.

4.5.7 Avstandsskilt kan plasseres langs løypa. Disse bør ikke ha en slik utforming eller en slik farge at
de kan forveksles med merking som angitt i paragrafene 10.3.1-10.3.5. Avstandsskilt kan
kombineres med blå merker på lengre strekninger uten løypekryss, men skal angis med tall i
kontrast-farge på selve merket, eller direkte under dette på samme stake.

4.5.8 Ved løypekryss, hvor forskjellige spannklasser skal ha forskjellige spor, skal dette angis ved
merking før løypekrysset. Slik merking skal angis i forbindelse med retningsanvisning, enten i
kontrastfarge på selve merket, eller direkte over dette på samme stake.
Løypa kan også merkes på annen måte enn angitt ovenfor, (f.eks. staking i vindutsatte områder),
uten at dette må ansees som akseptert erstatning for offisiell merking.

4.5.9 Ved løypekryss som ansees så vanskelige, at selv gode spann kan få problemer, bør fysisk
avsperring benyttes i tillegg til merking.
Avsperringen bør være slik at den innebærer en fysisk barriere for hunder, men dog ikke slik at
det medfører risiko for skade på hunder, kjører eller slede ved sammenstøt.
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Ved løypekryss hvor forskjellige spannklasser i sledestil skal følge forskjellige spor, skal det være
løypekontrollør som besørger nødvendig avsperring etter hver spannklasse, og om nødvendig,
anviser/hjelper spann til rett spor. I nordisk stil er merking av distanser tilstrekkelig.
Anbringelse av fysisk avsperring og/eller løypekontrollør, innebærer ikke at forskriftsmessig
merking kan unnlates. Det er løperens/kjørerens eget ansvar å følge korrekt merking.

4.6 ARRANGEMENTSREGLER SPESIELT FOR LØP MED FELLESSTART

4.6.1 Definisjoner:

Startlinje: Linje hvor startende spann skal befinne seg bak inntil startsignal er gitt.

Hovedspor: Løypa forøvrig

Startfelt: Område arrangert for fellesstart. Enden av feltet skal være tydelig merket

Målstrekning: Målstrekningen er en nærmere definert strekning (150 m) frem til mållinjen.

Mållinjen: Linje som markerer målpassering

Innkomstfeltet: Innkomstfeltet ligger fra mållinjen og til en tydelig markert linje etter
målpassering. (min 30 m)

Vekslingsfeltet: Vekslingsfeltet ligger fra innkomstfeltets slutt til en linje som markerer
vekslingsfeltets slutt

Bås/PIT: Særskilt merket felt hvor bytte fra pulk til snørekjøring skal skje i combined.

4.7 ALDERSKLASSER KJØRERE

Nordisk Barmark Slede sprint Slede MD Slede LD

Rekrutt 11-12 år

G/P 1 13-14 år 13-14 år

G/P 2 15-16 år 15-16 år 13-16 år 15-16 år

Junior 17-20 år 17-20 år 17-20 år 17-20 år 17-20 år

Senior 19+ 19+ 19+ 19+ 19+

Veteran 50+

Alle aldre gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 i inneværende år.

4.8 ALDER PÅ HUND

Nordisk Barmark Slede sprint Slede MD Slede LD

inntil 10 km 15 måneder 18 måneder 18 måneder

I nntil 15 km 18 måneder 18 måneder 18 måneder 18 måneder

Over 15 km 24 måneder 24 måneder 24 måneder 24 måneder 24 måneder

Hundens alder må være oppnådd på løpets første dag.
Det gis ingen dispensasjon på hundens alder.
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4.9 LAGTILHØRIGHET

Klubbtilknytning: det kreves at alle deltagere på terminfestede løp i NHFs regi, skal være
medlem av klubb tilknyttet NHF eller annet idrettslag tilknyttet NIF. Utenlandske utøvere skal
være tilknyttet sitt nasjonale forbund eller klubb tilknyttet sitt nasjonale forbund. Utøvere
uten noen tilhørighet (no team) kan ikke starte.

4.10 KRAV TIL NASJONALITET UNDER NM OG REPRESENTASJONSLAG

NM er åpent for alle norske statsborgere og utlendinger som har bosatt seg fast i Norge, og
som har bodd i landet i minst 24 måneder før startdagen.
Arrangeres det åpent NM, kan ikke utlendinger bli norsk mester om vedkommende ikke
tilfredsstiller ovennevnte krav.
Utøvere som i samme år har stilt i løp for andre nasjoner, kan ikke plasseres i norske
mesterskap.
Utøvere som har blitt plassert i norske mesterskap, kan ikke i samme år få plassering i
utenlandske mesterskap uten å miste sin norske plassering.
Utøvere på norske landslag (representasjonslag), kan ikke stille for andre nasjoner i samme
år.
NHF kan under særskilte omstendigheter utfra NHFs interesser gi forutgående skriftlig
dispensjoner fra ovenstående krav til nasjonal tilknytning.

