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SAK 1 Åpning av NHF’s Ting 2012 
 
Forbundets president, Gunnar Solberg åpnet tinget ved å ønske alle delegater, NIFs representant, 
inviterte gjester samt administrasjonen velkommen.   
Avdøde æresmedlem Harry Bjørk ble så minnet med ett minutts stillhet. 
Presidenten fortsatte med å fortelle at han var svært fornøyd med åpningen av tinghelgen. 
Informasjonsmøtet/spørretimen lørdag viste forsoning, og han håpet og ønsket at tinget fortsatte i 
den samme ånden. 
Det er viktig for NHF å se fremover, og jobbe målrettet mot selve idretten vår, hundekjøring. 
Han og styret ønsker å plassere aktiviteten på idretts-kartet og få til bedre publisitet i media. 
Det ble rettet en stor takk til de klubbene som jobber med å få hundekjøring i medias søkelys.. 
Til slutt ønsket han å si at vi alle må stå sammen som et sterkt forbund, med samarbeid på tvers  
av våre grener. 
 
NIFs representant Marcela Bustos ønsket å hilse tinget. 
Hun er blitt kjent med miljøet det siste året, og den turbulensen som har vært innad i NHF. 
Det er positivt det som nå har skjedd denne helgen. 
Hun overbrakte en hilsen fra NIFs idrettsstyre. 
Forbundsstinget er det høyeste organ innenfor idretten, og skal behandle følgende saker: 
Utvikling av idretten fremover, godkjenne lover iht. NIFs lov samt velge styre som skal jobbe  
med tingets bestemmelser. 
Det er idrettens grunnverdier som skal gjelde, dvs. glede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Idrettsglede for alle er NIFs viktigste jobb i kommende tingperiode, og det skal være en åpen og 
inkluderende idrett. 
Hun synes det er gledelig med NHFs jobb med handlingsplanen, samt at det satses både på topp 
og bredde.  Det er og svært spennende med forslaget om inkludering av funksjonshemmede. 
Viktig at forbundet også jobber for disse menneskene. 
Til slutt ønsket hun alle et godt ting. 
 
 

SAK 2 Godkjenning av frammøtte representanter 
 
REPRESENTANTER MED STEMMERETT 
 
STYRET: 

 Gunnar Solberg President 
 Katrine Foss 1. visepresident 
 Venke de Lange 2. visepresident 
 Marte Hjertum Leder Teknisk komite Nordisk stil 
 Svein Erik Teslo Leder Teknisk komite Sledehund 
 Eilert Hesthagen Leder TD komite 
 Martin Kavli Lysgaard Nestleder Ungdomskomite 

 

KRETSER: 

 

 

KLUBBER: 

 Rita Hallvig Alta Trekkhundklubb 
 Harald Tunheim Alta Trekkhundklubb 
 Monika Harstad Hallan Asker Trekkhundklubb 
 Sigurd Corell Asker Trekkhundklubb 



 

 

 Birger Mo Asker Trekkhundklubb 
 Knut Arne Holthe Bærum Hundekjørerklubb 
 Anne Gry Spigseth  Bærum Hundekjørerklubb 
 Hans Lindahl Bærum Hundekjørerklubb 
 Odd Gulaker Drammen Trekkhundklubb 
 Arild Jørgensen Drammen Trekkhundklubb 
 Petter Swift Femund Trekkhundklubb 
 Sjur Åsgård Femund Trekkhundklubb 
 Kjell Brennodden Folldal Trekkhundklubb 
 Atle Bjerke Gausdal Trekkhundklubb 
 Tor Gundersen Grenland Hundekjørerklubb 
 Snorre Larsson Grenland Hundekjørerklubb 
 Bjørn Huseby Hadeland Trekkhundklubb 
 Yngve Hoel Hadeland Trekkhundklubb 
 Robert Hallingfoss Hakadal Sledehundklubb 
 Irene Kastner Hakadal Sledehundklubb 
 Kjetil Hillestad Hamar Trekkhundklubb 
 Gro Teslo Hamar Trekkhundklubb 
 Mona Lurås Holmenkollen Sportsklubb 
 Lene Boysen Hillestad Holmenkollen Sportsklubb 
 Jo Jøldal Jarlsberg Trekkhundklubb 
 Larry Berntsen Lillehammer Brukshundklubb 
 Arne Haugen Lillehammer Brukshundklubb 
 Terje Hoel Molde og Omegn Hundekjørerlag 
 Kristin Johansen Nittedal Hundekjørerklubb 
 Bent Aaseby Nittedal Hundekjørerklubb 
 Jill Iren Nærland Norsk Trekkhundklubb 
 Øystein Varhaugvik Norsk Trekkhundklubb 
 Fredrik Westlie Oslomarka Trekkhundklubb 
 Nina Skramstad Oslomarka Trekkhundklubb 
 Robert Sørlie Oslomarka Trekkhundklubb 
 Yngve Fagerli Sledehundklubben MUSH 
 Karin Larsson Sledehundklubben MUSH 
 Ketil Fossnes Sollihøgda Tur- og Trekkhundklubb 
 Thomas Wærner Torpa IL - Hundekjørergruppe 
 Trine Sørum  Trondheim Trekk og Brukshundklubb 
 Randi Elin Lutnæs Trysil Hundekjørerklubb 
 Steinar Bergheim Valdres Trekkhundklubb 
 Stein Tage Domaas  Varanger Trekkhundklubb 
 Frode Terje Bakke  Østre Mjøsen Trekkhundklubb 

 
 
REPRESENTANTER UTEN STEMMERETT 
 

 Christina Holst Jensen Grenland HK (observatør) 
 Geir Askim Jarlsberg TK (observatør) 
 Anders Fugelli Varamedlem presidentskapet 
 Ina Kjøge Nestleder TK Nordisk stil 
 Ingar Spigseth Leder valgkomite fagmøtet nordisk 
 Tora Kleven Medlem TK Sledehund 
 Knut Myhre NHFs lovutvalg 



 

 

 Marcela Bustos NIF’s representant 
 Lotte Friid Fladeby NHF’s administrasjon 
 Stephen Smithurst NHF’s administrasjon 

 
Følgende hadde ordet: Stephen Smithurst 
 
Det var 51 stemmeberettigede representanter til stede. 
 
 

SAK 3 Godkjenning av innkalling og saksliste   
 
Innkallingen og sakslisten til tinget med ovennevnte endringer ble så enstemmig godkjent. 
 
 

SAK 4 Godkjenning av forretningsorden 
 
Forretningsorden ble enstemmig godkjent. 
 
 

SAK 5 Valg av dirigent(er) 
 
Nils Finsrud og Steinar Nilson ble valgt til dirigenter. 
 
 

SAK 6 Valg av sekretær 
 
Stephen Smithurst ble valgt til sekretær. 
 
 

SAK 7 Valg av redaksjonskomite 
 
Lena B. Hillestad, Knut Myhre og Knut Arne Holthe ble valgt til redaksjonskomite. 
Atle Bjerke og Ingar Spigseth ble valgt til tellekorps. 
 
Det må 26 stemmer til for å få et simpelt flertall / 34 stemmer for å ha 2/3 flertall 
 
 

SAK 8 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 
 
Nina Skramstad og Ketil Fossnes ble valgt til å undertegne protokollen. 
 
 

SAK 9 Behandling av beretninger 
 
Beretningene ble godkjent med følgende bemerkninger: 
 
Side 22: Joar Ulsom, Norge ble nr. 6 i Yukon Quest.  Tas med i beretningen. 
Side 27: Vinner av 4-spann klassen under Seppalaløpet heter Gørild Thue (ikke Holthe) 



 

 

Side 31: Det ble kommentert at antall medlemmer i NHF ikke stemmer overens med det som står 
andre steder i tingdokumentet.  Kontoret informerte om måten medlemstall registreres på hos 
Norges Idrettsforbund, men tar innspillet til etterretning og vil se videre på saken 
Side 38. Feil årstall i første setning.  Skal stå 2011/2012. 
Side: 41: Det var flere klubber som arrangerte barmarksløp i 2011, enn de som stod oppført: 
Stjørdal TK, Skaunakjølen TK, Molde og Omegn HKL, Trondheim TBK (alle arrangører av Midt-
Norsk Barmarkscup), Drammen TK og Norsk TK. 
 
 
Følgende hadde ordet til saken: Steinar Nilson, Nina Skramstad, Knut Arne Holthe, Steinar Bergheim, Svein Erik 
Teslo, Stephen Smithurst, Arild Jørgensen 
 
Tingvedtak: Alle beretninger med ovennevnte tilføyelser/endringer ble enstemmig godkjent 
 
 

SAK 10 Behandling av Handlingsplan 2012-2016 
 
Fagmøtet nordisk stil: 
Hadde kun noen få kosmetiske korrigeringer som ble gått igjennom. 
Alle korrigeringene ble godkjent av tinget. 
 
Fagmøtet sledehundkjøring: 
Handlingsplanen godkjennes for ett år.  
Fagmøtet oppfordrer handlingsplanens redaksjonskomite til å utarbeide nytt forslag til neste ting. 
Der må Alta Trekkhundklubbs innkomne forslag samt Mattilsynets nye dyrevelferdsregler tas 
med. Langdistansemiljøet må være representert i komiteen. 
Vedtak: 18 for forslaget. 
 
Forslag fra Bærum HK: 
Side 50, Økonomi.  Forslag til ny tekst, første setning: ”Våre inntekter og egenkapital skal 
forsøkes styrket i planperioden” 
Vedtatt mot 1 stemme, 3 avholdende. 
 
Forslag fra Torpa IL: 
Side 47, Arrangement.  Tekst endring, siste setning: 
”NHF skal jobbe for å heve statusen på tradisjonsrike løp som Seppala-løpet og andre løp”. 
Vedtatt. 
 
 
I og med at en handlingsplan ikke er et statisk dokument, men skal være levende så ble det 
foreslått at nye innspill fra organisasjonen kan oversendes de respektive fagkomiteer for 
viderebehandling, og så behandles av NHFs styre for fremlegging på neste ting. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Venke de Lange, Svein Erik Teslo,  Bjørn Huseby, Robert Hallingfoss, Steinar 
Bergheim, Tora Kleven, Jo Jøldal, Harald Tunheim, Bjørn Huseby, Ketil Fossnes, Knut Arne Holthe, Rita Hallvig, 
Petter Swift, Katrine Foss, Nina Skramstad, Karin Larsson, Yngve Fagerli, Terje Hoel,   
 
Vedtak: Handlingplanen med de tilføyelser/endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 



 

 

SAK 11 Behandling av regnskap for 2011 
 
a) VM regnskapet 2011. 
Ble tidligere gjennomgått og diskutert på informasjonsmøtet lørdag. 
Viste et negativt resultat på kr. 126.787,-. 
Ingen andre innspill framkom på tinget.  
 
Regnskapet for VM 2011 godkjent. 
 
  
b) NHFs regnskap 2011  
Regnskapet for 2011 viste et underskudd på kr. 284.175,00. 
Regnskapet ble så gått igjennom. 
Det ble ønsket at notene spesifiseres bedre, så det blir lettere for delegatene å skjønne de. 
Kontoret tar dette til etterretning, og skal sørge for bedre noter neste år. 
 
