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Pkt.
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Sak:

Ansvar

GODKJENNING AV REFERAT 01 13-14
Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.
Styret ønsker å opprette en kolonne i referatet med frister og
ansvar. Ellers ingen kommentarer.

INNKOMMET POST
a) Sak 47/13 – fra Alta TK: Søknad om NM langdistanse.
Sendt TKS.
Behandles under punkt 9 a under.
b) Sak 51/13 – fra Antidoping Norge: Sak unntatt offentlighet
c) Sak 54/13 – fra Alta TK: Søknad som teknisk arrangør VM 2015 og 2017 –
langdistanse.
Sendt styret/nestledere.
Behandles under punkt 8 b under.
d) Sak 55/13 – fra Femundløpet TK: Søknad VM 2015.
Sendt styret/nestledere.
Behandles under punkt 8 b under.
e) Sak 56/13 – Fra Femund TK: Søknad om kennelhoste vaksine
Sendt styret/nestledere.
Styret ønsker en bedre dokumentert redegjørelse fra veterinær omkring effekt
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Frist

og bivirkning av denne vaksinen, og henviser også til uttalelse fra
veterinærgruppa ved Lars Gundersen samt Felleskatalogens beskrivelse av
bivirkninger. Søknaden kommer også litt for sent på sesongen, da flere utøvere
allerede har meldt seg på, og er godt i gang med treningen. Initiativet fra
Femund er positivt, men dette må fases inn over noe lengre tid, og være basert
på en bredere vererinærfaglig vurdering før denne type vaksiner kan innføres
som obligatoriske. Styret antar også at den regelendring som ligger i dette bør
forelegges Tinget før det gis klarsignal til å pålegge obligatorisk vaksinasjon.
Vedtak: Styret avslår søknaden fra Femund TK
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ØKONOMI
Grunnet ferieavvikling for NHF’s Gen.Sek, NHFs’s
regnskapsfører og styrets økonomiansvarlige
Foreligger det ikke noe oppdatert regnskap pr. 17.08.2013. Det
har påløpt lite kostnader ila. sommeren, og
Styrets økonomiansvarlige har mottatt alle bilag. Styret ønsker
heretter å motta regnskap/skyggeregnskap i
forkant av hvert styremøte.

TV og
SS

Det ble bestemt at AU tar en statusgjennomgang av økonomien
sammen med Gen. Sek. innen 5/9-13
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KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE
SAKER PÅ E-POST
Styret har vedtatt etter e-postavstemming å delta på et
styreseminar i regi av Norges Idrettsforbund 18.-20.
oktober.
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SPILLEMIDDELSØKNAD 2014
Utkast til felles innspill er mottatt fra SFF. Kommentarer til
denne oversendes innen 23. august.
NHF ønsker å belyse at «anlegg» skal bety alle typer anlegg,
utendørs og innendørs, samt anleggsutstyr.
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INFORMASJON FRA NHF’S KONTOR
Det har vært rolige tider på kontoret i sommer og ferie har blitt
avviklet med overlapping. Oppdatering av
forbundets hjemmeside skal prioriteres fremover, samt finne nye
gode løsninger for resultater og andre
dokumenter.
YOG 2016
Det har ikke skjedd mye fra YOgs side med dette i løpet av
sommeren, og organisasjonen bak YOG 2016 har gjennomgått
en omstrukturering. LFF er i dialog med organisasjonen.

INT.MESTERSKAP
a) EM 2016
Søknad er sendt ESDRA, men Forbundet har per d.d. ikke
mottatt svar. ESDRA er i dag i kontraktsforhandlinger med
Finland om EM 2014, og så snart de kontraktsforhandlingene er
avklart vil ESDRA ta kontakt med NHF.
b) Mottatte VM søknader langdistanse 2015 og 2017
NHF har mottatt søknader fra Alta TK og Femundløpets Venner.
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KAH og
Kontoret.

Kontoret

LFF og KF

Kontoret

30. august

Det var to veldig gode søknader fra kompetente arrangører.
Styret hadde en meget grundig diskusjon av de to søknadene og
endte opp med en avstemming der utslaget med Finnmark: 4
stemmer, Femund: 2 stemmer.
Hovedbegrunnelsen for å innstille på at NHF ønsker å innstille
på Finnmark fremfor Femund er i det alt vesentligste begrunnet i
at Femund hadde VM 2011.
Styret vil besørge at Femund Trekkhundklubb og Alta
Trekkhundklubb først blir informert muntlig av presidenten om
styrets vedtak, slik at informasjon kommer raskt direkte til de to
impliserte parter før kunnskap om dette vedtaket på annen måte
tilflyter Femund og Alta.
Vedtak: Finnmarksløpet v/Alta TK blir innstilt som
arrangør til VM i langdistanse i 2015.
c) SOC 2014
Invitasjon til klubbene er sendt ut, men kontoret har per d.d. ikke
mottatt noen offisielle søknader. To mulige arrangører har
imidlertid meldt seg, og NHF vil gå i dialog med disse dersom
ikke andre interessenter melder seg.
Kontoret sender ut en påminnelse med ny søknadsdato 31.
august 2013
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SESONGEN 2013/2014
a) NM søknader
TKN har mottatt henvendelse fra Grenland TK med ønske om å
arrangere NM del 2.