4.11 KRAV TIL ANTALL DELTAKERE NM

Senior: Det er krav til min. 4 startende for at klassen skal bli godkjent som en NM Klasse.
Junior: Det er krav til min. 3 startende for at klassen skal bli godkjent som en NM Klasse.

4.12 ENDRING AV NM REGLEMENT

Dersom NM-klassene skal endres fra det de er per dags dato, det være seg nye klasser,
sløyfing av klasser, endring av distanser og antall hunder i spannklassene skal dette vedtas av
Tinget med 2/3 flertall.

4.13 ANDRE ENDRINGER
Alle endringer/tilføyelser av dette reglement må være godkjent av Norges
Hundekjørerforbunds styre. Dette gjelder også endringer med direkte hjemmel i
reglementet.

17



KAPITTEL 5: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINEN SLEDE

5.1 Disipliner/ klasser NM

Sprint

KLASSE 1. dag Øvrige etapper DISTANSE
Åpen klasse 9-18 hunder Minimum 6 hunder 18-24 km

6-spann 5-6 hunder Minimum 4 hunder 9-16 km

4-spann 4-3 hunder Minimum 3 hunder 7-10 km

4-spann junior 4-3 hunder Minimum 3 hunder 7-10 km

4-spann aldersbestemt klasse 3-4 hunder Minimum 3 hunder 3-5 km

Mellomdistanse

KLASSE 1. dag Øvrige etapper DISTANSE

Åpen klasse 9-18 hunder Minimum 6 hunder 30-100 km

6-spann 5-6 hunder Minimum 4 hunder 30-80 km

4-spann 4-3 hunder Minimum 3 hunder 20-40 km

4-spann junior 4-3 hunder Minimum 3 hunder 20-30 km

Langdistanse

KLASSE 1. dag Ved målgang DISTANSE

Åpen klasse 9-18 hunder Minimum 6 hunder < 1200 km

Begrenset klasse 6-8 hunder Minimum 5 hunder < 600 km

Junior klasse 5-6 hunder Minimum 4 hunder < 200 km

Utenom NM kan det arrangeres klasser med andre distanser eller antall hunder ihht. avtale med TD.

5.2 LINER OG SELER

5.2.1 Alle seler skal være polstret rundt halsen og på brystet.

5.2.2 Hundene skal være oppspent i enkel eller dobbel rekke.

5.2.3 Alle hunder skal være festet til trekklinen med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevet med
nakkeline for lederhunden(e).

5.2.4 Slepeliner skal ikke anvendes på en slik måte at det kan innebære mishandling av hundene eller
hindre andre spann.

5.2.5 Benyttes wire eller kjetting i hovedline eller nakkeline skal disse være polstret.

5.2.6 Ved bruk av kortsele og bakline med maksimum 40 cm lengde, kan det kjøres uten nakkeline
dersom løpsarrangør åpner for dette

5.3 SLEDER

5.3.1 Sleden skal være i stand til å bære føreren, og minst en hund på forsvarlig måte under
sledetrekket og alt nødvendig påkrevet utstyr.

5.3.2 Sleden skal være utstyrt med brems, frontbøyle, snøanker og sledetrekk.
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5.4 SIKKERHETSUTSTYR

5.4.1 Arrangøren i samråd med TD, fastsetter under hensyn til det enkelte løps- karakter og lengde,
krav til obligatorisk sikkerhetsutstyr

5.5 FORBUDT UTSTYR

Følgende utstyr tillates ikke anvendt under løpet:

5.5.1 Pisk eller lignende tvangs redskap.

5.5.2 Munnkurv.

5.5.3 Kvelehalsbånd.

5.5.4 Upolstret kjetting- eller wire halsbånd.

5.6 KJØREREGLER

5.6.1 Kjører og hundespann skal følge den av arrangøren fastsatte løype. Hundespann og kjører skal
gjennomføre løpet som en enhet. Kjøreren kan stå på sleden, sparke eller løpe.

5.6.2 Hvis et spann forlater løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet
derfra.

5.6.3 Enhver kjører som lar seg frakte med annet transportmiddel enn sin egen slede, skal
diskvalifiseres. Unntatt ved hjelp av annen deltaker for å innhente sitt eget spann.

5.6.4 To eller flere spann kan ikke bindes sammen, unntatt i forbindelse med hjelp i en nødsituasjon.
Enhver kjører innblandet i en slik hendelse skal avgi rapport straks etter ankomst sjekkpunkt
eller målpassering.

5.6.5 Ved enhver start, også start ut fra et kontrollpunkt, skal alle hunder være oppspent i spannet.
Under løpet skal enhver hund enten være oppspent i spannet, eller fraktes på sleden. Hunder
som er tatt ut av spannet er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet.

5.7 LØSE SPANN ELLER HUNDER

5.7.1 Er hund(er) eller spann kommet løs, skal kjøreren straks foreta seg alt som står i hans makt, for å
få tak i hunden(e), og har ikke anledning til å fortsette løpet før så er gjort.