 
Følgende hadde ordet til saken: Stephen Smithurst, Bjørn Huseby, Steinar Bergheim, Robert Hallingfoss, Petter Swift, 
Knut Arne Holthe,  
 
Tingvedtak: Regnskapet for 2011 ble vedtatt mot 1 avholdende stemme, og revisors og 
kontrollkomiteens beretning ble tatt til etterretning. 
 
 
 

SAK 12 Behandling av innkomne forslag 
 
 
LOVFORSLAG (2/3 flertall) 
 
 
FORSLAG 1: 
Fra Lovutvalget/Forbundsstyret 
 
Oppdatering av NHF’s lover iht. NIF’s nye lovnorm for særforbund. 
 
 
Fagmøtet sledehund; enstemmig godkjent. 
Fagmøtet nordisk stil: enstemmig godkjent. 
 
Sanksjonsutvalg ble ikke tatt med i loven, selv etter at Lovutvalget ønsket dette. 
Styret må da utnevne et sansjonsutvalg for 1 år, og ta saken opp igjen på neste ting. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Stephen Smithurst, Knut Myhre, Svein Erik Teslo, Steinar Bergheim, Bent Aaseby,  
 
Tingvedtak: Ny lov for NHF enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 



 

 

FORSLAG 2: 
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
NHF og Tekniske komiteer.  
Foreslår å dele TKS inn i to; et TKS-L og et TKS-M&S. Langdistanse er en gren i vekst og med 
egen agenda og egne utfordringer, og det synes lurt å ha en egen teknisk komite for langdistanse 
fra nå av. 
 
Forslaget ble trukket av klubben 
 
 
 
FORSLAG 3: 
Nittedal Hundekjørerklubb foreslår følgende: 
 
Det skal IKKE være mulig å endre et tingforslag. 
 
Begrunnelse:  
Alle skal ha mulighet til å diskutere med sin klubb hva man stemmer over.  
 
Forslaget ble trukket av klubben. 
 
 
 
FORSLAG 4: 
Hakadal Sledehundklubb foreslår følgende: 
 
Fagmøtene for Nordisk og Sledehund gis vedtaksmyndighet slik at saker det enkelte 
Fagmøte har blitt enig/hatt flertall om ikke skal stemmes over på nytt av Forbundstinget.  
 
Begrunnelse: 
Det er uheldig at Nordisk og Slede stemmer på tvers av egne saker. Vi ønsker å sikre at sikre at 
fagkomiteene ikke legger seg opp i hverandres anbefalinger til hva Tinget skal stemme over. Dette 
har det vært en stilletiende avtale om i alle år men fjorårets Ting viste at vi trenger klarere 
retningslinjer her.  
 
Forslaget ble trukket av klubben. 
 
 
TINGFORSLAG (simpelt flertall) 
 
FORSLAG 5: 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 
Styret ber tinget vedta at det skal søkes om vinter EM i 2016 i henhold til ESDRA’s 
mesterskapsklasser. En foreløpig søknad skal overleveres ESDRA på dennes kongress i juni 
2012. En endelig søknad leveres seinere etter avtale med ESDRA. 
 
Begrunnelse: 
Styret ønsker at vi bruker den kompetansen som miljøet har bygget opp i forbindelse med VM.  



 

 

Aktivitetstallene etter VM sesongen er økte, noe vi håper er en positiv effekt av VM. Vi håper på 
en tilsvarende effekt av et EM også. 
I hundekjørersammenheng er Norge en stor nasjon, og vi har et ansvar for å arrangere 
internasjonale mesterskap. Det er både nedfelt i handlingsplanen vår og i NIFs idrettspolitiske 
dokument at vi skal arrangere internasjonale mesterskap. 
 
TKS: 15 for 3 mot 4 avholdende 
TKN: 10 for 2 mot 2 avholdende 
 
Tinget vil også ha langdistanse med i EM.  NHF må stille forslag om dette til ESDRA. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Svein Erik Teslo, Tora Kleven, Bent Aaseby, Ina Kjøge, Gunnar Solberg, 50, Steinar 
Bergheim, Harald Tunheim, Bjørn Huseby, Irene Kastner, Svein Erik Teslo, Sjur Åsgård, Atle Bjerke, Thomas 
Wærner,  
 
Tingvedtak: Vedtatt mot 1 stemme, 4 avholdende  
 
 
 
FORSLAG 6: 
Molde og Omegn Hundekjørerlag foreslår følgende: 
 
Endring til Kjørereglementet for Nordisk Stil 
Punkt 5.1.1 Klasse inndeling 
Kvinner veteran Alder 50+ 
Menn veteran          Alder 50+ 
Begrunnelse: 
Tinget i 2010 tok bort klassen 55+.  
Det ble da et stort "aldersspenn" i veteranklassen, noe som gjorde det mindre attraktivt å delta for 
de eldste hundekjørerne.  
Slik det er i dag, må disse konkurrere med deltakere som er nærmere 20 år yngre enn seg.  
Hundekjøring er en erfarings idrett, noe som gjør at deltakerne i den ordinære seniorklassen har en 
gjennomgående høyere alder enn i andre idretter.  
Det er derfor mer "naturlig" for en hundekjører å bli tittulert veteran ved fylte 50 år, enn ved fylte 
40. 
  
Det foreslås også samme endring i Arrangementsregler spesielt for NM: 
  
Punkt 2.2. Klasseindeling  
Dag 2 
Kvinner veteran Alder 50+ 
Menn veteran      Alder 50+ 
 
Fagmøtet sledehund: Ingen mening i saken 
Fagmøtet nordisk stil: 8 for, 3 mot og 3 avholdende 
 
Følgende hadde ordet til saken: Terje Hoel, Ina Kjøge, Lena B. Hillestad,  
 
Tingvedtak: vedtatt 19 for, 3 mot, resten avholdende.  
 
 
 



 

 

FORSLAG 7: 
Forbundsstyret/TKS foreslår følgende: 
 
Tilbud til utøvere med handikap 
 
Ved alle nasjonale mesterskap, skal arrangør legge til rette for og tilby en egen klasse for 
handikappede. Klassen skal være fleksibel i forhold til om utøverne bruker ski, en eller to sleder. 
Antallet hunder, som det er anledning til å benytte, begrenses i forhold til vekt og antall personer 
(innberegnet hjelpepersonell).  
 
Ved bruk av ski:  
Løpet skal være 3 til 5 km  

• 1 hund per utøver uten assistent  
• 2 hunder per utøver med assistent (2 pers. henger bak hundene)  

 
Ved bruk av slede:  
Løpet skal være 5 til 10 km og gå over 1 til 3 dager. 

• 2 - 4 hunder per utøver uten assistent  
• 4 – 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på/i en slede)  
• 4 – 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på hver sin slede, trukket av de samme 

hundene)  
 
 
Fagmøtet sledehund: enstemmig for 
Fagmøtet nordisk stil: 11 for, 3 avholdende 
 
Følgende hadde ordet til saken:Bjørn Huseby, Ina Kjøge, Marte Hjertum, Knut Myhre, Svein Erik Teslo, Atle Bjerke,  
 
Tingvedtak (krever 2/3 flertall): Forslaget vedtatt mot 2 avholdende. 
 
 
FORSLAG 8 
NHFs Ungdomskomite foreslår følgende: 
 
Forslag om utvidelse av alder i Jr. klassen i slede. 
Per i dag er man Jr. fra 14 til 16 år, og UK fremmer med dette et forslag om å utvide til 18 år, med 
vedtak om at kjøreren kan velge å stille i junior eller senior mellom 16 og 18 år. 
 
Begrunnelse 
Ønske om en overgangsperiode mellom på 2 år, grunnet i at en kjører på 16 har mindre 
fleksibilitet i forhold til bil og inntekt, enn det en kjører over fylte 18 år har. Det er også en «tøff» 
overgang med kun to års erfaring med tidligere. Vi mener dette vil være med på å beholde flere 
kjørere, samt at det vil styrke Jr. klassens deltagelse med mulighet for flere deltagere. 
 
Fagmøtet sledehund: 20 for, ingen mot 
Fagmøtet nordisk stil: avholdende 
 
Følgende hadde ordet til saken: Martin Kavli Lysgaard, Tora Kleven, Ina Kjøge, Petter Swift, Svein Erik Teslo, 
Robert Hallingfoss,  
 
Tingvedtak: Forslaget vedtatt, 12 avholdende. 



 

 

SAK 13 Behandling av budsjett for 2013 
 
Styret kom med sin innstilling til budsjett for 2013, som viste et negativt resultat på kr. 226.000,- 
 
TKS ønsker å benytte 40.000,- fra sitt fond i utgifter, noe fagmøtet godkjente 
TKN ønsker å benytte 55.000,- fra sitt fond i utgifter, noe fagmøtet godkjente. 
VM barmark sentralt må også tas med inn i budsjettet. 
 
Det kom ønske om at budsjett og regnskap fra foregående år må tas med i budsjettbehandlingen, 
så det blir lettere å se utviklingen.  Kontoret tar dette til etterretning. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Stephen Smithurst, Steinar Nilson, Svein Erik Teslo, Bjørn Huseby, Lena B. 
Hillestad, Knut Arne Holte, Petter Swift, Marte Hjertum, Ketil Fossnes, Katrine Foss, Robert Hallingfoss, Yngve 
Fagerli, Sjur Asgård, Thomas Wærner, Nina Skramstad, Gunnar Ramsvatn, Terje Hoel,  
 
Tingvedtak:  Styrets budsjett for 2013 ble vedtatt, 1 avholdende. 
 
 

SAK 14 Valg 
 
Styret:    FORSLAG   VALGT 
1. visepresident (2 år): Katrine Foss   Katrine Foss 
Nestleder TDK (2 år): Bent Aaseby   Bent Aaseby 
Nestleder UK (2 år):  Martin Kavli Lysgaard Martin Kavli Lysgaard 
Nestleder TKN (2 år): Anne Gry Spigseth  Anne Gry Spigseth 
Leder TKS (2 år):  Stein Tage Domaas  Stein Tage Domaas 
 
Komiteer: 
Medlem TKS (2 år):  Trine Sørum   Trine Sørum   
Medlem TKS (2 år):  Karin Larsson   Karin Larsson 
Medlem TKS (1 år):  Jo Jøldal   Jo Jøldal 
 
Medlem kontrollkomite: Siri Barfod   Siri Barfod 
Varamedlem kontrollkomite: Gunnar Ramsvatn  Gunnar Ramsvatn 
(begge for 1 år) 
 
De øvrige styremedlemmer og nestledere var ikke på valg.  Heller ikke medlemmer i lovutvalget, 
kontrollutvalget og NHFs valgkomite..    
 
Følgende hadde ordet til saken:  Knut Arne Holthe, Steinar Bergheim, Ketil Fossnes,  
  
Tingvedtak: Ovennevnte styre-, og komitemedlemmer ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
 

SAK 15 Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting 
 
Tinget ga styret fullmakt til å fastsette sted og tid for neste Ting i 2013. 
 
