REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Tirsdag 2. desember 2014

Til stede:

Knut Arne Holthe (KAH), president
Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS
(deltok under Punkt 2 a)
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

Siri Barfod (SB), 2. Visepresident
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK

Merknadsfrist:
Neste styremøte(r): Bestemmes senere pr. e-post

Pkt.

Sak:

1

REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER

a)

Innkommet post/e-post
Sak 78/14 – NIF: Invitasjon til en dag under Ridderuka 2015
Sendt styret/nestledere.
Her kan NHF få mulighet til å presentere vår idrett, og gi et skyv i forhold til
aktivitet for funksjonshemmede. Det må først og fremst jobbes med utstyret
her.
Påmeldingsfrist er 15. januar 2015.
MLu og TV tar tak i denne saken.

Ansvar

Frist

MLu, TV

15. januar 2015

SB, BAa

Snarest

Sak 79/14 – Buskerud IK: Opptak av Rødberg IF, hundekjørergruppa.
Sendt 2. visepresident.
Kontoret har sendt brev til klubben om at de er tatt opp som medlem i NHF.
Veldig positivt med nok en ny klubb.
Sak 80/14 – Knut Myhre: NM snørekjøring 2014
Sendt styret/nestledere.
Styret tar brevet til etterretning og vil følge opp at regler og retningslinjer
følges for fremtiden.
SB og BAa får i oppdrag å se på dette og gi ham et ordentlig svar snarest
mulig.
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b)

Deltakelse møter/kurs/etc.
10.11.14 – Hundekjøring: Møte med redaktør, Sandvika
11-12.11.14 - NIF: Utviklingsforum – Barneidrett, Gardermoen
14.11.14 - Oslo kommune:idrett-/friluftskonferanse, Oslo
18.11.14 - SFF Årsmøte, Ullevål
26.11.14 – NIF: Møte ang. nytt idrettskontor, Ullevål
27.11.14 – NIF: Møte med SF ang nytt idr.politisk dokument, Ullevål

c)

KAH, SS
LFF
LFF
KAH, SS
SS
SB

Kommende møter/kurs/etc.
03.12.14 – NIF: GS og Org.sjef møte, Ullevål

2

DRØFTINGSAKER

a)

Int. mesterskap
i) EM barmark 2014 (oppsummering)
Følgende tilbakemelding er gitt fra BMU:
-Godt fornøyd med lagleders jobb i forkant og underveis.
-Håper pressemeldinger ble sendt ut i forkant og etterkant.
-Veldig bra at alle hadde like jakker og luer.
-Neste gang ønskes det at det skaffes et telt som base for laget på
stadion. Er i dialog med utvikl.konsulenten om det.
-Morsom løype, bra parkering med mulighet for å kjøpe halm
(var litt sølete stake out pga regnvær),
-Matservering "hele døgnet" på stadion, kort vei til byen.
-Ingen speaker/musikk i målområdet, som var et stykke fra start.
Men resultater kom raskt etter at hver klasse var ferdig. Brikker i
startnummeret.

SS

Styret var svært fornøyd med lagleders jobb, og med
arrangementet ellers.
Positivt med felles bekledning til landslaget.
Juniorene tok 8 medaljer, 4 gull, 2 sølv og 2 bronse.
Seniorene tok 2 medaljer, 1 sølv og 1 bronse.
Det er tøff internasjonal konkurranse i barmark da flere utøvere
spesialiserer seg kun på barmark.
IFSS: Norge har en utfordring i forhold til at det er svært få igjen
til premieutdelingen/avslutning.
Når norske starter, var det få fra laget som møtte for å heie de
frem.
LFF: Det bør kanskje utarbeides noen retningslinjer/
utøverkontrakt som skal etterfølges når man representerer Norge
i internasjonale mesterskap. Norge er den største og mest
profesjonelle hundekjørerorganisasjonen, og mange ser opp til
oss og følger med på alt vi gjør. Det kom flere reaksjoner fra
arrangøren, andre nasjoners utøvere og lagledelse på at vi kun
hadde 1 utøver og lagleder igjen på premieutdeling. De andre
skandinaviske landene var sterkt representert og hadde like lang
reisevei hjem. Så lenge vi ikke gir noen økonomisk støtte kan det
være utfordrende å kreve så mye tilbake, men i første omgang
handler det om å skape gode holdninger. Dette gjelder også
åpningssermoni/bankett.
ii) VM snø 2015
-Nordisk, slede sprint/md:
TKN har sendt ut info. om uttak og uttaksløp.
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TKS alle terminfestede løp er uttaksløp, men landslaget blir først
prioritert ved deltakelse.
NHF må ha en plan ift. landlagsdrakter der nede. Det er behov
for flere drakter i små størrelser.
-Langdistanse:
Det er mange påmeldte med ventelister, men dessverre fortsatt
en utfordring på juniorsiden i forhold til antall deltakere fra
andre land. TKS har vurdert samarbeid med Sverige og Finland
ift. evt. økonomisk støtte.
Det kan være en mulighet til å kontakte et par svenske juniorer
som skal delta på Femundløpet.
STD tar saken videre.