5.7.2 En kjører skal innhente sitt løse spann eller sin(e) løse hund(er) til fots, eller ved hjelp av annen
deltaker i løpet. Kjøreren må følge hele løypa til fots og ikke ta noen snarveier dersom løypa går i
slynger.

5.7.3 Et løst spann eller løs hund kan fortsette i løpet uten forføyninger, såfremt spannet eller hunden
har fulgt hele løypa, og ingen øvrige bestemmelser er overtrådt, og såfremt kjøreren bare har
mottatt tillatt hjelp.

5.7.4 Utenforståendes hjelp skal være begrenset til å holde et løst spann eller en løs hund, inntil
kjøreren kan overta spannet eller hunden.

5.7.5 Enhver kan, og oppfordres til, å stoppe og holde en løs hund eller et løst spann.

5.7.6 En kjører som forsettlig lar hund(er) løpe løs, enten underveis, eller ved stopp, skal
diskvalifiseres. Ved tvilstilfelle kan TD/Jury pålegge kjøreren bevisbyrden for at hundene ikke er
sluppet løs med forsett.
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5.7.7 Det er ikke tillatt å la ens hunder eller utstyr bli fraktet med andre spann eller kjøretøyer,
unntatt som ledd i en av arrangørens organiserte transport fra kontrollpunkter, og som
tilsvarende tilbud til alle kjørere

5.8 FØRSTERETT TIL SPORET

5.8.1 Når to spann starter samtidig, eller i andre tilfeller hvor to spor løper sammen til ett, skal det
spann som har sin forreste hund lengst fremme, ha rett til sporet.

5.8.2 Når kjørere benytter samme spor i motsatt retning, har det spann som kjører i nedoverbakke
rett til sporet. Ved flatt terreng avgjør arrangøren på forhånd hvorvidt innkjørende eller
utkjørende spann skal ha rett til sporet.

5.8.3 En kjører som er diskvalifisert, eller som har trukket seg, skal i alle tilfelle vike spor for ethvert
spann som fortsatt deltar i konkurransen.

5.8.4 I målstrekningen (minimum en kilometer) har ingen spann spesielle fortrinnsrett til sporet.

5.9 FORBIKJØRING

5.9.1 En kjører kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter
fra sleden til forankjørende spann.

5.9.2 Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og sakke farten, eventuelt stoppe helt, og /eller
fjerne seg fra sporet hvis nødvendig eller forlangt av den forbikjørende.

5.9.3 En kjører som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før:

I åpen klasse og i spannklasse med mer enn ni (9) hunder: tidligst etter fire (4) minutter, eller
halvannen (1,5) kilometer, såfremt kjørerne seg imellom ikke blir enig om noe annet.

I øvrige klasser; tidligst etter to (2) minutter, eller åtte hundre (800) meter. Såfremt kjørerne seg
imellom ikke blir enig om noe annet.

5.9.4 En kjører som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige. De kjørere
som har stoppet, skal sørge for at det er tilstrekkelig fritt spor til forbikjøring, fortrinnsvis og om
nødvendig fjerne seg og sine spann helt fra løypa.

5.9.5 Når spann kjører ifølge, skal det bakenforliggende spann opprettholde en avstand på minst en
spannlengde.

5.9.6 Forbikjøringsreglene gjelder ikke i målstrekningen, og ved fellesstart.

5.10 TILLATT HJELP UNDERVEIS

5.10.1 Hjelp er tillatt ved start og på startstrekningen.

5.10.2 Så snart et spann har passert startstrekningen, gjelder løpsreglementet.

5.10.3 Alle spann og kjørere kan motta tilsvarende hjelp fra funksjonærer og innenfor grensene fastsatt
av reglementet.

5.10.4 Bare kjørere kan yte hjelp til andre kjørere i løypa, og innenfor de begrensninger fastsatt i
nærværende reglement, eller med hjemmel i dette.
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5.10.5 Hjelp fra utenforstående er bare tillatt såfremt et spann blir så ukontrollerbart at det innebærer
eller kan innebære en akutt fare for spannet selv, andre spann/hunder eller personer, og kan gi
grunnlag for diskvalifikasjon.

5.11 FORBUDT HJELP UNDERVEIS

5.11.1 Det er ikke tillatt å bytte hunder kjørere imellom, etter at en av dem eller begge har startet.

5.11.2 Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra utenforstående uten innenfor de grenser som
er fastsatt av arrangør i samråd med TD, og som er tilgjengelig for alle deltakere.

5.11.3 Overtredelse av bestemmelsene i denne paragrafen medfører automatisk diskvalifikasjon.

5.12 TILRETTELEGGING FOR UTØVERE MED FORSKJELLIGE HUNDETYPER

En arrangør kan i tillegg til klassene nevnt i sprint-, mellom- og langdistansereglementet innby til
klasse(r) for bestemte hundetyper, raser mm.