 
 





Vedlegg 1 
 

Årsmelding veterinærgruppa i Norges Hundekjører Forbund 

Medlemmer: Ingrid Wiik Haugbjørg, Charlotte Leschbrandt, Marit Holm, Steinar 
Dagestad, og Lars Gundersen.  

Organisator og kontakt med NHF: President Gunnar Solberg. 

Organisering\historikk:  Veterinærgruppa i NHF er et rådgivende organ for styret og 
forbundet generelt. Vi har ikke noe mandat og består heller ikke av valgte medlemmer.  

Gruppa har bestått av 5 medlemmer i noen år nå. Vi har ingen leder, nestleder eller sekretær 
men er bare en gruppe løpsveterinærer som har bistått forbundet i veterinær spørsmål. Alle 
medlemmene har hatt samme status og Gunnar Solberg har stått for organisering av møter og 
kontakt med forbundet. Når et medlem trekker seg så velger gruppen et nytt medlem. 
Forbundet har sagt at de ikke ønsker at gruppen består av mer enn 5 medlemmer. 

Aktivitet:   

Møter: Vi har ikke hatt noen møter i perioden. Vi pleier å ha et møte i året gjerne på høsten 
hvor vi planlegger sesongen og bestemmer et budsjett. Det har vi ikke hatt høsten 2011. Jeg er 
derfor ikke kjent med budsjettet for 2012. Sist møte i gruppa med NHF var i oktober 2011 og 
det var kun Ingrid som møtte av veterinærene.  

Løpsveterinærer: NHF har bistått med midler til veterinærtjeneste på NM sprint og 
mellomdistanse på Hamar med sjefsveterinær Ingrid Wiik Haugbjørg. NM i langdistanse 
under Finnmarksløpet med sjefsveterinær Hanna Fredriksen.  

Vi har brukt samme mal som tidligere ved utbetaling til løpsveterinærer. 1000kr pr døgn pluss 
evt. moms ved momskvittering. 

Kontakt med offentlige organer: Konkurranse forskrift fra Mattilsynet er jobbet med gjennom 
hele året av Ingrid Wiik Haugbjørg som har vært NHF sin kontakt person med Mattilsynet. 
Nå på våren har medarbeideren i Mattilsynet som har jobbet med saken fått et annet 
arbeidsområde, og vi har fått en ny medarbeider som skal jobbe med denne forskrift. Arbeidet 
går veldig sakte framover, så jeg vet ikke når vi kan forvente at forskrift er på plass.   

Sjefsveterinæren på Finnmarksløpet, Hanna Fredriksen har hatt mye kontakt med lokalt 
Mattilsyn i forbindelse med import av hunder fra Sverige og resten av Eu til løpet. 

Kurs: Ingrid Wiik Haugbjørg har holdt kurs i regi av NHF for ungdomssamlingen på Hamar 
og for landslaget på høstsamlingen på Gardermoen. 

Evaluering av sesongen 2011\2012: 

Det døde 2 hunder under NM i langdistanse og det var flere kritisk syke hunder. Det har 
resultert i en stor diskusjon i langdistanse miljøet og blant medlemmer av veterinærgruppa. I 
Femundløpet som ikke var et løp i regi av NHF døde det også 2 hunder, så vi ser på 
situasjonen i år med bekymring. 

Løpsveterinærene ønsker å delta i en konstruktiv diskusjon rundt utviklingen i 
langdistansen og vi ønsker at dyrevelferden blir et tema for hundekjørerforbundet 
framover.  



Vedlegg 1 
 

Det har vært diskutert mange forslag til forbedringer. (Noen er gode og noen ikke så bra.) Vi 
ser at mange sammenligner Finnmarksløpet og Femundsløpet med Iditarod og ønsker å kunne 
bruke de samme medikamentene som de bruker der under løp. Det eneste medikamentet som 
er lov å bruke der som kan ha noe å si for overlevelsen av sledehunder, er forebyggende 
behandling mot magesår. Vi er mange løpsveterinærer som er for at slik behandling også skal 
bli lov her til lands men det er mange flere forskjeller mellom Iditarod og Finnmarksløpet enn 
forebygging mot magesår. 

Alle hundene i Iditarod har full blodprøve analyse før start. Det er anmerkninger som kan føre 
til start nekt på 1-2 pr 20 testede hunder. De tar også EKG av alle hundene som starter. Her 
var det kun 1 hund som ble nektet start av alle som ble testet så det vil nok ikke være en kost 
effektiv metode for å få ned dødstallene på. 

Når en sammenligner Iditarod sin satsing på å sjekke hundene før start og under løpet så gjør 
nok det en større forskjell enn bare forebygging mot magesår. 

I 2012 hadde Iditarod 52 veterinærer som enten jobbet med sjekk før start eller på løypa. Det 
var 43 veterinærer ute på løypa under løpet.  Det var 25 startende hunder pr. veterinær 
under løpet. Femundløpet hadde 20 veterinærer på 1486 startende hunder(antall som kom til 
Tufsingdalen). 74 hunder/ veterinær på løypa. Finnmarksløpet\NM i langdistanse hadde 13 
veterinærer på løypa, med 1046 startende hunder. 97 hunder/ veterinær. Så i tillegg til en 
grundig sjekk før start har også hundene på Iditarod muligheten for en mye bedre oppfølging 
underveis i løpet. Det ble kun 4 kritisk syke hunder under Iditarod i år og det var 3. året på rad 
at de ikke hadde noen dødsfall til tross for 1045 hunder som startet og 555 hunder som 
fullførte nesten1800km.  Vi gratulerer Iditarod med innsatsen over mange år og håper vi også 
kan dra nytte av deres lærdom.  

Ønsker for framtiden : 

Satsing på kompetanse heving av løpsveterinærer. 

Tett samarbeid mellom sjefsveterinærer og løpsarrangører om dyrevelferd.  

Kompetanse heving av kjørere og handlere på helse og dyrevelferd. Handleres og kjøreres 
kunnskap og årvåkenhet er veldig viktig for å trygge god behandling av syke hunder under 
langdistanse løp. 

At alle arrangører legger til rette for et tett samarbeid mellom kjører, løpsveterinær og 
handler.  

Penger på budsjettet som kan brukes til prøvetaking av kritisk syke hunder på løp og til å 
oppklare sykdoms årsaker på trekkhunder. Det er viktig å vite årsaker til problemer for å 
kunne forebygge dem. 

Undertegnede oppdaget tilfeldigvis under lesning av ting papirene at jeg var satt opp som 
leder av veterinærgruppa. Dette var jeg dessverre ikke klar over.  

Håper dere får et bra og konstruktivt ting. Lykke til! 

Med vennlig hilsen 

Ingrid Wiik Haugbjørg 

Veterinær. Rendalen 11.5.2012 
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MØTEREFERAT FAGMØTE SLEDE 
2. JUNI 2012 PÅ GARDERMOEN 

 
 
1. Fremmøtte stemmeberettigede ble tellet og godkjent 
23 stemmeberettigede fra klubbene, ingen fra kretsene. 
 
2. Valg av møteleder 
Steinar Nilson valgt 
 
3. Valg av sekretær 
Tora Kleven valgt 
 
Valg av tellekorps 
Nina Skramstad og Thomas Vedeler valgt 
 
4. Handlingsplan 
 
Handlingsplanen godkjennes for ett år.  
Fagmøtet oppfordrer handlingsplanens redaksjonskomite til å utarbeide nytt forslag til 
neste ting. Der må Alta Trekkhundklubbs innkomne forslag samt Mattilsynets nye 
dyrevelferdsregler tas med. Langdistansemiljøet må være representert i komiteen. 
 
Vedtak: 18 for 
 
 
5. Behandle innkomne forslag til tinget. 
Forslagene 1-8 ble behandlet, se nedenstående. 
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6. Behandle innkomne forslag til fagmøte 
Forslagene 9-18 ble behandlet, se nedenstående. 
 
Lov/Tingforslag nummereres i referatet som i hoveddokumentet. 
 
 
 

FORSLAG 1: 
Fra Lovutvalget/Forbundsstyret 
 
Oppdatering av NHF’s lover iht. NIF’s nye lovnorm for særforbund. 
 
Vedtak: 20 for 
  3 avholdende 
 
 

FORSLAG 2: 
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
NHF og Tekniske komiteer.  
Foreslår å dele TKS inn i to; et TKS-L og et TKS-M&S. Langdistanse er en gren i vekst og 
med egen agenda og egne utfordringer, og det synes lurt å ha en egen teknisk komite for 
langdistanse fra nå av. 
 
Forslaget trukket av Oslomarka Trekkhundklubb. 
 
 

FORSLAG 3: 
Nittedal Hundekjørerklubb foreslår følgende: 
 
Det skal IKKE være mulig å endre et tingforslag. 
 
Begrunnelse:  
Alle skal ha mulighet til å diskutere med sin klubb hva man stemmer over.  
 
Forslaget trukket av Nittedal Hundekjørerklubb. 
 
 

FORSLAG 4: 
Hakadal Sledehundklubb foreslår følgende: 
 
Fagmøtene for Nordisk og Sledehund gis vedtaksmyndighet slik at saker det enkelte 
Fagmøte har blitt enig/hatt flertall om ikke skal stemmes over på nytt av 
Forbundstinget.  
 
Begrunnelse: 
Det er uheldig at Nordisk og Slede stemmer på tvers av egne saker. Vi ønsker å sikre at sikre 
at fagkomiteene ikke legger seg opp i hverandres anbefalinger til hva Tinget skal stemme 
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over. Dette har det vært en stilletiende avtale om i alle år men fjorårets Ting viste at vi trenger 
klarere retningslinjer her.  
 
Forslaget trukket av Hakadal Sledehundklubb. 
 
 

FORSLAG 5: 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 
Styret ber tinget vedta at det skal søkes om vinter EM i 2016 i henhold til ESDRA’s 
mesterskapsklasser. En foreløpig søknad skal overleveres ESDRA på dennes kongress i 
juni 2012. En endelig søknad leveres seinere etter avtale med ESDRA. 
 
Begrunnelse: 
Styret ønsker at vi bruker den kompetansen som miljøet har bygget opp i forbindelse med 
VM. 
Aktivitetstallene etter VM sesongen er økte, noe vi håper er en positiv effekt av VM. Vi håper 
på en tilsvarende effekt av et EM også. 
I hundekjørersammenheng er Norge en stor nasjon, og vi har et ansvar for å arrangere 
internasjonale mesterskap. Det er både nedfelt i handlingsplanen vår og i NIFs idrettspolitiske 
dokument at vi skal arrangere internasjonale mesterskap. 
 
Vedtak: 15 for 
  3 mot 
  4 avholdende 
 
 

FORSLAG 6: 
Molde og Omegn Hundekjørerlag foreslår følgende: 
 
Endring til Kjørereglementet for Nordisk Stil 
 
Punkt 5.1.1 Klasse inndeling 
Kvinner veteran Alder 50+ 
Menn veteran  Alder 50+ 
 
 
Begrunnelse: 
Tinget i 2010 tok bort klassen 55+.  
Det ble da et stort "aldersspenn" i veteranklassen, noe som gjorde det mindre attraktivt å delta 
for de eldste hundekjørerne.  
Slik det er i dag, må disse konkurrere med deltakere som er nærmere 20 år yngre enn seg.  
Hundekjøring er en erfarings idrett, noe som gjør at deltakerne i den ordinære seniorklassen 
har en gjennomgående høyere alder enn i andre idretter.  
Det er derfor mer "naturlig" for en hundekjører å bli titulert veteran ved fylte 50 år, enn ved 
fylte 40. 
 