STD

iii) EM snø 2016
Fått tilbakemelding fra vedkommende som styret ønsket å ha
som leder av org.komiteen. Han har takket ja til jobben.
Styret jobber med arrangementssted.
b)

c)

Høring forflytning av dyr (saksnr. 62/14).
STD: Det han har klart å finne ut av, er at det skal bli enklere ift.
transport av mer enn 5 hunder. Men høringsdokument fremstår
som nokså uklart..
Det jobbes på flere nivåer med denne saken, så NHF må følge
dette frem mot fristen 17. desember.
STD og MLu følger opp dette for NHF.

STD, MLu

Komitearbeid
i) Status Regelkomite
Det jobbes bra her, men de ser noen utfordringer til hva som skal
være sluttproduktet her.
Har ønske om å kunne få ut en høring til klubbene ila. januar.

MLu

ii) Status NM kontrakter løp 2015
TKN regner med å få sendt ut sine kontrakter til arrangørene, i
løpet av denne uken (u. 49).
TKS er i mål med sine kontrakter, Hamar TK og Femund TK.
iii) Oppdatering av NHFs KR-er
TKene jobber med å gå igjennom sine KR-rutiner.
Evt. endringer av KR skal legges frem for styret til godkjenning.

d)

TKN

Alle TK

iv) Arbeidsgruppe for Pulk
Det er kommet inn tre nye medlemmer i denne gruppen, slik at
den nå er satt. De er i gang med sitt arbeid.
SB er ansvarlig fra NHF sin side

SB

v) NHFs nye organisasjonsstruktur
Har vært noe stillstand den siste tiden, men det følges opp.

SB, LFF

Landslagsdrakter/bekledning.

i) Status
Har 25 sett drakter til nordisk stil landslag/sprint-md.
Trenger flere drakter i små størrelser.
Landslaget slede kan bestille drakter fra Fjällräven, dersom det
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er ønskelig.
Det er også mulig med et felles innkjøp av bekledning fra
Fjällräven.
Får frist til 15. januar med å melde inn behov.

Alle

15. januar 2015

NHF logo (status, fremdrift)
Dette er under arbeid, og det er mottatt noen forslag som må
komme i bedre format først, før styret får se disse.

JEØ

Snarest

Tidtakingssystem – pilotprosjekt.
Informasjon fra SB: Dette prosjektet var viktig å komme i gang
med. Det er satt i gang testing av Q-time påmelding ifm. Hamar
Hundekjørerfestival, og det vil bli søkt om noe midler til dette
fra NHF.
Søknaden som ble mottatt av Holmenkollen SK ift til deres
arrangement i april, er dessverre noe sent i sesongen til å være
aktuelt som pilotprosjekt.
Styret var enig og støttet SB’s innspill.
Kontoret gir svar til Holmenkollen SK om dette.

Gen.sekr .

Snarest

ISDVMA møte i Norge?
(International Sled Dog Veterinary Medical Association).
Et av de norske medlemmene i denne organisasjonen har sendt
inn et ønske om å høre om NHF kan være med å støtte et
seminar/ arrangement for de i Norge.
Styret er positiv til dette, men ønsker mer informasjon først.
JEØ kontakter vedkommende her, og gir styret tilbakemelding.

JEØ

Snarest

Gen.sekr.

Snarest

ii) Utforming av utlånskontrakt
Denne er nå i orden, og ble brukt ifm. EM barmark.
iii) Kjøp av drakter
Landslagstrener nordisk stil lurte på om utøvere kunne kjøpe
draktene selv, grunnet påfesting av merker med egne sponsorer.
Styret har ønske om at disse draktene skal inn igjen, etter
sesongen, og da blir dette vanskelig da utstyret ikke vil kunne
brukes om igjen.
Men et alternativ vil kunne være montering av borrelås på
bekledningen og ditto på sponsormerker.
Sponsormerker som ønskes påført landslagsdraktene skal være
forhåndsgodkjent skriftlig før påføring, slik at det ikke oppstår
interessekonflikter med NHFs sponsorer.
e)

f)

g)

h)

i)

NHFs ting 2015 – tid og sted
NIF avholder Idrettsting i Trondheim helgen 5.-7. juni der NHF
må stille med president og generalsekretær.
Derfor ble styret enig i om å avholde NHFs ting helgen etter,
dvs. 12-14 juni 2015. Og da på Gardermoen.
Kontoret sjekker med hoteller der, og når bekreftet legger ut
informasjon på hjemmesidene.
NHFs Kjørereglement – doping/antibiotika
Forslaget på årets ting ift. antibiotika, som ble lagt inn i NHFs
reglement, må ut av disse reglementene igjen ifølge NHFs
Antidopingkomite (ADK)
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MLu lager bakgrunnsinformasjon på dette som legge ut på
hjemmesidene.
j)