5.13 SPESIELT FOR SLEDE LANGDISTANSE

5.13.1 Løp på 300-600 km skal ha en minimum åtte (8) timer totalhvil, som administreres arrangør.

5.13.2 Løp på over 600 km skal ha en minimum hvil på tolv (12) timer som administreres av
arrangør.

5.13.3 Obligatorisk utstyr
Det er krav til obligatorisk utstyr som skal medbringes. Hva som er obligatorisk utstyr skal
opplyses av arrangør.

5.13.4 Kontroll underveis
Kontroll av utstyr og hundespann kan gjennomføres på kontrollpunktene.

5.13.5 Kontroll kan også utføres utenom kontrollpunktene, såfremt spannet allikevel har stoppet av
andre årsaker.

5.13.6 Kontroll kan utføres av alle autoriserte funksjonærer, inkludert, men ikke begrenset til, TD'en
og/eller løpets veterinær.

5.13.7 Et oppspent spann kan ikke kreves å stå tilgjengelig for kontroll i lengre enn seks (6) minutter.

5.13.8 En kontroll skal ikke medføre unødvendig forsinkelse for et spann.

5.13.9 Kontroll etter målpassering
Det kan gjennomføres generell eller individuell kontroll etter målpassering.

5.13.10Såfremt generell kontroll skal gjennomføres, skal kjørerne underrettes på forhånd,
fortrinnsvis på kjørermøtet, men senest ved siste kontrollpunkt før mål, samt gis orientering
om hvordan man skal forholde seg ved målpassering.

5.13.11 Ved individuell kontroll skal kjøreren underrettes umiddelbart etter målpassering, samt
anvises sted for hvor kontrollen skal gjennomføres.
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5.14 SPESIELT FOR SLEDE MELLOMDISTANSE

Ved løp på mer enn ett heat, kan arrangøren bestemme at en kjører, for å kvalifisere seg til
påfølgende heat, må ha oppnådd en tid som ikke er dårligere enn gjennomsnittstiden til de tre
beste i sammendraget i angjeldende klasse, multiplisert med en faktor som ikke må være
mindre enn 1,25. Det skal opplyses i løpsinnbydelsen hvorvidt og under hvilke betingelser en slik
metode skal anvendes

Spesielt for NM i mellomdistanse:
5.14.2 Distansen skal arrangeres minimum over 2 heat/dager for at det skal være gyldig NM

5.14.3 Det kan benyttes rotasjonspool. Dette skal spesifiseres i invitasjonen

5.15 SPESIELT FOR SLEDE SPRINT

5.15.1 Løypa skal legges slik at den på alle måter prioriterer fart, og slik at spannene har mulighet til å
løpe i galopp hele løypa igjennom.

KAPITTEL 6: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINEN NORDISK

6.1 GENERELT

I Nordisk stil konkurreres det i både snørekjøring med strikk imellom hund(er)/kjører og at
hunden(e) trekker en pulk. Felles er at løperen følger ekvipasjen på ski.

6.2 LØPETS GJENNOMFØRING

Hvert spann skal ha en løper som skal følge spannet på ski, og spannet skal følge den merkete
løype. Løperen skal ikke motta hjelp til kjøringen. Hjelp til foring er tillatt. Løperen har ikke
lov til å passere lederhunden. Kjøreren kan benytte et kjørebeltet. Det skal være åpen
krok/hurtig utkobling/"snap hook" festet på beltet. Strikk skal være en del av det tauet som
brukes mellom trekksele og løper. Det er ikke tillatt med metall i bakre ende av
strikken/tauet.

6.3 KJØREDONINGER

6.3.1 I 1-spann og 2-spann benyttes kjøredoning med totallengde på min. 110 cm. Ved 3 eller flere
hunder skal lengden være min. 145cm.
Lengden måles som kjøredoningens lengde, uten brems, målt parallelt med glideflaten.

6.3.2 I 1-spann skal det benyttes stivt drag. Ved 2 eller flere hunder kan det benyttes liner, og 2
hunder ved siden av hverandre. Ved bruk av liner, eller med 3 eller flere hunder ispent i drag
skal kjøredoningen være utstyrt med brems.

6.4 LØP I STRENG KULDE

I streng kulde skal juryen sammen med arrangør avgjøre om løpet skal arrangeres eller
utsettes. Ved temperaturer under -15 grader celsius, tillates ikke under noen omstendigheter
løp lenger enn 15 km.
Ved temperaturer under -18 grader celsius, skal løpet avlyses.
Temperaturen måles ved start og på løypas høyeste punkt, og gjennomsnittstemperaturen
legges til grunn.
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6.5 VEKTSATSER

6.5.1 Hver løper er ansvarlig for at han/hun kjører med last i overensstemmelse med vektsatsene.
Det skal benyttes vektdifferensiering.
Her skal hunden(e)s vekt ganges med en faktor for å få den totale vekten som skal
trekkes. Vekten av hund(ene) avrundes opp til nærmeste hele kilo. Pulkens vekt
justeres opp til nærmeste halve kilo.
I vekten inngår kjøredoning, sele, drag og trekkreimer. ( se tabell bak i håndboken).
Løper som er plukket ut til kontrollveiing må møte umiddelbart etter målgang
i henhold til anvisning fra kontrollør.

