
HANDLINGSPLAN 2018 – 2019 

 

For: Styret 

 

Oppdatert: 28.09.2018 

 

Sammendrag: Mer rekruttering, økt fokus på hundevelferd, bedre arrangementer og 

gjennomgang/evaluering av NHF’s toppidrettsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT 

DELMÅL (skal hentes fra 

strategiplanen. Kan ha flere 
tiltak pr delmål) 

 

TILTAK HVORDAN ANSVAR I 
STYRET 

FRIST RESSURSER/BUDSJETT 
2018/2019. SKAL DET 
OPPRETTES ET 
UTVALG? 

STATUS 

Hundekjøring for alle! 
Utvikle gode 
rekrutteringsløp. 
 
 
Det skal utarbeides en 
verktøykasse for lavterskel 
tilbud og «gøy med hund» 
fra administrasjonen 

Lavterskelløp i 
hele landet. 

Felles plan/mal med 
tips, triks. Se på 
muligheter vedr. felles 
sponsor – gavepremier, 
karusell-lignende løp. 
Introduksjon til 
trekkhundaktiviteter 
med hund. Hvordan 
skape aktivitet. 
 
Videreføring av «Gøy 
med hund» konseptet 
 

SE, KS  og 
TH 

 Post 3 midler 
øremerket 
Eventuelt søknader på 
eksterne midler 

 

Klubbene skal synliggjøre 
seg selv i sitt/sine 
lokalmiljøer og i fellesskap 
bidra til at hundekjøring blir 
mer synlig.  
 

Hundekjøringens 
dag 

Felles plan mal, dato for 
hele landet. Koble dette 
opp mot 
støtteordninger som 
klubbene kan søke på. 
 

SB  
 

15 09 18 
Planarbeid og 
Tidsplan for 
gjennomføring 

Sendes søknad om 
eksterne midler,   samt 
søke/benytte post 3 

 

Attraktive 
rekrutterings/aktivitetstilbud 
i klubb. 
 

Hundekjørerskole Felles plan og mal for 
gjennomføring skal 
utvikles og distribueres 
til klubbene. 
 

SE, KS, TH    

  .     



  

ORGANISASJONSUTVIKLING 

DELMÅL 
 

TILTAK HVORDAN ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

Motivere, 
engasjere og 
utvikle klubbene 
til mer/bedre 
aktivitet og mer 
effektiv drift. 
 
 

Klubbutvikling/klubbesøk Lage en langtidsplan med mål 
og innhold.  
 

Alle når det 
gjelder 
klubbesøk, 
Det  må lages en 
tidsplan  SB  

   

Verdsette og 
følge opp 
klubbene. 
 
 

Klubbkontakt Alle styremedlemmer skal ha 
kontakt med 
medlemsklubbene. Det skal 
utarbeides en felles plan/mal 
for innhold i dette arbeidet.  

alle    

Ansvarfordeling 
og forklaring av 
oppgaver og 
mandater til 
sentrale ledd i 
NHF 
 
 

Organisasjonshåndbok Samle sammen det vi har, 
finne det som mangler og 
sammenstille dette. Målet er 
at det skal være enkelt å 
forstå de ulike oppgavene og 
hvem som har ansvar. 

administrasjonen   utsettes 

Bli sertifisert som 
Rent Særforbund 
 
 

Lage antidoping policy, 
handlingsplan og 
beredskapsplan 

Samarbeide med ADNO, ADK 
og administrasjonen. 

SB  Sette ned et utvalg?  

 

 



HUNDEVELFERD 

DELMÅL 
 

TILTAK HVORDAN ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

Styrke holdninger 
og kompetanse 
knyttet til god 
hundevelferd 
 

Sertifiseringsordning Lage rammeverk for 
ordningen. Utrede pris 
og omfang på e-læring. 
 

SD   (etisk utvalg)    

Styrke holdninger 
og kompetanse 
knyttet til god 
hundevelferd 
 

Kunnskapsbibliotek 
på NHF’s 
hjemmeside.  

Sammenstilling av 
gjeldende regelverk. 

SD  (etisk utvalg)    

Styrke holdninger 
og kompetanse 
knyttet til god 
hundevelferd 
 

Kunnskapsbibliotek 
på NHF’s 
hjemmeside. 

Hva er god 
hundevelferd? Plukke 
ut frontpersoner i 
miljøet som kan vise 
frem sitt arbeid. 
 

SD (etisk utvalg)    

 

 

 

 

 

 



KONKURRANSE OG TOPPIDRETT 

DELMÅL 
 

TILTAK HVORDAN ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

Bedre toppidrett 
for alle utøvere i 
NHF. 
 
 

Utarbeide en felles 
plan for 
toppidretten i NHF.  
 

Gjennomgang av nåværende 
toppidrettsarbeid, hva ønsker utøverne 
og hvordan skal toppidretten i NHF se 
ut i fremtiden? Dette innebærer alt fra 
uttak til landslag, uttak til mesterskap 
og hvordan gjøre en landslagsplass 
attraktiv.  
 

EI    

Legge til rette for 
gode arenaer for 
konkurranse og 
trening. 
 

Lage løypenorm Hva skal/bør være kravene i de ulike 
grener ifht løyper og traseer.  

UTSETTES  UTSETTES UTSETTES 

Bedre og mer 
forutsigbare 
arrangementer 

Alle løp bør utvikle 
sin egen identitet 
og vurdere fastere 
rammer. 
 

Faste datoer, fast program/klasser. 
Dette gjelder hovedsakelig for «A-løp», 
men bør kunne innarbeides for 
lavterskelløp/breddeløp også. Målet er 
at det skal bli mer forutsigbart for 
utøverne og for arrangørklubbene. 
 

SE, KS, TH    

Bedre og mer 
forutsigbare 
arrangementer 

Terminlista må 
være klar tidlig, 
samt vedta NM 
arrangører 2 år 
frem i tid. 

Grenkomiteene må enes om datoer for 
når NM skal være klart og når resten av 
terminlista skal være klar. Skal dette 
henge sammen med 
differensieringsordningen? 
Hva skjer med de løpene som meldes 
inn etter fristene? Dette må utredes.  
 

SE,KS,TH 
 

  Kontinuerlig 
prosess  i 
komiteene og 
toppidrettsutvalget 



Skape en arena 
for overføring av 
kunnskap mellom 
topp og bredde 
 

Samlinger og 
møteplasser 

Grenkomiteene må initiere og invitere 
til samlinger. Dette kan være på tvers 
av grener eller internt i grenene. Fokus 
på slike samlinger skal være 
kunnskapsdeling og innarbeide gode 
holdninger til dette.  
 

 SE,KS,TH, 
RL 

 Benytte allerede 
tildelte midler til 
komiteene eller søke 
internt/ eksternt 

 

 


