N.H.F. - NÆRINGSLIVET
1.

FORMÅL
Disse regler har som formål å regulere forholdet mellom norsk hundekjøring og
næringslivet, samt forholdet mellom NHF og underliggende organisasjonsledd.

2.

HOVEDPRINSIPPER

2.1

Som avtalepartner skal hundekjøringen ta vare på sin frie stilling, og ingen avtaler kan
inneholde bestemmelser som bryter med norsk lov, NIF's lover, med norsk idretts etiske
grunnlag eller bestemmelser, som kan skade idrettens anseelse. Det skal vises varsomhet,
slik at hundekjøringen og dens utøvere ikke blir misbrukt ved markedsføring av salg av
varer og tjenester.
Avtaler kan kun inngås av organisasjonsledd, og ikke av enkeltmedlemmer. Det er bare
de respektive styrer som kan inngå avtaler på vegne av forbund, krets og klubber.
Det organisasjonsledd som inngår en avtale, står ansvarlig for alle økonomiske forhold
som måtte følge avtalen. De forpliktelser man påtar seg må innfris.
I avtaler som forutsetter at enkeltutøvere medvirker i reklamesammenheng, må det gjøres
oppmerksom på enkeltutøverens rett til å ta forbehold. Utøvere som ikke ønsker å bære
den aktuelle reklame, skal være nøytral, d.v.s uten produktmerking. Overfor utøvere som
reserverer seg mot å innfri sin del av forpliktelsene til de ytelser som avtalen krever, og
således ikke bidrar med å finansiere aktivitetene, kan det enkelte organisasjonsledd kreve
at vedkommende utøver selv bidrar med en skjønnsmessig andel for de aktiviteter
vedkommende deltar i.
Dersom avtalen inngås for mer enn ett år, skal den inneholde en revisjonsklausul, som
trer i kraft etter ett år.

2.2
2.3
2.4

2.5.

3.

ANDRE BESTEMMELSER.

3.1.

Ingen samarbeidsavtale kan gi en arrangør/person som ikke er et organisasjonsledd i
NHF rett til å opptre utad på hundekjøreridrettens felles vegne.
Hundekjøringens navn må ikke brukes for å oppnå avtaler, annonsekontrakter og/eller
andre fordeler hvor det økonomiske utbyttet i hovedsak tilfaller andre.
NHF tar ut de utøvere som omfattes av avtaler inngått av forbundet. Klubber og kretser
må ikke inngå avtaler på vegne av forbundets representasjonsutøvere, uten på forhånd å
ha innhentet dispensasjon fra forbundsstyret.

3.2.
3.3.

4.

KONTROLL.

4.1.

Et hvert organisasjonsledd har plikt til å kontrollere at dets
medlemmer/avtalemedvirkende overholder disse bestemmelsene.

5.

OVERTREDELSE.

5.1.

Enkeltpersoner eller organisasjonsledd som bryter disse bestemmelser, vil kunne bli
straffet etter NHF's lover.