6.5.2 Det benyttes følgende vektsatser i alle klasser unntatt tur- og snørekjøringsklassene:
1-spann Hundens vekt x 0,7
Flerspann (2 hunder) Hundenes vekt x 0,7
Flerspann (3 hunder) Hundenes vekt x 0,6
Flerspann (4 hunder) Hundenes vekt x 0,5

Vekt utgår ved snørekjøring.

6.5.3 Vekt skal finnes ved start og mål.

6.5.4 For lite vekt i pulk, eller at man ikke møter opp til vektkontroll medfører diskvalifikasjon.

6.6 KJØREREGLEMENT FOR LØP MED FELLESSTART

DEFINISJONER
6.6.1 Startlinje: Linje hvor startende spann skal befinne seg bak inntil startsignal er gitt.

6.6.2 Hovedspor: Løypa for øvrig

6.6.3 Startfelt: Område arrangert for fellesstart. Enden av feltet skal være tydelig merket

6.6.4 Målstrekning: Målstrekningen er en nærmere definert strekning (150 m) frem til mållinjen.

6.6.5 Mållinjen: Linje som markerer målpassering

6.6.6 Innkomstfeltet: Innkomstfeltet ligger fra mållinjen og til en tydelig markert linje etter
målpassering. (min 30 m)

6.6.7 Vekslingsfeltet: Vekslingsfeltet ligger fra innkomstfeltets slutt til en linje som markerer
vekslingsfeltets slutt

6.6.8 Bås/PIT: Særskilt merket felt hvor bytte fra pulk til snørekjøring skal skje i combined.

START
6.6.9 Det er forbudt å bruke skøytetak i startfeltet (gjelder 1.etappe i stafett).

6.6.10 Plassering i startfeltet skal skje ved vanlig loddtrekning, og lagene plasseres i nummerorden
fra venstre mot høyre. I individuelle konkurranser med fellesstart (f.eks. combined) kan
rangering/seeding foretas.

6.6.11 Startsignal skal gis godt synlig foran første startlinje, ved bruk av flagg (min størrelse 50 x 50
cm). Nedtelling til start skjer ved at et skilt med 1 minutt igjen til start vises. Ved 30 sekunder
til start heves flagget rett opp. Ved 15 sekunder senkes flagget sakte til horisontal stilling.
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Startsignalet gis ved at flagg senkes raskt. Ved feil start (f.eks. tjuvstart) blir løperen tillagt en
tidsstraff på 15 sekunder.

6.6.12 Det er lov å ha handler helt frem til starttidspunktet. Handler må stå helt stille til alle har
passert.

6.6.13 Hundene skal holdes i sele eller drag evt. brems til enden av startfeltet er nådd (i stafett
gjelder det kun 1. etappe). I Combined skal hunden holdes i drag/sele i hele vekslingsfeltet
(pitstop-området). Hvis dette ikke overholdes, skal en tidsstraff på 15 sekunder idømmes.

6.7 STAFETT

6.7.1 Hvert stafettlag skal bestå av 3 forskjellige løpere. En løper kan kun delta i en stafettetappe
pr. dag.

6.7.2 Starten skal foregå som fellesstart for spann på første etappe.

6.7.3 Løper skal holde hund i drag eller sele i vekslingsfeltet.
Avvik gir en tidsstraff på 15 sekunder.

6.7.4 Veksling i stafett skal skje innenfor det oppmerkede vekslingsfeltet. Løper skal overlevere
hund til handler i innkomstfeltet. Handler skal ha tak i hund før kjører slipper.

6.7.5 Innkomne løper skal forflytte seg uten hund i vekslingsfeltet og berøre startende løpers
kropp med hånden.
Den som skal overta stafetten skal holde seg klar ved vekslingsfeltet, for raskt å stille opp når
laget meldes. Løperne skal bidra til at andre lag ikke hindres/sjeneres under veksling.

6.8 COMBINED

6.8.1 Bytte av (veksling av) utstyr i combined fra pulk til snørekjøring og gjensetting av utstyr skaL
skje innenfor den enkeltes bås. Pulk skal stå igjen i båsen til konkurransen er avsluttet (pga
evt kontrollveiing). Hvis dette ikke overholdes kan løper bli diskvalifisert. Løperne skal
bidra til at andre ikke hindres/sjeneres under bytte av utstyr.

6.8.2 Det er ikke lov for deltakerne å motta hjelp i vekslingsområdet, og kun deltakende
løpere, dedikerte funksjonærer og TD'er har lov til å oppholde seg i vekslingsfeltet.