Det foreslås også samme endring i Arrangementsregler spesielt for NM: 
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Punkt 2.2. Klasseinndeling  
Dag 2 
Kvinner veteran Alder 50+ 
Menn veteran  Alder 50+ 
 
Vedtak: Fagmøtet anser dette som en TKN-sak og er avholdende. 
 
 

FORSLAG 7: 
Forbundsstyret/TKS foreslår følgende: 
 
Tilbud til utøvere med handikap 
 
Ved alle nasjonale mesterskap, skal arrangør legge til rette for og tilby en egen klasse for 
handikappede. Klassen skal være fleksibel i forhold til om utøverne bruker ski, en eller to 
sleder. Antallet hunder, som det er anledning til å benytte, begrenses i forhold til vekt og 
antall personer (innberegnet hjelpepersonell).  
 
Ved bruk av ski: 
Løpet skal være 3 til 5 km  

•   1 hund per utøver uten assistent  
•   2 hunder per utøver med assistent (2 pers. henger bak hundene)  

 
Ved bruk av slede: 
Løpet skal være 5 til 10 km og gå over 1 til 3 dager. 

•   2 - 4 hunder per utøver uten assistent  
•   4 – 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på/i en slede)  
•   4 – 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på hver sin slede, trukket av de samme 
    hundene)  

 
Vedtak: 21 for, enstemmig 
 
 

FORSLAG 8 
NHFs Ungdomskomite foreslår følgende: 
 
Forslag om utvidelse av alder i Jr. klassen i slede. 
Per i dag er man Jr. fra 14 til 16 år, og UK fremmer med dette et forslag om å utvide til 18 år, 
med vedtak om at kjøreren kan velge å stille i junior eller senior mellom 16 og 18 år. 
 
Begrunnelse 
Ønske om en overgangsperiode mellom på 2 år, grunnet i at en kjører på 16 har mindre 
fleksibilitet i forhold til bil og inntekt, enn det en kjører over fylte 18 år har. Det er også en 
«tøff» overgang med kun to års erfaring med tidligere. Vi mener dette vil være med på å 
beholde flere kjørere, samt at det vil styrke Jr. klassens deltagelse med mulighet for flere 
deltagere. 
 
Vedtak: 20 for 
  0 mot 
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FORSLAG 9 
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Løpsreglement, spesielt langdistanse.  
Langdistanseløp må vise spesielt hensyn til publikum og andre sin bekymring for dyrehelse 
og velferd. Langdistanseløp bør derfor pålegges å ha i alle fall en lang (over 6 timer) 
obligatorisk hvile på alle løp som varer mer 
enn et døgn. Løpsarrangør bør stilles fritt i å endre hviletidsbestemmelser under løp dersom 
dyrehelse-hensyn eller ekstremvær tilsier det. En slik utvidet hvile bør legges slika t det blir 
"likt for alle".  Det bør vises åpenhet fra TD, Løpsledelse og veterinærer mot almenheten slik 
at god og riktig informasjon kommer ut.  
  
Forslaget trukket av Oslomarka Trekkhundklubb.  

 
 
FORSLAG 10 
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Dopingreglementet. 
NHF bør arbeide for at behandling som forebygger magesår blir tatt ut av dopinglisten.  I lys 
av at magesår, oppkast og aspirasjonslungebetennelse rammer mange langdistansehunder, 
men at det er vanskelig å forutsi hva som forårsaker det (foring, stress, hormoner) og hvem 
som rammes, bør man vurdere å gi tillatelse til forebyggende behandling av magesår på løp. 
Slik behandling har gitt lovende resultater i løp som bl.a Iditarod, om ikke har hatt dødsfall av 
hund på løp på tre år. Slik behandling må inn i bestemmelsene om medisiner som er tillatt i 
henhold til dopingreglementer. 
 
Vedtak: 10 for 
  5 mot 
  5 avholdende 
 

 
FORSLAG 11 
Alta Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
NHF må jobbe for å få godkjent bruk av/eventuelt strøket fra dopinglistene den 
magesårmedisinen Famotidyn/Pepceed/eller liknande som brukes forebyggende på 
langdistansehunder i Alaska. 
 
Begrunnelse: 
Magesår problematikken er et økende problem for langdistansehunder, kanskje mere  
omfattende enn vi tror.  Iditarod har tillatt forebyggende medisin, og har gode resultater.  
Denne type forebyggende tiltak bør vi her i Norge også tillates. 
 
Vedtak: 9 for 
  10 mot 
  2 avholdende 
 



�

�

FORSLAG 12 
Alta Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
NHF må jobbe for å finne årsaken til at så mange hunder har fått lungebetennelse på  
lange løp de siste årene. 
 
Begrunnelse: 
Både i fjor og i år på Finnmarksløpet og på Femundløpet, ble mange hunder alvorlig syke  
med lungebetennelse også med dødlig utfall. Det er forskjellige grunner til at lungebetennelse 
oppstår, men vi ser en utvikling som det ikke er noen tydelig forklaring på! Det må 
igangsettes et arbeid som kan finne ut av hva som er årsaken til dette, slik at vi kan sette i 
gang forebyggende tiltak hvis det er mulig. 
 
Vedtak: 20 for 
  0 mot 
  1 avholdende 
 
 

FORSLAG 13 
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Terminfesting av løp 
NHF bør ikke legge inn noen former for represalier mot arrangører eller deltagere i slike løp 
(lange eller korte, klubbløp eller store løp), (inkludert veterinærer og dommere/TD) der man 
av ulike grunner velger å ikke terminfeste løpene.  Det skal fremdeles være mulig å ha et 
mangfold inne sporten. 
  
Forslaget trukket av Oslomarka Trekkhundklubb.  
 
 

FORSLAG 14 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Forslag om mulighet for tidsstraff når hunder napper/biter, eller på annen måte 
angriper/hindrer andre hunder/spann. 
Vi foreslår muligheten for å gi 30 sekunder tidsstraff, som tillegg til dagens 
regler, som sier advarsel eller diskvalifikasjon. Er det flere protester i samme løp vil 
straffen kunne legges sammen, eller mest sannsynlig blir man disket.  
 
Begrunnelse: 
Biting/napping/hindring av andre spann har blitt et større problem de siste årene, og vi må ha 
bedre regler for at konkurransene skal være rettferdige. (X antall advarsler = straff, viser seg å 
ikke virke) Tidsstaff brukes i etappeløp hvis man ikke følger reglene. 
I de fleste tilfeller er det svært vanskelig å diskvalifisere. Og det er heller ikke moro å være 
den som leverer en protest, særlig ikke da den eneste straffen i reglene er diskvalifikasjon. 
Man må fortsatt ha bevis, eller at partene blir enige, men det vil være lettere når disking ikke 
er eneste mulige straff. Flere og flere kjørere bruker kameraer, så i disse tilfellene vil det være 
enklere. Det må også bli opp til den fornærmede om tidsstaff er en mer passende straff enn 
disking. 
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Vi må selvsagt huske at vi har med hunder å gjøre, og hunder er uforutsigbare. Er en kjører 
uheldig, og en av hundene “angriper” en annen hund uten forvarsel, hvorpå kjøreren bremser, 
holder seg bak og gjør det han kan for å forhindre at det skjer igjen, vil forulempet kjører 
sannsynligvis ikke levere protest. 
Og hvis det ikke er vitner eller bevis, må “tvilen komme tiltalte tilgode” 
 
 

Videreutvikling av forslag 14 (fagmøtet sledehund) og forslag 21 
(fagmøtet nordisk stil) 
 
Fra Holmenkollen Sportsklubb 
1. juni 2012  
 
Slede sprint: 
R.5 FORFØYNINGER VED REGELBRUDD.  
R..5.1 For brudd på dette reglement eller regler gitt med hjemmel i dette reglement, skal 
Juryen enten gi kjøreren advarsel eller diskvalifisere han/henne.15 sekunders tidsstaff kan 
benyttes ved punkt R5.11. Ingen annen form for disiplinær reaksjon kan gis i forbindelse med 
løpet. TD kan dog inngi rapport om forholdet til høyere instans. 
. R.5.2  I tillegg til de obligatoriske diskvalifikasjonsgrunner som anført ellers i dette 

reglement, skal en kjører i alle fall diskvalifiseres når han:  
. R.5.3  Starter i feil klasse.  
. R.5.4  Mottar forbudt hjelp.  
. R.5.5  Trener i løypa når denne er stengt.  
. R.5.6  Bruker tvangsmidler, eller opptrer utillatelig overfor TD/Jury, funksjonærer, andre 

kjørere eller publikum, dette uaktet om overtredelsen skjer før, under eller etter løpet.  
R.5.7  Er til alvorlig sjenanse for et annet spann.  
 
R.5.9 Forsettelig lar sin(e) hund(er) løpe løs, underveis eller ved stopp, eller anvender hunder 
som av andre grunner hjemlet i dette reglement, er diskvalifisert. 
R5.10 Unndrar sine hunder fra obligatorisk scanning  
R5.11 15 sekunders tidsstaff eller diskvalifikasjon kan ilegges avhengig av        
alvrlighetsgraden 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  
 
. R.6.1  Juryens avgjørelse skal forelegges arrangøren, kjøreren og den som innga rapporten, 

snarest mulig, og i alle fall senest to timer før premieutdelingen.  
. R.6.2  Juryens avgjørelse er endelig.  
R.7 ENDRINGER I REGLEMENTET. 
. R.7.1  Arrangøren kan, for det enkelte løp, fastsette de nødvendige tillegg til, eller 

endringer i nærværende  reglement, under hensyn til de spesielle forhold ved løpet.  
. R.7.2  Alle endringer/tilføyelser må være godkjent av Norges Hundekjørerforbund. Dette 

gjelder også endringer med direkte hjemmel i reglementet.  
 
. Nordisk stil:  
. 5.7.  DISKVALIFIKASJON FORFØYNINGER VED REGELBRUDD 
. 5.7.1.  For brudd på dette reglement eller regler gitt med hjemmel i dette reglement, skal 
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juryen  enten gi løperen en muntlig advarsel, eller diskvalifisere han/henne. 15 
sekunder tidsstraff kan benyttes ved pk. 5.7.3. pk. 9. Ingen annen form for disiplinær 
reaksjon kan gis i forbindelse med løpet. Juryen kan dog rapportere om forholdet til 
høyere instans.  

. 5.7.2.  Det er ikke tillatt å bruke tvangsmidler eller unødig høyrøstet skriking til hunden(e) 
under løpet, samt  eller opptre utillatelig overfor TD, funksjonærer eller publikum, 
verken før, under, eller etter løpet, herunder også premieutdelingen.  