Kontoret

TKN
TKS

TKS har fått inn to søknader om NM-langdistanse og en søknad
om NM-sprint og mellomdistanse for 2014. TKS vil ferdigstille
sin innstilling til styret for avgjørelse raskt.
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NM barmark – stafett har per d.d. ingen arrangør. Styret ber om
at BMU tar tak i denne utfordringen ved en snarlig anledning

BMU

b) Terminliste generelt
Løpsarrangører har begynt å melde inn konkurranser. Det er
gledelig at noen arrangører har valgt lavterskelkonkurranser og
slede/nordisk på samme sted.

TKN
TKS

OPPFØLGING SAKER FRA NHF’S TING 2013
a) Medlemmer til Sanksjonsutvalg
Jarl Fladeby har takket ja til å være leder i dette utvalget.
I samråd med ham gir kontoret innspill til navn på de øvrige 2
medlemmer og 1 varamedlem til kontoret.
Kontoret setter også opp utkast til reglement.

Kontoret

b) Medlemmer til valgkomite nordisk stil
Foreløpig ingen medlemmer.
TKN
TKN sender ut en henstilling til klubbene om å komme med
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31. august

forslag til medlemmer av valgkomiteen nordisk stil..
c) Lover og regelverk
BA har oppdatert nordisk stil sitt kjørereglement etter
endringene som kom på tinget.
Slede sitt reglement blir oppdatert når referatet fra fagmøtet
ferdigstilles. Dette må purres opp.

TKS

NHFs oppdaterte lov er godkjent av NIF den 14. august 2013.
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KONFIRMERING AV MEDLEMMER TIL:
a) TD-komiteen
EH og Baa kommer opp med forslag og forespør disse.
b) NHFs antidopingkomite
Anne-Grethe Sætrang er leder, Lars Gundersen (veterinær),
Sverre Arne Sande (farmasøyt). Mangler en
jurist. MLu tar saken videre med AGS
c) Barmarksutvalg
Venke de Lange har takket ja til å være leder, Lena Boysen
Hillestad som medlem. TKN og TKS innstiller
en person fra egen komite til å sitte i BMU.

12

13

FORDELING AV OPPGAVER INTERNT I STYRET
Gen.sekr. har satt opp forslag på oversikt som styret må gå
igjennom.
Styret ønsker å være mer synlig, og besørge best mulig dialog
mellom styret og klubber og arrangører. Alle ledere og
nestledere i
komiteene, samt AU og administrasjonen har
fått sine ansvarsområder.
EVENTUELT
a) Kontoret mottok henvendelse fra Sagavegen-velforening. De
inviterte til seminar der temaet var scooterløyper og hundeløyper
i tilknytning til Sagavegen. Styret har ikke anledning til å delta
på seminaret, men kontoret sender oppfordring til klubber i
nærheten om å melde sin interesse.
b) Etter initiativ fra Lena Boysen Hillestad og Ketil Fossnes har
IFSS nå invitert de nordiske landene med på en fadderordning
for nordisk stil. Tanken er at utøvere fra norden får «fadderbarn»
fra ikke-skandinaviske land. Styret er veldig positive til dette
prosjektet. TKN og kontoret følger opp saken.
c) Swix avtalen følges opp av Terje Hoel og Yngve Hoel.
Utfallet av en videre avtale er foreløpig uklart.
d) Rapport fra Sommerhundekjørerskolen 2013 viste fornøyde
og motiverte ledere og ungdom. Det var mye som var nytt i år,
både dato og sted. Lederne ønsker å bruke Austlid til neste år
også, men avholde tidligere på sommeren.
SHKS gikk i år med overskudd, og Lena Boysen Hillestad ytret
et ønske om å omdisponere midlene til støtte til VM barmark til
juniorutøvere. Styret ønsker en bedre oversikt over forbundets
totale økonomi før en avgjørelse.
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TDK

MLu

TKN
TKS

Alle

Kontoret

TKN og
Kontoret

TKN

Tverrsjøen, 17. august 2013
Lotte Friid Fladeby
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:
NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHFs internasjonale representanter
Hundekjørerkretser
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor
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