6.9 MÅLPASSERING

Løper og hund skal benytte samme side av målstrekningen.
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6.10 KLASSEINNDELING NM

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE
DEL 1
DAG 1 Kvinner senior Combined (1) 17+ 2 x 7,5 km

Menn senior Combined (1) 17+ 2 x 7,5 km
DAG 2 Kvinner junior 1-spann 17-20 10 km

Herrer junior 1-spann 17-20 10 km
Kvinner senior 1-spann 19 + 10 km
Herrer senior 1-spann 19 + 15 km
Kvinner veteran 1-spann 50 + 10 km
Menn veteran 1-spann 50 + 15 km

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE
DEL 2
DAG 1 Gutter — GP mesterskap 1-spann 13-14 5 km

Piker — GP mesterskap 1-spann 13-14 5 km
Gutter — GP mesterskap 1-spann 15-16 5 km
Piker — GP mesterskap 1-spann 15-16 5 km
Kvinner junior Flerspann (2) 17-20 10 km
Menn junior Flerspann (2) 17-20 10 km

Annethvert

år

Kvinner senior Flerspann (3) 19 + 15 km
Menn senior Flerspann (3) 19 + 20 km

Annethvert

år
Kvinner senior 1-spann 19 + 20 km
Menn senior 1-spann 19 + 30 km

DAG 2 Gutter/piker (klubb/krets) Stafett (4) (a,b) 13-16 3 x 5 km
Kvinner senior (klubb) Stafett (4) (c) 17 + 3 x 5 km
Menn senior (klubb) Stafett (4) (c) 17 + 3 x 10 km

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE
DEL 3 Senior Snørekjøring 1-spann (5) 19 + 15-25 km pr dag

Senior Snørekjøring 2-spann (5) 19 + 30-40 km pr dag
Junior Snørekjøring 1-spann (5) 17-20 12-15 km pr dag

Hva som er dag 1 og 2 kan endres av TKN.

(1) Combined arrangeres som sammenhengende øvelse med "pit stop"; pulk kjøres første
del av løpet og snørekjøring i siste del av løpet

(2) Junior flerspann: 1-2 hunder
(3) Senior flerspann: 1-4 hunder
(4) Stafetten kjøres som 2 etapper med pulk og 1 etappe med snørekjøring (fortrinnsvis

etappe 2) første og siste etappe = pulk, 2. etappe = snørekjøring
a) Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget.
b) I etappen med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11 år.
c) Etter søknad kan man ha en av det andre kjønn på laget. TKN behandler denne

Søknaden
(5) Snørekjøring sammenlagt over minimum 2 dager og maksimum 3 dager

6.11 KLASSER GENERELT
Utenom NM kan det arrangeres klasser med andre distanser eller antall hunder ihht. avtale med TD.
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KAPITTEL 7: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINEN BARMARK

7.1 SNØRELØPING

7.1.1 Snøreløping består av en hund og deltaker, løpende utelukkende på bena.

7.1.2 Klassene vil bli delt opp i kvinner (CW) og menn (CM) (se også 2.3.4).

7.1.3 Juniorklasser (CWJ/CMJ) med deltakere fra 14 til og med 16 år kan avholdes.

7.1.4 Gutt-pike klasser med deltakere som er yngre enn 7.1.3 ovenfor kan bare avholdes på
nasjons- eller klubbnivå. Nedre aldersgrense 11 år.

7.1.5 Veteranklasser (CWV/CMV) med deltakere som er 50 år og eldre kan avholdes.
7.1.6 Hundene skal spennes inn i line med avfjæring som hele tiden skal være festet til deltakeren

med et hoftebelte som er minst 7 cm ved ryggraden. Beltet skal ha en åpen krok eller
snapkrok.
for raskt og enkelt å slippe linen. Det er ikke tillatt å ha metallkrok eller ring i enden av linen.
Linen skal ikke være lengre enn 2,5 m når den ikke er utstrukket.

7.1.7 Deltaker kan ikke bruke sko som kan skade hundene.

7.1.8 Deltaker skal vente bak startlinjen til startsignal gis.

7.1.9 Deltaker skal løpe bak sin hund.

7.1.10 Deltaker skal ikke pace hunden ved å løpe foran.

7.1.11 Det er strengt forbudt å dra hunden eller tvinge den til å løpe framover på noen som helst
måte.

7.1.12 Hvis en hund blir skadet eller slutter å løpe framover av en eller annen grunn, får
deltakeren ikke fullføre heatet.

7.2 SNØRESYKKEL

7.2.1 En sykkel 1 hund ekvipasje består av en syklende deltaker og en hund.

7.2.2 Klassen deles opp i menn (BM) og kvinner (BW).

7.2.3 Juniorklasser (BMJ/BWJ) der deltakerne er f.o.m. 14 t.o.m. 16 år kan avholdes.

7.2.4 Gutt-pikeklasser der de deltakende er yngre enn iflg. § 7.2.3 kan bare holdes på
nasjons- eller klubbnivå. Nedre aldersgrense 12 år.

7.2.5 Hunden skal festes til en elastisk line som hele tiden skal være festet til sykkelen eller
deltakeren. Det er ikke tillat å ha metalldeler i deltakerens ende av linen. Linen skal være så
lang som nødvendig for sikkerheten til hunden og deltakeren, men skal ikke være lengre enn
2,5 m fra starten på sykkelen når den ikke er utstrukket.