. 5.7.3.  I tillegg til de generelle diskvalifikasjonsgrunner som anført ovenfor, skal en løper i 
alle fall diskvalifiseres når han/hun:  

 1)  Starter i feil klasse.  
 2)  Mottar hjelp, herunder ”pace”.  
 3)  Bytter doning.  
 4)  Dopet seg selv eller hunden(e).  
 5)  Tar hund ut av spannet.  
 6)  Har for lite vekt ved kontrollveiing.  
 7)  Løper som er plukket ut til kontrollveiing må møte umiddelbart etter målgang  i 

henhold til anvisning fra kontrollør.  
 8)  Trener i løypa når denne er stengt.  

   9) Hunder som napper/biter, eller på annen måte angriper, eller er til alvorlig 
sjenanse for et annet spann. Samt unødig høyrøstet skriking til hunden (-e) under 
løpet. 15 sekunders tidsstaff kan benyttes, eller diskvalifikasjon, avhengig av 
alvorlighetsgraden. 
 

      Barmark 
         Tillegg til regelverk 

. 15 sekunders tidsstaff eller diskvalifikasjon kan 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  

 
Vedtak: 11 for 
  0 mot 
  10 avholdende 
 
 

FORSLAG 15 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
En hund som blir dømt for overstående forhold 3 ganger utestenges fra all konkurranse 
i 2 år fra siste hendelse. 
 
Begrunnelse: 
Hunder som napper/biter kan ødelegge andre hunder for lang tid fremover, og i verste fall for 
alltid. Det er ofte gjengangere, og kjørere tar sjansen, fordi straff (annet enn advarsel) sjelden 
praktiseres. 
Vi ønsker at NHF fremlegger forslagene for IFSS/ESDRA, på deres møte etter tinget i juni. 
 
Forslaget trukket av Holmenkollen Sportsklubb.  
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FORSLAG 16 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Forslag om å endre NHF sine barmark og slede sprint regler vedr. alder på hund, til 
samme regler som IFSS bruker. Endre til: slede sprint: 18 md i åpen klasse, og 12 md i 
andre klasser. Barmark: 18 md i snøresykling, og 12 md i andre klasser. 
 
Begrunnelse: 
Det skaper problemer ved kvalifisering til internasjonale mesterskap når vi har forskjellige 
aldersbestemmelser. 
 
Klippet fra regelverkene: 
Slede sprint IFSS: 

3.5.2  Sprint: 18 months in the Unlimited class, 12 months in the other classes. 
 

Slede sprint NHF: 

30.2.1  ALDERSBESTEMMELSER 
 Hunden må ikke være yngre enn 18 måneder.  Det er ingen øvre aldersgrense. 
 
Barmark IFSS: 

IX. AGES OF DOGS 
81. Ages of Dogs The dogs shall be at least 12 months old on the first day of the competition 
in the Canicross, scooter and Rig classes and at least 18 months old in Bikejöring. 
Barmark NHF: 

2.2.2 Hunder 
2.2.2.4.3 Barmarksløp: Hunder som deltar i barmarksløp skal være minst tolv (12) måneder 
gamle med følgende unntak: I sparkesykkel og sykkel løp skal hundene være minst atten (18) 
måneder gamle 
 
Opprinnelig forslaget trukket av Holmenkollen Sportsklubb. 
 
Nytt forslag. Siste setningen angående barmarksløp utgår. 
Følgende settes inn:  
Pkt 2.2.2.4.3 Barmarksløp: NHF oppfordres til å arbeide for at IFSS endrer sine 
aldersgrenser så de blir tilpasset våre aldersgrenser. 
 
Vedtak: 19 for 
  0 mot 
  2 avholdende 

 
 
FORSLAG 17 
NHFs Ungdomskomite foreslår følgende: 
 
Forslag om felles aldersregler for slede, nordisk og barmark. 
Vi ønsker at NHF skal jobbe med en samordning av aldersreglementet for alle grener innen 
hundekjøring, slik at disse skal bli enklere å forstå og forholde seg til. Mange kjørere stiller til 
start i forskjellige grener innenfor sporten vår, både innen nordisk, slede og barmark, der 
aldersbestemmelsene spiller inn. 



�

�

Begrunnelse 
Det har vært mye forvirring rundt aldersbestemmelsene, spesielt mellom reglene for nordisk 
og reglene for barmark, grunnet forskjellige aldersregler for de forskjellige klassene. Vi 
ønsker å få et tydeligere, mer samordnet aldersreglement for å kunne unngå forvirring og feil. 
 
Vedtak: 18 for 
  0 mot 
  3 avholdende 
 
 
 

FORSLAG 18 
Forbundsstyret/TKS foreslår følgende: 
 
Tilrettelegging for utøvere med lettere fysiske utfordringer. 
 
Det skal være mulig for alle utøvere å konkurrere på lik linje ved alle NHF sine terminfestede 
løp. For utøvere, som av en eller annen grunn, ikke kan gjennomføre et løp skal det derfor gis 
mulighet for å kunne søke om spesifikk assistanse eller bruk av spesifikt hjelpeutstyr. Denne 
assistansen/bruken av ekstrautstyr skal være av en slik natur at den ikke oppleves som 
fordelaktig. 
 
Eksempel på slik assistanse kan være en utøver, som har store vansker med å sette på sokker 
på en hund. Her ser vi for oss at utøveren kan få assistanse til dette, men må være til stede 
(utøveren skal ikke kunne ”vinne” hviletid etc. ved at en annen person gjør jobben). 
 
Søknader om mulig bruk av assistanse og eller hjelpeutstyr sendes til TKS/TKN, for 
individuelle løp eller sesong. Ved innvilgelse av en slik søknad, så skal løps arrangør 
informere alle andre kjørere om forholdet, senest på kjørermøtet før første konkurransedag. 
 
Dette forslaget ble redigert. Nytt forslag som ble behandlet: 
 
Tilrettelegging for utøvere med lettere fysiske handikapp 
 
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. 
 
Vedtak: 14 for 
  0 mot 
  5 avholdende 
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7. Beretninger 
Pkt 12. Årsberetning for TKS sesongen 2011/2012 ble gjennomgått. 
 
Tillegg under resultater 2011/2012: 
Yukon Quest 
Joar Ulsom ble nr 6. 
 
TD-komitéen 2011/2012: 
Bent Aaseby, Nittedal (ikke Hakadal) 
 
Vedtak: Beretningen for 2011 ble godkjent med rettinger. 
 

 
8. Regnskap/Budsjett 
Gjennomgått av Svein Erik Teslo 
 
Vedtak: Regnskapet for 2011 godkjent. 
   20 for 
 
Budsjett 2013, NIF reduserte bevilgningene med kr 40.000,-. Dette dekkes ved å ta fra 
fond. 
 
Vedtak: Budsjettet for 2013 godkjent. 

 14 for 
  1 mot 
  5 avholdende 
 
 

9. Saker til drøfting 
-forslag til redigering av sledehundreglementene 
 
Vedtak: Forslaget godkjent. 

12 for 
0 mot 
7 avstående 

 
 

10. Valg 
Innstilling til nytt TKS, fra Valgkomiteen ved Per Olav Gausereide.  
 
Leder: Stein Tage Domaas (2 år) 
Nestleder: Thomas Vedeler, ikke på valg. 
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Valg av medlem foretatt: Trine Sørum 12 stemmer, Svein Erik Teslo 6 stemmer, 3 avstående  
Medlem: Trine Sørum (2 år) 
Medlem: Karin Larsson (2 år) 
Medlem: Jo Jøldal (1 år) 
 
Innstilling til ny Valgkomite:  
Leder: Per Olav Gausereide  
Nestleder: Lena Boysen Hillestad  
Medlem: Harald Tunheim 
 
 

11. Avslutning 
 Steinar Nilson avsluttet fagmøtet slede 2012. 
 
 
 
Gardermoen 2. juni 2013 
 
 
Tora Kleven 
referent 
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Fagmøte Nordisk stil 
2.juni 2012, Rica Hotel Gardermoen 

Sak1: Godkjenne fremmøtte representanter 

Representanter med stemmerett: 

Marte Hjertum    Leder TKN 

Ina Kjøge     Nestleder TKN 

Ingen representanter   Akershus Hundekjørerkrets 

Monica Harstad Hallan   Asker Trekkhundklubb 

Anne Gry Spigseth   Bærum Hundekjørerklubb 

Knut Arne Holthe   Bærum Hundekjørerklubb 

Jill Iren Nærland   Norsk Trekkhundklubb 

Tor Gundersen    Grenland Hundekjørerklubb 

Snorre Larsson    Grenland Hundekjørerklubb 

Bjørn Huseby    Hadeland Trekkhundklubb 

Yngve Hoel    Hadeland Trekkhundklubb 

Gro Teslo    Hamar Trekkhundklubb 

Terje Hoel    Molde- og Omegn Hundekjørerlag  

Kristin Johansen   Nittedal Hundekjørerklubb 

Hans Petter Hjertum   Nittedal Hundekjørerklubb 

Fredrik Westlie    Oslomarka Trekkhundklubb 

Mona Lurås    Holmenkollen Sportsklubb 

Kjetil Fossnes    Sollihøgda Tur- og Trekkhundklubb 

Randi Elin Lutnæs   Trysil Hundekjørerklubb 

14 stk. stemmeberettigede. 

�
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Sak 2 Valg av møteleder 

Nils Finsrud ble valgt til møteleder. 

 

Sak 3 Valg av sekretær 

Ina Kjøge ble valgt til sekretær.  

�
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Sak 5 Behandle innkomne forslag til TINGET. 

LOVFORSLAG (2/3 flertall) 
 
 

FORSLAG 1: 
Fra Lovutvalget/Forbundsstyret 
 
Oppdatering av NHF’s lover iht. NIF’s nye lovnorm for særforbund. 
Se vedlegg: Ny lovtekst. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR 14  
 

FORSLAG 2: 
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
NHF og Tekniske komiteer.  
Foreslår å dele TKS inn i to; et TKS-L og et TKS-M&S. Langdistanse er en gren i vekst og 
med egen agenda og egne utfordringer, og det synes lurt å ha en egen teknisk komite for 
langdistanse fra nå av. 
 
 
TKS sin kommentar: Forslaget bør viderebehandles som et ledd i arbeidet med våre 
lover, se handlingsplanen. 
 
TKN har ingen kommentarer.  Dette er en TKS sak. 
 
Styret støtter ikke forslaget slik det foreligger.  Styret tar forslaget til etterretning og vil at 
dette skal sees på i lovarbeidet mht. ny organisasjonsmodell som ligger foreslått i 
handlingsplanen.  Dette arbeidet starter rett etter årets ting. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: MOT: 2, AVHOLDENDE: 12 
 
 

FORSLAG 3: 
Nittedal Hundekjørerklubb foreslår følgende: 
 
Det skal IKKE være mulig å endre et tingforslag. 
 
Begrunnelse:  
Alle skal ha mulighet til å diskutere med sin klubb hva man stemmer over.  
 
 
TKS sin kommentar: Det er ikke hjemmel for denne begrensning i NIFs lover om vi ser 
bort fra rene lovforslag. Vi er imot forslaget, men ser behovet for bedre rutiner. 
 
