Vedlegg 1
Teknisk Delegert Komite’s
Beretning for sesongen 2010/2011
TD komiteen har i perioden 2010/2011 bestått av:
Leder: Marianne Lund (Tingvalgt)
Nestleder: Eilert Hesthagen (Tingvalgt)
Medlem: Rita Hallvig (oppnevnt medlem)
Medlem: Anne-Grethe Sætrang (oppnevnt medlem)
Medlem: Elin Vesterhaug (oppnevnt medlem)
TD listen består i dag av 32 TD’er og 10 aspiranter. Av disse har vi 6 ESDRA lisensierte
dommere, 8 NHF lisensiert med adgang til å dømme internasjonale løp i Norge og 29 NHF
lisensierte. Disse dommerne fordeler seg slik.
1 – Race Marshal
5 – Internasjonale (ESDRA licensed)
8 – Nasjonale (Judges)
6 – Riks TD
15 – Krets TD
8 – Aspiranter
Barmarksesongen hadde 12 løp på terminlisten, av disse ble ett løp avlyst. 8 TD’er og 2
aspiranter var i aksjon på barmarksløp. I ett løp måtte det benyttes sette TD.
26 dommere og 7 aspiranter har fungert på ulike løp i vintersesongen. I tilegg har disse deltatt
på arrangørmøter og lagleder/kjørermøter i forbindelse med gjennomføringen av løpene.
VM ble en stor success, men var ressurskrevende også for TDene. Flere av forbundets TD’er
var involvert i VM komiteen, sentralt eller på andre hold. Det har til tider vært vanskelig å
skaffe TD til løp. I to løp måtte det benyttes sette TD.
Det ble i juni i forbindelse med Tinget arrangert TD samling med god deltakelse av både
etablerte TD’er og aspiranter.
I november ble det arrangert et to dagers kurs på Ullevål stadioen for utdanning av nye
aspiranter. Kurset hadde 5 deltakere, og kursleder var Nils Finsrud. Kurs og utdanning av
TD’er er i samsvar med NHF’s årsplan.
Det er i sesongen utnevnt to nye Krets TD og fem nye TD aspiranter.
For å opprettholde TD lisensen må TD’er oppdatere seg ved å delta på kurs/samlinger jevnlig.
TDK har ikke hatt noen egne møter i perioden, men jevnlig kontakt pr. telefon og mail. TDK
ved leder og/eller nestleder har deltatt på alle styremøter unntatt ett.
Utnevnelse av TD’er til aktuelle løp har vært gjort pr. mail og telefon.
Det er fortsatt en del klubber som med fordel kunne bruke TD’enes kompetanse under både
planlegging og gjennomføring av arrangementene.
Marianne Lund
TDK Leder

Fagmøte Nordisk stil
4.juni 2010, Clarion Hotell Oslo Airport
Sak1: Godkjenne fremmøtte representanter
Representanter med stemmerett:
Ingar Spigseth
Ina Kjøge

Leder TKN
Nestleder TKN

Katrine Foss

Akershus Hundekjørerkrets

Siri Barfod
Anne Gry Spigseth
Knut Arne Holthe
Karoline Øksnevad
Tor Gundersen
Linda Anthonsen
Jarle Krakk
Yngve Hoel
Lisa Brøndbo
Terje Hoel
Kristin Johansen
Eskil Knag
Anders Fugelli
Beatrice Maria Gatti
Andreas Fossnes
Stian Osufsen
Trine Sørum

Asker Trekkhundklubb
Bærum Hundekjørerklubb
Bærum Hundekjørerklubb
Norsk Trekkhundklubb
Grenland Hundekjørerklubb
Drammen Trekkhundklubb
Hadeland Trekkhundklubb
Hadeland Trekkhundklubb
Innherred Trekk- og Brukshundklubb
Molde- og Omegn Hundekjørerlag
Nittedal Hundekjørerklubb
Nittedal Hundekjørerklubb
Oslomarka Trekkhundklubb
Holmenkollen Sportsklubb
Sollihøgda Tur- og Trekkhundklubb
Trysil Hundekjørerklubb
Trondheim Trekk og Brukshundklubb

17 stk. stemmeberettigede.

Sak 2 Valg av møteleder
Steinar Nilsson ble valgt til møteleder.

Sak 3 Valg av sekretær
Ina Kjøge ble valgt til sekretær.