Barneidrett i NHF
LFF var på NIFs utviklingsforum ang. barneidrett, og fant ut at
NHFs egentlig ikke har noen egne retningslinjer i forhold til
arbeidet med barneidrett.
Hun har satt opp forslag på utviklingstrapp, som hun ønsket at
TKN og TKS gikk nøye igjennom med tilbakemelding til henne.

k)

Funk.idrett/aktivitet i NHF
Styrets ansvarlige for dette arbeidet har gitt styret informasjon
om deres arbeid med eget møtereferat om at de er i gang.
De vil ta små steg fremover og ha fokus på ungdom.

l)

Eventuelt
i) NRK – oppdrag Nansen.
MLi har sammen med fire ungdom vært på innspilling hos NRK
i forbindelse med en ny serie de vil komme med.
Sendingen vil komme på TV senere.

MLu

Snarest

TKN/TKS

Primo januar 15

ii) Hundekjøring.
KAH informerte kort fra møtet han og gen.sekr. hadde med
redaktøren i bladet.
Han foreslo noe økonomisk støtte til bladet.
Saken behandles da under punkt 3 under.
iii) NHF og kongepokalen
STD mener at det kanskje er på tide med en ny fordeling av
pokalen. Evt. med egen pokal på sledehundsiden (alternativt
barmark).
EH og STD komme med forslag tilbake til styret
iv) Camp Villmark (april)/Eurodog (september)
Dette er to store messer neste år, og MLu foreslo at NHF burde
delta på begge.
Styret var enig i at NHF må være synlige på stand fremover.
Det må da jobbes med å skaffe profileringsartikler og stand
materiell her.

3

EH, STD

NHFs kontor

v) TDK budsjett 2015
Trenger kr. 20.000,- mer i forhold til deres budsjett neste år.
Leder ønsket å informere styret om dette. Tas på neste møte.

EH

Neste møte

vi) Veterinærbudsjett 2015
STD vil sette opp forslag på fordeling av midlene for neste år.

STD

Neste møte

BESLUTNINGSSAKER

Sak 1

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 03 14/15
Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post

Sak 2

Økonomi

a) Regnskap 2014 pr.oktober
Både inntektssiden og kostnadssiden avviker fra budsjett, og
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resultatet pr 31.10 viser så langt kr.394.079. Til fradrag fra dette
resultatet kommer kostnader for november og desember, mens
mva-kompensasjonen vil bli inntektsført i desember.

KAH og
Gen.sekr.

Ut 2014

Gen.sekr.

Neste møte

EH, STD

Snarest

TKN/TKS

Snarest

Det innebærer at man går mot et årsresultat som vil ligge
forsiktig over budsjettet for 2014.
Styret vil fortsatt ha sterk fokus på kostnader.
Regnskapet pr. oktober tas til etterretning.
Gen.sekr. ber om et endelig regnskap for SHKS 2014.
I tillegg så kommer han med forslag på periodisering av
budsjettet 2015 som styret ser på.
Sak 3

Konfirmering av tidligere behandlede saker på e-post
Ingen saker har vært behandlet på e-post siden sist.

Sak 4

Godkjenning av reglement
a) Bergebyløpet 2015 og Alta 2 dagers
EH og STD får delegert jobben med å gå igjennom disse to
reglementene, og gi innspill tilbake til styret.

Sak 5

Sak 6

Hovedleder VM 2015
Gjelder sprint/nordisk og mellomdistanse.
Det er snakk om å være borte over en uke, da mesterskapene går
hver sin helg.
Vedkommende må ha hjelp fra flere, da det er mye mer jobb
med et vinterarrangement enn barmark.
TKN og TKS må komme med sine innstillinger på personer som
kan være grenledere, under hovedleder.
Eventuelt
.a) Hundekjøring.
Styret ønsker å bevilge kr. 10.000,- til bladet Hundekjøring, og i
tillegg til å støtte websiden Sjekkpunktet.no med kr. 5.000,-.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
b) Kongepokaltildeling 2015
TKS vil tildele Kongepokalen i 6 spann klassen, mellomdistanse
som arrangeres av Hamar TK
Reglementet og KR sier at kongepokalløp skal avholdes som et
eget løp, og da ønsket TKS at styret ga de dispensasjon fra dette
kravet..
Vedtak: Styret støttet seg til TKS sitt ønske og dispenserer
fra dette. Kongepokalen 2015 deles ut i klassen 6-spann,
mellomdistanse.

Oslo, 2. desember 2014
Stephen Smithurst
referent
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Distribusjonsliste etter merknadsfrist:
NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHFs internasjonale representanter
Hundekjørerkretser
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor
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