TKN er i mot forslaget. TKN forstår intensjonen, men mener det blir altfor rigid, og at 
ofte gode løsninger på innkommende forslag kan bedres ved å diskuteres i plenum på 
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fagmøtene. Det bør heller settes krav til at endringer må skrives ned elektronisk og vises 
på skjerm og legges frem tydelig, slik at det lettere kan leses og forstås av andre før 
avstemming. 
 
Styret støtter ikke forslaget, da NHF er forpliktet til å følge NIFs lover. Intensjonen med 
forslaget er forståelig, og bedre rutiner kan være med på å løse dette. 
 
FORSLAGET ER ET INNSPILL, TREKKES SOM FORSLAG. 
 
 

FORSLAG 4: 
Hakadal Sledehundklubb foreslår følgende: 
 

Fagmøtene for Nordisk og Sledehund gis vedtaksmyndighet slik at saker det enkelte 
Fagmøte har blitt enig/hatt flertall om ikke skal stemmes over på nytt av 
Forbundstinget.  
 
Begrunnelse: 
Det er uheldig at Nordisk og Slede stemmer på tvers av egne saker. Vi ønsker å sikre at sikre 
at fagkomiteene ikke legger seg opp i hverandres anbefalinger til hva Tinget skal stemme 
over. Dette har det vært en stilletiende avtale om i alle år men fjorårets Ting viste at vi trenger 
klarere retningslinjer her.  
 
 
TKS sin kommentar: Dette er vanskelig å kontrollere. Det er tilstrekkelig at klubben 
vedtar å sende representanter til begge fagmøtene. Ingen kan nekte dem det. Dessuten er 
det i dag flere klubber som faktisk er representert i flere grener på løp. TKS er i mot 
forslaget. 
 
TKN avventer fagmøtets innstilling. 
 
Styret: Avventer fagmøtenes innstilling. Dette er noe det vil bli jobbet mot i forhold til ny 
organisasjonsmodell. 
 
FORSLAGET TREKKES. 
 
 

TINGFORSLAG (2/3 flertall) 
 
 

FORSLAG 5: 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 
Styret ber tinget vedta at det skal søkes om vinter EM i 2016 i henhold til ESDRA’s 
mesterskapsklasser. En foreløpig søknad skal overleveres ESDRA på dennes kongress i 
juni 2012. En endelig søknad leveres seinere etter avtale med ESDRA. 
 
Begrunnelse: 
Styret ønsker at vi bruker den kompetansen som miljøet har bygget opp i forbindelse med 
VM.  
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Aktivitetstallene etter VM sesongen er økte, noe vi håper er en positiv effekt av VM. Vi håper 
på en tilsvarende effekt av et EM også. 
I hundekjørersammenheng er Norge en stor nasjon, og vi har et ansvar for å arrangere 
internasjonale mesterskap. Det er både nedfelt i handlingsplanen vår og i NIFs idrettspolitiske 
dokument at vi skal arrangere internasjonale mesterskap. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 10, MOT: 2, AVHOLDENDE: 2 
 

 
FORSLAG 6: 
Molde og Omegn Hundekjørerlag foreslår følgende: 
 
Endring til Kjørereglementet for Nordisk Stil 
  
Punkt 5.1.1 Klasse inndeling 
Kvinner veteran Alder 50+ 
Menn veteran          Alder 50+ 
  
Begrunnelse: 
Tinget i 2010 tok bort klassen 55+.  
Det ble da et stort "aldersspenn" i veteranklassen, noe som gjorde det mindre attraktivt å delta 
for de eldste hundekjørerne.  
Slik det er i dag, må disse konkurrere med deltakere som er nærmere 20 år yngre enn seg.  
Hundekjøring er en erfarings idrett, noe som gjør at deltakerne i den ordinære seniorklassen 
har en gjennomgående høyere alder enn i andre idretter.  
Det er derfor mer "naturlig" for en hundekjører å bli tittulert veteran ved fylte 50 år, enn ved 
fylte 40. 
  
Det foreslås også samme endring i Arrangementsregler spesielt for NM: 
  
Punkt 2.2. Klasseindeling  
Dag 2 
Kvinner veteran Alder 50+ 
Menn veteran      Alder 50+ 
 
  
TKS sin kommentar: Dette er en sak for fagmøte nordisk 
 
TKN er i mot forslaget.  Det er nok klasseinndelinger som det er. 
 
Styret: Støtter TKNs innstilling. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 8, MOT: 3, AVHOLDENDE: 3 
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FORSLAG 7: 
Forbundsstyret/TKS foreslår følgende: 
 
Tilbud til utøvere med handikap 
 
Ved alle nasjonale mesterskap, skal arrangør legge til rette for og tilby en egen klasse for 
handikappede. Klassen skal være fleksibel i forhold til om utøverne bruker ski, en eller to 
sleder. Antallet hunder, som det er anledning til å benytte, begrenses i forhold til vekt og 
antall personer (innberegnet hjelpepersonell).  
 
Ved bruk av ski:  
Løpet skal være 3 til 5 km  

• 1 hund per utøver uten assistent  

• 2 hunder per utøver med assistent (2 pers. henger bak hundene)  
 
Ved bruk av slede:  
Løpet skal være 5 til 10 km og gå over 1 til 3 dager. 

• 2 - 4 hunder per utøver uten assistent  

• 4 – 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på/i en slede)  

• 4 – 6 hunder per utøver med assistent (2 pers. på hver sin slede, trukket av de samme 
hundene)  

 
TKS sin kommentar: Dette er i tråd med NIFs Idrettspolitiske Dokument 2011-2014.  
 
TKN.  NIFs Idrettspolitiske Dokument (IPD) tar for seg aktiviteter for 
funksjonshemmede.  Støtter forslaget. 
 
Styret støtter forslaget.  
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 11, MOT: 0, AVHOLDENDE: 3 
 
 

FORSLAG 8 

NHFs Ungdomskomite foreslår følgende: 
 
Forslag om utvidelse av alder i Jr. klassen i slede. 
Per i dag er man Jr. fra 14 til 16 år, og UK fremmer med dette et forslag om å utvide til 18 år, 
med vedtak om at kjøreren kan velge å stille i junior eller senior mellom 16 og 18 år. 
 
Begrunnelse 
Ønske om en overgangsperiode mellom på 2 år, grunnet i at en kjører på 16 har mindre 
fleksibilitet i forhold til bil og inntekt, enn det en kjører over fylte 18 år har. Det er også en 
«tøff» overgang med kun to års erfaring med tidligere. Vi mener dette vil være med på å 
beholde flere kjørere, samt at det vil styrke Jr. klassens deltagelse med mulighet for flere 
deltagere. 
 
 
TKS sin kommentar: Støtter forslaget. 
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TKN har ingen kommentarer.  Dette er en TKS sak. 
 
Styret avventer fagmøtets innstilling. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: AVHOLDENDE: 14 
 

�

Sak 5 Behandle innkomne forslag til FAGMØTET. 

 

FORSLAG 19 

Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Terminfesting av løp 
NHF bør ikke legge inn noen former for represalier mot arrangører eller deltagere i slike løp 
(lange eller korte, klubbløp eller store løp), (inkludert veterinærer og dommere/TD) der man 
av ulike grunner velger å ikke terminfeste løpene.  Det skal fremdeles være mulig å ha et 
mangfold inne sporten. 
  
 
TKS sin kommentar: Det er ikke hjemmel for represalier i eksisterende regelverk og 
TKS vil heller ikke anbefale at det forsøkes innført.  
 
TKN er i mot forslaget. Vi mener at alle løp bør terminfestes, da dette beskytter og 
ivaretar sikkerhet for både løpere og hunder.  
 
Styret tar anmodningen til etterretning.  Støtter TKenes anbefalinger. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: 14 STK. MOT 
 
 

FORSLAG 20 

Hadeland Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
En hund skal kunne gå to løp per dag, så sant samlet lengde på løpene ikke overstiger  
20 km. 
 
Forslaget betinger følgende endringer i arrangementsreglement for nordisk stil: 
 
3.3 KLASSEINNDELING (Arrangementsregler spesielt for løp med fellesstart) 
 
Hvert stafettlag skal bestå av 3 forskjellige løpere og 3 forskjellige hunder. En løper og en 
hund kan kun delta i en stafettetappe pr. dag. For combined gjelder samme regler som i NHF's 
kjørereglement, paragraf 1.6.  
5.3 HUNDENE (Kjørereglement for nordisk stil) 
5.3.1. De deltakende hunder skal innen dagen før starten på konkurransen den deltar i være 
minst 18 måneder for å delta i løp til og med 20 km og 15 måneder til og med 10 km. For løp 
over lengre distanser, skal hundenes alder være minst 24 måneder. En hund over 24 
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måneder får delta i to klasser samme konkurransedag om den sammenlagte distansen 
ikke overstiger 20 km. For alle distanser må hundene ikke være eldre enn 9 år. Forbundets 
Arbeidsutvalg kan etter skriftlig anbefaling fra veterinær dispensere fra 
maksimumsbestemmelsene, gjeldende for en sesong.  
6.1. KLASSEINNDELING (Kjørereglement for løp med fellesstart) 
 
Hvert stafettlag skal bestå av 3 forskjellige løpere og 3 forskjellige hunder. En løper og en 
hund kan kun delta i en stafettetappe pr. dag. For combined gjelder samme regler som i NHF's 
kjørereglement, paragraf 1.6.  
Begrunnelse:  
Hadeland Trekkhundklubb ønsker flest mulig deltakere, både i individuelle løp og stafett. 
Erfaringsmessig er tilgangen til hunder hvert år en begrensende faktor i forhold til hvor 
mange lag vi klarer stille i NM- og GP-stafettene. Vi ønsker å kunne gi alle våre aktive 
mulighet til å delta på stafettlag, og må da gjerne benytte passive medlemmer som i noen 
tilfelle mangler hund. 
Vi ser det ikke som problematisk at en hund deltar i flere løp samme dag, så sant den samlede 
distansen ikke overstiger 20 km. 
Roa, 29. mars 2012 
 
 
TKS sin kommentar: Dette er en sak for fagmøte nordisk. Dersom forslaget skulle gjelde 
for slede vil TKS fraråde dette. Det er ikke bare distanse, men også fart som kommer 
inn i bildet her. 
 
TKN er i mot forslaget. Dette av hensyn til hundene. Det er ikke like vilkår for en hund 
som allerede har gått en etappe kontra en som er uthvilt. Dette kan skape stress og 
større fare for skade på hundene. 
 
Styret avventer fagmøtets innstilling. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 12, MOT: 1, AVHOLDENDE: 1 
 
 

FORSLAG 21 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Forslag om mulighet for tidsstraff når hunder napper/biter, eller på annen måte 
angriper/hindrer andre hunder/spann. 
Vi foreslår muligheten for å gi 30 sekunder tidsstraff, som tillegg til dagens 
regler, som sier advarsel eller diskvalifikasjon. Er det flere protester I samme løp vil 
straffen kunne legges sammen, eller mest sansynlig blir man disket.  
 