Sak 4 Behandle innkomne forslag til tinget

LOVFORSLAG (2/3 flertall)

FORSLAG 1:
Jarlsberg Trekkhundklubb foreslår følgende:
Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling og følgende forslag

Punkt 13.11.1 endres til følgende: endringer understreket:
Forbundsstyret, bestående av:
- President samt Visepresident.
- Ledere og nestledere i følgende komiteer:
– Komité for Nordisk Stil (TKN)
– Komité for Sledehundkjøring (TKS),
-Leder i Komité for Teknisk Delegerte (TDK)
-President, Visepresident, leder i TKS og leder i TKN utgjør arbeidsutvalget (se § 16)
– Det ene år velges President, og leder i TDK, samt nestledere i TKN og TKS. Det annet år
velges Visepresident, ledere TKN og TKS, samt nestleder TDK. Visepresident er vara for
president.
Begrunnelse:
Vi mener at det er et behov for at grenkomiteene i større grad får innflytelse på de
beslutninger som skal tas i forbundsstyret på vegne av de aktive medlemmer i de
respektive grener, dette gjøres ved at TKN og TKS nå gis to stemmer hver i styret mot
tidligere en. Ungdomskomiteen fjernes som egen komité og legges innunder hvert TK for å gi
ungdommen nærmere tilknytning til den gren de representerer og muligheten til å påvirke
beslutninger gjennom grenkomiteens økte innflytelse.
En styresammensetning som beskrevet vil etter vår mening gi et styre som speiler den aktive
medlemsmassen i forbundet på en bedre måte enn dagens sammensetning der
grenkommiteeene selv ved enighet grenene i mellom ikke har mulighet til å danne flertall i en
styresak. Denne problemstillingen ble tydeliggjort under behandlingen av Nordic Breed
klasse i forbindelse med VM2011.

Fagmøtets avstemning: 17 stk. stemte mot.

FORSLAG 2
Hadeland Trekkhundklubb, Holmenkollen Sportsklubb, Trondheim TBK og Norsk TK foreslår
følgende:
Tinget velger alle medlemmer til TKS, TDK, UK og TKN
LOV FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND
13. Forbundstingets oppgaver, pkt 13.11.2 endres til:
I tillegg velges med funksjonstid på 1 ett år: 3 medlemmer til TKS, TDK, UK og TKN.
Det følger av endring som foreslått at følgende punkter i vedtektene skal tas ut: 20.5.3, 20.5.4 og 21.6.
Fremme av kandidater til komiteene blir da etter dette en oppgave for valgkomiteen.
Begrunnelse: Det bør være ensartede regler for valg av alle komiteene.

Fagmøtets avstemning: 11 stk mot, 4 for.

FORSLAG 3:
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal trekkhundklubb,
Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb foreslår følgende:

Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling av følgende forslag til tingvedtak:
Norges hundekjørerforbund velger ikke å være tilknyttet det internasjonale
hundekjørerforbundet IFSS. Styrende dokumenter for NHF som henviser til IFSS
redigeres i tråd med beslutningen.
Begrunnelse:
I forbindelse med VM2011 mener vi IFSS har opptrådt på en måte som ikke gir grunnlag for
at NHF er tjent med fortsatt a være tilsluttet organisasjonen. I den situasjonen som oppstod
etter at det var inngått bindende kontrakt mellom NHF som vertsnasjon og IFSS som eier,
viser manglende respekt for avtaler og samhandling rundt et felles prosjekt som VM er. Det
har også vært gjort på en særdeles skjult måte. Det har vært så å si umulig å få klarhet i
hvordan vedtak er fattet både når det gjelder egne klasser for nordic breed og tospann
snørekjøring. Representanter for klubber i NHF har sendt brev både til IFSS, som ikke ble
besvart, og til NHF i tillegg til flere telefoner og e.post som har bidratt til motstridende
informasjon. Svarene styret i NHF ga, tydet på at det norske forbundet ikke er blitt orientert
om styrevedtak fattet i IFSS som var av betydning for VM arrangementet i Norge, jfr. brev fra
styret i NHF september 2009. Dette er ikke akseptabelt. Det skal likevel legges til at det er
mye som tyder på at norske representanter heller ikke har bidratt til å være tydelige ovenfor
IFSS i saken, men vedtak i IFSS skal likevel gjøres tilgjengelig for medlemsorganisasjonene
uoppfordret og uten unødig opphold..
Det holder ikke å vise til hvem som bestemmer. En organisasjon skal lytte til sine medlemmer
og bygge tillit. Det har ikke skjedd, og IFSS har opptrådt særdeles arrogant. Det er vanskelig
å se mange ulemper med å stå utenfor IFSS slik situasjonen nå er. Norge er en av de store
hundekjørernasjonene, og er av stor betydning for utviklingen av internasjonal hundekjøring.
Vi vurderer det største tapet å ligge hos IFSS dersom Norge trekker seg ut. Kompetanse innen
tradisjonell hundekjøring er så å si fraværende i IFSS i dag, og den må reorganiseres og
endre sin holdning før det er aktuelt å være med. Den eneste konsekvensen vi kan se er at
norske utøvere ikke kan delta i VM arrangementet, men så er disse arrangementene i dag ikke
i en positiv utvikling for hundekjøringen. Dersom IFSS endrer seg, er det fullt mulig på nytt å
tilslutte seg.
Fagmøtets avstemning: 17 stk. mot.