7.2.6 Sykkelen skal være utstyrt med brems på hvert hjul.
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7.2.7 Alle deltakere skal bruke godkjent sykkelhjelm. Bruk av briller og hansker er anbefalt.

7.3 SPARKESYKKEL 1 HUND

7.3.1 En "sparkesykkel 1 hund" (Roller 1-hund) ekvipasje består av en deltaker med en tohjuling av
mopedtype trukket av en hund. Sykkel uten pedaler, sykkel med pedalfunksjonen sperret
eller trehjuling som oppfyller sikkerhetskravene nevnt i § 7.3.7 nedenfor.

7.3.2 Klassen kan deles opp i menn (1RM) og kvinner (1RW).

7.3.3 Juniorklasser (1RMJ/1RWJ) der deltakerne er f.o.m. 14 t.o.m. 16 år kan avholdes.

7.3.4 Gutt- pike klasser der de deltakende er yngre enn iflg. § 7.3.3 kan bare holdes på nasjons-
eller klubbnivå. Nedre aldersgrense 12 år.

7.3.5 Hunden skal festes til en elastisk line som hele tiden skal være festet til "rolleren" eller
deltakeren. Det er ikke tillat å ha metalldeler i deltakerens ende av linen. Linen skal være så
lang som nødvendig for sikkerheten til hunden og deltakeren, men skal ikke være lengre enn
2,5 m fra starten på "rolleren" når den ikke er utstrukket.

7.3.6 Alle hunder skal spennes inn enkelt eller i par (2-dog roller).

7.3.7 "Rolleren" skal være utstyrt med en effektiv brems på alle hjul.

7.3.8 Deltakeren skal benytte godkjent sykkelhjelm. Bruk av briller og hansker er anbefalt

7.3.9 Deltakeren skal kjøre etter hunden.

7.3.10 Hvis en hund blir skadet eller slutter å løpe framover av en eller annen grunn, får deltakeren
ikke fullføre heatet.

7.4 SPARKESYKKEL 2 HUNDER

Samme som sparkesykkel 1 hund (1-dog roller) hvor 1 hund er erstattet med 2 hunder og
klassene 1 RM, 1 RW, 1RMJ og 1 RWJ er erstattet med respektivt 2RM, 2RW, 2RMJ og 2RWJ.
Det arrangeres ikke Gutt- pikeklasser i Sparkesykkel 2 hunder.

7.5 VOGNKLASSER

7.5.1 Klasser

KLASSE 1. dag Øvrige etapper
4-spann 3-4 hunder Minst 2 hunder
6-spann 5-6 hunder Minst 4 hunder
8-spann 7-8 hunder Minst 5 hunder
4-spann junior 3-4 hunder Minst 2 hunder
6-spann junior 5-6 hunder Minst 4 hunder
8-spann junior 7-8 hunder Minst 5 hunder

7.5.2 Alle hunder skal spennes inn enkelt eller i par.
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7.5.3 Alle hunder skal festes til midtlinen med trekkliner og nakkeliner. Lederhundene kan løpe
uten nakkeline.

7.5.4 Vognen i 4-spann klassen kan ha enten tre (3) eller fire (4) hjul. I seks (6)- og åtte (8)-spann
klassen skal ha fire (4) hjul. Alle vogner skal være utstyrt med:
- En effektiv brems på hvert hjul.
- En sikkerhetsline med "panikk-krok" for å kunne ankre fast vognen.
- En effektiv parkeringsbrems som kan låses.

7.5.5 Følgende vekt er anbefalt som minimumsvekt på vognen:
- 4-spann klasse: 25 kg
- 6-spann klasse: 35 kg
- 8-spann klasse: 45 kg

7.5.6 Følgende mål anbefales for vognen:
- 4-spann klasse: Lengde minimum 100 cm, bredde minimum 80 cm.
- 6- og 8-spann klasse: Lengde minimum 120 cm, bredde minimum 100 cm.

7.5.7 En en (1) meter lang kjetting eller wire med en krok i begge ender er obligatorisk, slik at en
hund kan settes fast på en sikker måte på et sjekkpunkt for gjensetting av hunder.

7.5.8 Alle deltakere skal bruke godkjent sykkelhjelm. Bruk av briller og hansker er anbefalt.

7.5.9 Deltakeren skal kjøre vognen etter hundene.

7.5.10 Deltakeren skal ikke drive på hundene ved å løpe foran.

7.5.11 Det er strengt forbudt å dra hunden eller tvinge den framover på noen måte.

7.5.12 Hvis det ikke er mulighet for å sette igjen hunder og en hund blir skadet eller slutter å løpe
framover av en eller annen grunn får deltakeren ikke fullføre heatet.
Av sikkerhetsgrunner er transport av hund på vognen absolutt forbudt i alle klasser.