Begrunnelse: 
Biting/napping/hindring av andre spann har blitt et større problem de siste årene, og vi må ha 
bedre regler for at konkurransene skal være rettferdige. (X antall advarsler = straff, viser seg å 
ikke virke) Tidsstaff brukes i etappeløp hvis man ikke følger reglene. 
I de fleste tilfeller er det svært vanskelig å diskvalifisere. Og det er heller ikke moro å være 
den som leverer en protest, særlig ikke da den eneste straffen i reglene er diskvalifikasjon. 
Man må fortsatt ha bevis, eller at partene blir enige, men det vil være lettere når disking ikke 
er eneste mulige straff. Flere og flere kjørere bruker kameraer, så i disse tilfellene vil det være 
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enklere. Det må også bli opp til den fornærmede om tidsstaff er en mer passende straff enn 
disking. 
Vi må selvsagt huske at vi har med hunder å gjøre, og hunder er uforutsigbare. Er en kjører 
uheldig, og en av hundene “angriper” en annen hund uten forvarsel, hvorpå kjøreren bremser, 
holder seg bak og gjør det han kan for å forhindre at det skjer igjen, vil forulempet kjører 
sansynligvis ikke levere protest. 
Og hvis det ikke er vitner eller bevis, må “tvilen komme tiltalte tilgode” 
TKS sin kommentar: Vi tror ikke det er hjemmel for denne type sanksjoner i NIFs 
straffebestemmelser, kap. 11. 
 
TKN støtter forslaget. Biting/ nafsing er en uting, men må nødvendigvis ikke være en 
grunn til å diskvalifisere. Det kan være mulighet for å gi tidsstraff hvis løper (og TD) 
mener at situasjonen ikke er mer alvorlig enn at det er hensiktsmessig å gi dette - og at 
det kun skjer en gang under løpet. Men TKN ønsker at Holmenkollen Sportsklubb 
skriver forslaget som en fullstendig regelendring. 
 
Styret: Henviser til kapittel 11 NIFs lov.  Mener at det vil bli komplisert å gjennomføre i 
praksis med tanke på de forskjellige stilartene.  TD-komiteen bør også se på saken.  Det 
viktigste er å bevisstgjøre saken ute i klubbene, på samlinger, for at kjørerne skal kunne 
trene opp sin(e) hund(er) med tanke på å unngå slike ting. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 14 
 
 

FORSLAG 22 

Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
En hund som blir dømt for overstående forhold 3 ganger utestenges fra all konkurranse 
i 2 år fra siste hendelse. 
 
Begrunnelse: 
Hunder som napper/biter kan ødelegge andre hunder for lang tid fremover, og i værste fall for 
alltid. Det er ofte gjengangere, og kjørere tar sjansen, fordi straff (annet enn advarsel) sjelden 
praktiseres. 
Vi ønsker at NHF fremlegger forslagene for IFSS/ESDRA, på deres møte etter tinget i juni. 
 
 
TKS sin kommentar: Dette er å forette baker for smed. En hund gjør ikke noe galt det 
er det kjører som gjør. Vi er i mot dette forslaget. 
 
TKN er i mot forslaget og mener utestengelse i 2 år er strengt.  Viser til kommentar til 
forslag 21 fra Holmenkollen. 
 
Styret støtter ikke forslaget.  Det er kjørers plikt å ha kontroll på sin(e) hund(er), samt 
kontroll på hva slags medisiner de får.  Og det er da kjører som må ta følgene av dette. 
 
FORSLAGET TREKKES. 
 

 



�

�

FORSLAG 23 

Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Forslag om å endre NHF sine barmark og slede sprint regler vedr. alder på hund, til 
samme regler som IFSS bruker. Endre til: slede sprint: 18 md i åpen klasse, og 12 md i 
andre klasser. Barmark: 18 md i snøresykling, og 12 md i andre klasser. 
 
Begrunnelse: 
Det skaper problemer ved kvalifisering til internasjonale mesterskap når vi har forskjellige 
aldersbestemmelser. 
Klippet fra regelverkene: 
Slede sprint IFSS: 

3.5.2  Sprint: 18 months in the Unlimited class, 12 months in the other classes. 
 

Slede sprint NHF: 

30.2.1  ALDERSBESTEMMELSER 
 Hunden må ikke være yngre enn 18 måneder.  Det er ingen øvre aldersgrense. 
 
Barmark IFSS: 

IX. AGES OF DOGS 

81. Ages of Dogs The dogs shall be at least 12 months old on the first day of the competition 

in the Canicross, scooter and Rig classes and at least 18 months old in Bikejöring. 
Barmark NHF: 

2.2.2 Hunder 
2.2.2.4.3 Barmarksløp: Hunder som deltar i barmarksløp skal være minst tolv (12) måneder 
gamle med følgende unntak: I sparkesykkel og sykkel løp skal hundene være minst atten (18) 
måneder gamle 
 
TKS sin kommentar: Vi avventer BMUs uttalelse og råd fra fagmøtene.  
 
TKN er i mot forslaget.  Aldersbegrensningen er for beskyttelse av hundene. 
Sparkesykkel og sykkel er hardt for hundene, og det er viktig for å unngå skader på 
ikke ferdigutviklede unghunder 
 
Styret støtter ikke forslaget, men avventer fagmøtenes innstilling.   
Egentlig er det IFSS sitt reglement som bør endres. 
 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 1, MOT: 12, AVHOLDENDE: 1 
 
 

FORSLAG 24 
Trysil Hundekjørerklubb foreslår følgende: 
 
Forslag til endring av kjørereglement for nordisk stil 5.3.3.  
 
Gjeldende tekst: 
Alle hunder som deltar i løp må merkes med mikrochips eller tatovering i øret. Chipnummer 
eller tatoveringsnummer skal være ført inn i vaksinasjonsattesten. Se NHF’s regler for  
vaksinering og identitetsmerking av hund, Kapittel 16. Prosedyrer for scanning av  
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chipsene, bestemmes av løpets TD. Kjøreren skal før løpet levere til arrangøren skjema med  
utfylt: Navn og  chip- eller tatoveringsnr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for              
innlevering av skjema fastsettes av arrangøren. 
 
Ny tekst: 
Alle hunder som deltar i løp over flere dager må merkes med mikrochips eller tatovering i 

øret. Chipnummer eller tatoveringsnummer skal være ført inn i vaksinasjonsattesten. Se 
NHF’s regler for  
vaksinering og identitetsmerking av hund, Kapittel 16. Prosedyrer for scanning av  
chipsene, bestemmes av løpets TD. Kjøreren skal før løpet levere til arrangøren skjema med  
utfylt: Navn og  chip- eller tatoveringsnr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for              
innlevering av skjema fastsettes av arrangøren. Ved løp over 1 dag med flere heat er 

fargemerking godkjent merkemetode for å kontrollere at kjører bruker samme hund i alle 

heat. 

 
Begrunnelse: 
Gjeldende tekst er ikke oppdatert iht. Se NHF’s regler for vaksinering og identitetsmerking av 
hund, Kapittel 16. 
Vi har sett en negativ tendens de siste årene innen nordisk stil, med synkende deltakerantall. 
Ved tekstendring vil vi kunne senke terskelen for å delta i løp. Dagens ordning med krav om 
at kjørerne skal levere chipslister i løp som kun går over 1 dag vil kunne skremme nye 
hundekjørere fra å stille i uhøytidelige løp. Ved en endring av dagens tekst til å gjelde kun for 
løp som går over flere dager vil vi få et mer fleksibelt regelverk som senker terskelen for å 
delta, men som også hindrer fusk. 
 
 
TKS sin kommentar: Dette er en sak for fagmøte nordisk 
 
TKN er i mot forslaget. Vi kan ikke se at innlevering av chipskjema skremmer 
deltagere, det er viktig at arrangører er obs på om hundene alle er merket og vaksinert 
iht lovverket. (dyrevern) 
 
Styret: Mener at reglementet er bra nok regulert slik det er i dag, men ønkser å avvente 
fagmøtets innstilling. 
 
FORSLAGET ENDRES TIL KUN Å GJELDE FOR EN-DAGS LØP. 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 13, MOT: 1 
 
 

FORSLAG 25 
NHFs Ungdomskomite foreslår følgende: 
 
Forslag om felles aldersregler for slede, nordisk og barmark. 
Vi ønsker at NHF skal jobbe med en samordning av aldersreglementet for alle grener innen 
hundekjøring, slik at disse skal bli enklere å forstå og forholde seg til. Mange kjørere stiller til 
start i forskjellige grener innenfor sporten vår, både innen nordisk, slede og barmark, der 
aldersbestemmelsene spiller inn. 
 
 
 



�

�

Begrunnelse 
Det har vært mye forvirring rundt aldersbestemmelsene, spesielt mellom reglene for nordisk 
og reglene for barmark, grunnet forskjellige aldersregler for de forskjellige klassene. Vi 
ønsker å få et tydeligere, mer samordnet aldersreglement for å kunne unngå forvirring og feil. 
 
 
TKS er enig i forslaget.  Avventer fagmøtets innstilling. 
 
TKN avventer fagmøtets innstilling. 
 
Styret ber fagmøtene godkjenne at styret samordner og bearbeider dette inn i NHFs 
reglement frem til neste ting. 
 
FAGMØTET SER PÅ DETTE SOM EN OPPFORDRING. 
FAGMØTETS AVSTEMNING: FOR: 14 
 
 

FORSLAG 26 

Forbunsstyret/TKS foreslår følgende: 
 
Tilrettelegging for utøvere med lettere fysiske utfordringer 
 
Det skal være mulig for alle utøvere å konkurrere på lik linje ved alle NHF sine terminfestede 
løp. For utøvere, som av en eller annen grunn, ikke kan gjennomføre et løp skal det derfor gis 
mulighet for å kunne søke om spesifikk assistanse eller bruk av spesifikt hjelpeutstyr. Denne 
assistansen/bruken av ekstrautstyr skal være av en slik natur at den ikke oppleves som 
fordelaktig. 
 
Eksempel på slik assistanse kan være en utøver, som har store vansker med å sette på sokker 
på en hund. Her ser vi for oss at utøveren kan få assistanse til dette, men må være til stede 
(utøveren skal ikke kunne ”vinne” hviletid etc. ved at en annen person gjør jobben) 
. 
Søknader om mulig bruk av assistanse og eller hjelpeutstyr sendes til TKS/TKN, for 
individuelle løp eller sesong. Ved innvilgelse av en slik søknad, så skal løps arrangør 
informere alle andre kjørere om forholdet, senest på kjørermøtet før første konkurransedag. 
 
 
TKS sin kommentar: Dette er i tråd med NIFs Idrettspolitiske Dokument 2011-2014.  
 
TKN.  Er i tråd med IPD.  Støtter forslaget. 
 
Styret støtter forslaget.  
 
FAGMØTET BER STYRET INNLEMME DETTE I DET ANDRE FORSLAGET, 
FORSLAG 7. 
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TKN’S ÅRSBERETNING BLE GODKJENT, 14 STK. FOR. 
 
 
TKN’S REGNSKAP FOR 2011 BLE GODKJENT, 14 STK. FOR 
 
 
TKN’S BUDSJETT FOR 2013 BLE GODKJENT, 14 STK. FOR 
 
 
VALG: 
Ny nestleder i TKN ble Anne Gry Spigseth.  
Medlemmer: Ina Kjøge, Eirik O. Amundsen, Christina Holst-Jensen. 
 
Valgkommite: Ingar Spigseth, Espen Fossen, Monica H. Halland. 
 
 
AVSLUTNING:  
Marthe Hjertum takket for fremmøte. 
 
 
 
02.06.12 
Ina Kjøge 
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Norges Hundekjørerforbund   Org.nr. 971 484 020

Resultatregnskap 2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2011 2010
1

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter 1.041.150 503.846
Offentlige tilskudd 2 2.300.543 2.363.214
Andre inntekter 3 884.434 634.550

Sum driftsinntekter 4.226.128 3.501.610

KOSTNADER
Varekostnad 98.201 186.572

Lønns- og personalkostnader 4 785.818 737.614

Tilskudd 5 544.759 490.169

Andre driftskostnader 6 3.105.883 2.084.340

Sum driftskostnader 4.534.661 3.498.695

Driftsresultat -308.533 2.915

Finansposter
Finansinntekter 29.889 20.380
Finanskostnader 5.531 4.754

Sum finanskostnader 24.358 15.625

ÅRSRESULTAT -284.175 18.540

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital 11 -257.926 0
Avsetning fra aktivitetsfond 11 -101.251 0
Avsetning til TKN 11 120.762 0
Avsetning fra TKS 11 -61.376 0
Avsetning fra TDK 11 -18.218 0
Avsetning til UK 11 33.833 0
Avsetning ulike fond 11 0 18.540
Sum disponering -284.175 18.540



Norges Hundekjørerforbund   Org.nr. 971 484 020

Balanse per 31.desember 2011

EIENDELER NOTE 2011 2010

Omløpsmidler

Varer

Varelager 7 101.760 121.802
Sum varebeholdning 101.760 121.802

Fordringer

Kundefordringer 8 116.441 124.490
Andre kortsiktige fordringer 9 170.395 14.870
Sum fordringer 286.835 139.360

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1.986.359 2.410.239
 
Sum omløpsmidler 2.374.955 2.671.401

SUM EIENDELER 2.374.955 2.671.401

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Egenkapital med ulike restriksjoner 11 1.920.673 1.982.423
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1.920.673 1.982.423

Annen egenkapital

Egenkapital 11 484.676 484.677
Årsresultat 11 -257.926
Sum annen egenkapital 226.750 484.677

Sum egenkapital 2.147.424 2.467.100

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 58.388 92.184
Skatt og offentlige avgifter 69.455 50.732
Annen kortsiktig gjeld 12 99.688 61.385
Sum kortsiktig gjeld 227.531 204.301

Sum gjeld 227.531 204.301

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2.374.955 2.671.401

Oslo, 26.04.12

Gunnar Solberg Katrine Foss Venke de Lange

President 1.visepresident 2.visepresident

Marte Hjertum Svein Erik Teslo Eilert Hesthagen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Maren Lindahl  Stephen Smithurst

Styremedlem  Adm. leder



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 klassfisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

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

Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

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. Motsvarende 
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: 2011 2010
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 1.427.022 1.431.439
Barne- og ungdomsmidler fra NIF 410.000 370.000
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 253.566 279.224
Utstyrsmidler fra NIF 51.526 37.919
Tilskudd fra Olympiatoppen 35.000 25.000
Andre tilskudd 123.429 219.632
Sum 2.300.543 2.363.214

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2011 2010
Deltageravgifter 339.527 4.260
Egenandeler 163.397 154.077
Lisenser 143.340 148.265
Andre inntekter 238.170 327.948
Sum 884.434 634.550

Norges Hundekjørerforbund

Noter til regnskapet 2011



Norges Hundekjørerforbund

Noter til regnskapet 2011

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

2011 2010
Lønn 475.101 446.263
Arbeidsgiveravgift 84.174 67.097
Pensjonskostnader 9.780 7.053
Stipend 229.760 210.022
Andre lønnskostnader -12.996 7.179
Sum 785.818 737.614

Antall årsverk 1 1

Lønn til administrativ leder utgjør kr 429 442 og annen godtgjørelse var kr 6 162.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 14 750 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller president i 2011. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.11.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger 
tilfredsstiller kravene i denne lov. For 2011 er det betalt inn og kostnadsført kr. 9.780 i pensjonspremie.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP per 31.12.2011.

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2011 2010
Tilskudd til idrettslag 514.762 431.827
Tilskudd til andre organisasjoner 29.997 58.342
Sum 544.759 490.169

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2011 2010
Kontorkostnader 397.345 218.573
IT-kostnader 85.040 60.231
Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 216.560 180.471
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 624.949 291.734
Reise- og oppholdskostnader 778.150 759.512
Sponsorkostnader 80.000 0
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 923.839 573.819
Sum 3.105.883 2.084.340

Note 7 Varelager
2011 2010

Tekst Antall
Anskaffelses-

kost Verdi Verdi 
T-skjorter 160 67,9 10.864
Seppale merker/plaketter Div 54.586
Diverse diplomer Div 36.310
Sum 101.760 121.802

Note 8 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for delkrederavsetning.

Note 9 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2011 2010
Til gode merverdiavgift 117.748 14.870
Utstyrsmidler 2011 37.900 0
Til gode arbeidsgiveravgift av sykepenger 14.746 0
Sum 170.395 14.870



Norges Hundekjørerforbund

Noter til regnskapet 2011

Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 1.986.359,- utgjør bundne skattetrekksmidler kr 36.634,-

Note 11 Egenkapital
Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital
Egenkapital pr 01.01.11 1.982.423 484.676 2.467.099

Årets endring i egenkapital:
Fondsjustering gjennom året -35.500 0 -35.500
Årets resultat til annen egenkapital 0 -257.926 -257.926
Avsetning/selvpålagte restriksjoner -26.249 0 -26.249
Egenkapital pr. 31.12.11 1.920.673 226.750 2.147.424

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Regnskapsposten består av: 2011 Disp. årsres Disp gj. året 2010
Odinære avsetninger 25.000 0 0 25.000
Avsatt til TKS 257.467 -61.376 0 318.843
Avsatt til TKN 384.582 120.762 0 263.820
Avsatt til UK 165.415 33.833 0 131.582
Avsatt til aktivitetsfond 581.052 -101.251 -65.500 747.803
Avsatt til TDK 52.796 -18.218 0 71.014
Avsatt til organisasjonen (låst 2012) 69.590 0 30.000 39.590
Avsatt til veterinær-gruppe 184.771 0 0 184.771
VM 2011 fond 200.000 0 0 200.000
Sum 1.920.673 -26.249 -35.500 1.982.423

Disponerte midler i løpet av regnskapsåret 2011 er gjort på bakgrunn av styrevedtak.

Note 12 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av: 2011 2010
Påløpte feriepenger 61.788 47.385
Utstyrsmidler 2011 37.900 0
Øvrige påløpte kostnader 0 14.000
Sum 99.688 61.385







 



03.06.2012 BUDSJETT 2013 NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

prosjektnr. Budsjetterte utgifter Totalt Org/Adm TKN 40 TKS 50 TD 60 UK 70

Styrke idrettens rolle i samfunnet

10010-10 Ekstern nasjonal aktivitet 25.000 25.000  

10050-10 Ekstern internasjonal aktivitet 50.000 50.000

10070-10 Antidoping arbeid 60.000 60.000

10080-10 Veterinær og dyrevern 80.000 80.000

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud

32010 Rekruttering - skole trinn I 30.000 30.000  

32020 Øvrig tiltak - 13-19 år 40.000 40.000

32022 Trening/Instruksjon/unge utøvere 40.000 40.000  

32025 Jentesamling 0   

32027 Rekruttering - skole trinn II 100.000 100.000

32030 Arrangementstøtte 0

32040 Klubbrelatert rekr./gr.kurs hkj 230.000 230.000

32050 Nasjonale stevner 40.000 40.000  

32060 Spillemidler utstyr (NIF) 0

32070 Integrering funksjonshemmede 20.000 20.000

Styrke toppidretten

51015 Juniorsamlinger 0  

51030 0  

51040 Deltakelse NoM/SOC 0

51050 Deltakelse EM snø 0  

51055 Deltakelse EM barmark 10.000 10.000

51057  EM/VM-arrangement Norge 0  

51060 Deltakelse VM snø 10.000 10.000

51065 Deltakelse VM barmark 0

51070 Øvrig int. deltakelse 0  

51080 Olympiatoppstipend 0

Styrke kompetanseutviklingen

73001  Grunnkurs Hundekjøring 0

73010 Intern trenerutdanning 50.000 50.000  

73020 Ekstern trenerutdanning 0  

73030 Intern leder utdanning 20.000 20.000  

73040 Ekstern leder utdanning 0

73050 TD utdanning 0  

73060 Ekstern (int) TD utdanning 0

73090  Utdanning arrangører (TDK-NM pakka) 20.000 20.000

73100 Mediagruppe 30.000 30.000

Forbundets organisasjon

90010-10 Forbundsstyret 20.000 20.000   

90011 Øvrig intern møtevirksomhet 5.000 5.000

90030-10 Ting/ledermøter 60.000 60.000

Forbundets administrasjon

95010-10 Lønn 680.000 680.000  

95010-10 Arb. Avg 82.000 82.000

95010-10 Ber ferielønn 96.000 96.000

95010-10 Ber. Arb.avg. Ferielønn 16.500 16.500

95010-10 Obl. tjenestepensjon 16.500 16.500

95020-10 Leie/fellesforvaltning 40.000 40.000

95020-10 Trykking/rekvisita 15.000 15.000

95020-10 Porto 15.000 15.000  

95020-10 Telefon/faks 8.000 8.000

95020-10 Kontorutstyr 10.000 10.000

95020-10 Regnskap/revisjon 60.000 60.000

95020-10 IT-Ullvål/hjemmesider 40.000 40.000

95020-10 Gaver/Premier 7.000 7.000

95020-10 Int. kont. 6.000 6.000

95040-10 Div. kostnader 20.000 20.000

95030-10 Håndbok/Publikasjoner 40.000 40.000  

95060-10 Markedsføring 50.000 50.000  

96010-10 Salgsmateriell 10.000 10.000

98010-10 Lisens forsikring 50.000 50.000  

95020-10 Renteinntekter -40.000 -40.000 

95020-10 Gebyrer 4.000 4.000

95050 Utstyr/bekledning 0 0

Tildeling komiteer 540.000 200.000 200.000 110.000 30.000

Sum utgifter 2.706.000 2.166.000 200.000 200.000 110.000 30.000

Budsjetterte inntekter

98010-10 Startlisens -140.000   

98020-10 Tilskudd NIF (post 2) -1.500.000

98030-10 Tilskudd NIF (post 3) -400.000

98020-10 Utv.orienterte ungdomsmidl. -200.000

98020-10 Refusjon mva. kompensasjon -40.000

97010 Sponsoravtaler  

10020-10 Aktivitetsfond NHF

95010-10 Ref. adm. Samarbeid (40%) -200.000

Sum inntekter -2.480.000

Resultat 226.000       

Samlinger sen/jr./rekr. Landslag



Støttespillere: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