7.6 STAFETT

7.6.1 Det kan arrangeres stafett hvor etappene kun består av 1 disiplin, eller med blanding av ulike
disipliner.

7.6.2 Et stafettlag kan bestå av både kvinner og menn, og skal generelt bestå av 3 etapper. Hvis
ikke annet er bestemt, skal deltakere på samme lag representere samme klubb eller land.

7.6.3 Samme person eller hund kan ikke delta på flere etapper.

7.6.4 Start av første etappe gjøres av starter med et tydelig flagg/vimpel som alle kan se. Flagget
skal holdes oppe i 30 sekunder før start, og ved 15 sekunder senkes flagget sakte til

horisontal stilling og ved start senkes flagget raskt.
1 minutt før start, skal det gis et signal f.eks. ved hjelp av en plakat.

7.6.5 Veksling foregår ved at man stiller seg opp i angitt vekslingsområde. Når foregående

28



deltaker (ikke hunden) passerer mållinjen, skal neste etappe starte. Dette fordrer at det er
fysisk mulig å se mållinjen fra vekslingsområdet. Det skal være fysisk skille mellom målsone
og vekslingsområdet. Veksling skal overvåkes av en funksjonær fra arrangøren. Se eget
vedlegg

7.6.6 Hvis et lag starter før startsignal er gitt, eller før foregående deltaker har passert mållinjen,
skal det ilegges 15 sekunders tidsstraff. Ved åpenbare brudd på startprosedyren, kan laget
diskvalifiseres.

7.6.7 Løypa må være bred nok til at passeringer kan gjennomføres. Startfeltet må være bredt nok
til at min. 5 lag kan starte ved siden av hverandre, og startfeltet må minst være 150 meter fra
første startlinje. Hvis det må benyttes flere startlinjer, skal det være 10 m hvis første etappe
er løping og 15 m ved øvrige disipliner mellom hver startlinje. Beregnet avstand mellom
startsporene bør være 2 meter hvis første etappe er løping, og 3 meter ved øvrige disipliner.
Oppløpet bør ha en bredde på minimum 4 meter de siste 150 meter før mållinjen.

7.6.8 Det lag som når mållinjen først etter fullført angitte etapper, er vinner av stafetten.

7.6.9 Tiden skal tas fra startsignalet til siste deltaker pr. lag når mållinjen.
Tiden bør også tas fra det øyeblikk hver individuell deltaker passerer mållinjen.

7.7 TEMPERATUR
7.7.1 På barmarksløp skal det være en gradestokk ved startområdet. Den skal være lett synlig,

plassert i skyggen en (1) meter over bakken.

7.7.2 Maksimum og minimum temperaturer skal være kjent under hele løpet..

7.7.3 Ved disse minimum og maksimum temperaturer skal følgende beslutninger tas av
løpsarrangør og TD:
- Temperaturer under 16°C: normal konkurranse.
- Temperaturer over 16°C, men under 18°C: distanser skal ikke overskride min. distanser.
- Ved temperatur over 18 grader, skal løpet utsettes eller avlyses.

7.8 LØYPELENGDE
ØVELSE MINIMUM MAKSIMUM
Snøreløping 2,5 km -
Snøreløping stafett 0,5 km 4 km
Sykkel 1 hund 2,5 km 10 km
Sparkesykkel 1 hund 2,5 km 7 km
Sparkesykkel 2 hunder 2,5 km 7 km
4-spann 5 km 7 km
6-spann 5 km 10
8-spann 5 km 12 km

"Maksimum distanser" er anbefalinger.
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7.9 ARRANGEMENTSREGLER FOR NM BARMARK
NM Barmark arrangeres over en helg med avsluttende konkurranse hver dag, med unntak av stafett
som kan legges til en separat helg.

KLASSE ALDER ØVELSE
Senior kvinner/menn 17+ Etappe 1: snøreløping

Etappe 2: sparkesykkel 1 hund
Etappe 3: snøresykkel 1 hund

DAG KLASSE ALDER ØVELSE

DAG 1

Piker 14-16 Snøresykkel
Gutter 14-16 Snøresykkel
Kvinner junior 17-20 Snøresykkel
Gutter junior 17-20 Snøresykkel
Kvinner senior 19+ Snøresykkel
Herrer senior 19+ Snøresykkel
Senior 19+ Sparkesykkel 1 hund
Gutt/pike 14-16 Sparkesykkel 1 hund
Junior 17-20 Sparkesykkel 1 hund
Senior 19+ Vogn 4-spann
Junior 17-20 Vogn 4-spann
Senior 19+ Vogn 8-spann
Junior 17-20 Vogn 8-spann
KLASSE ALDER ØVELSE

DAG 2

Piker 14-16 Snøreløping
Gutter 14-16 Snøreløping
Kvinner junior 17-20 Snøreløping
Herrer junior 17-20 Snøreløping
Kvinner senior 19+ Snøreløping
Herrer senior 19+ Snøreløping
Junior 17-20 Sparkesykkel 2-spann
Senior 19+ Sparkesykkel 2-spann
Senior 19+ Vogn 6-spann
Junior 17-20 Vogn 6-spann
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