FORSLAG 4
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal trekkhundklubb,
Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb foreslår følgende:

Forslag om at pkt 21.4 i NHFs lover endres til:
Pkt. 21.4 Antidopingkomité skal følge opp antidopingarbeidet i forhold til hund, og
samtidig holde kontakt med antidoping Norge. Komiteen skal samarbeide med
forbundets veterinærgruppe. Komiteen skal bestå av frittstående medlemmer (dvs de

kan ikke være tillitsvalgt eller ansatt i NHF) som ikke selv er aktive i sporten. Komiteen
skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes av styret i NHF for 4 år.
Komiteen skal så langt det er mulig ha samlet kompetanse om antidopingreglement,
prøvetakingsprosedyrer, jus, hundekjøring (alle grener) og farmakologi, minst ett
medlem skal være veterinær.
Begrunnelse:
Det er svært viktig at antidopingarbeidet utføres av personer som ikke er eller kan oppfattes
som inhabile, og de kan derfor ikke være tillitsvalgte eller ansatte i organisasjonen. Når det
gjelder arbeidet ovenfor idrettsutøvere fra Antidoping Norge, er det et sentralt prinsipp at
alle er frittstånde, og det er også av betydning for å sikre rettsikkerheten til utøvere og
hunder. Det å bli tatt for brudd på antidoping regelverket er svært alvorlig innen idretten. Vi
har derfor ikke råd til at det skjer feil, eller at det oppstår situasjoner der noen kan oppfatte
at det foreligger uhildethet fra noen av de som er involvert. Vi er en liten idrett der alle
kjenner alle på godt og vondt, og det gjør oss særlig sårbare.
Vi siterer også Wadas guidelines i denne sammenheng:
G.4.2 The ADO shall ensure that Sample Collection Personnel that have an interest in the
outcome of the collection or testing of a Sample from any Athlete who might provide a
Sample at a session are not appointed to that Sample collection session. Sample Collection
Personnel are deemed to have an interest in the collection of a Sample if they are:
a) Involved in the planning of the sport for which testing is being conducted; or
b) Related to, or involved in the personal affairs of any Athlete who might provide a Sample at
that session.
Fagmøtets avstemning: 16 stk. mot, 1 avholdende.

FORSLAG 5
TKS foreslår følgende:
TKS ønsker at også medlemmene av TKS velges for 2 år av gangen. Begrunnelsen til dette er at det
tar gjennomsnittelig et år for et komitémedlem å sette seg inn i de oppgaver TKS plikter og utføre.
Det er først det andre året de fleste fungerer og utfører sine oppgaver selvstendig. Forslag til
valgordning er lagt inn i regelverket under.
TKS ber tinget stemme over om valgordningen for TKS skal endres slik at alle medlemmene velges for
to år.

Fagmøtets avstemning: Alle avholdende.

FORSLAG 6
TKS foreslår følgende:

TKS ønsker også at det opprettes et eget TK for barmark. Barmark begynner å bli en
betydelig del av sporten der flere og flere deltar. Det er for øvrig den hurtigst voksende delen
av sporten. Et tk til å ivareta denne gruppen er absolutt berettiget.
TKS ber styret snarest varsle valgkomiteen om at et valg her kan bli aktuelt.
TKS ber tinget stemme over om det skal opprettes et eget TKB med ansvarsområde, barmark.

Begge forslagene krever følgende endringer i NHFs lover:

(Tillegg er markert med blå fet skrift, mens tekst som skal fjernes er markert med rød
gjennomstreket tekst)
13 FORBUNDSTINGETS OPPGAVER

Forbundstinget skal:
13.1 Godkjenne de fremmøtte representanter.
13.2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
13.3 Velge dirigent(er), sekretær(er), redaksjonskomité samt to representanter til å undertegne protokollen.

13.4 Utnevne æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra Forbundsstyret.
2. P.t. vil dette si kontrollutvalg, lovutvalg og valgkomité.
13.5 Behandle årsberetninger.
13.6 Behandle Forbundets regnskap i revidert stand.
13.7 Behandle langtidsbudsjett3 og langtidsplan.
13.8 Etter innstilling fra fagmøtene:
13.8.1 Behandle forslag om nye mesterskapsklasser og distanser, og endringer i samme.
13.8.2 Behandle forslag om innføring eller opphevelse av hundekjørerdisipliner.
13.8.3 Behandle forslag om innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener, og forslag om
endring i mesterskaps alders- og klasseinndelinger og løpsbetegnelser.
13.8.4 Til innføring av nye eller endring i eksisterende disipliner mm som nevnt ovenfor
kreves 2/3 flertall.
13.9 Fastsette kontingenter og avgifter.
13.10 Behandle øvrig innkomne forslag som ikke vedrører andre instanser lovbestemte
vedtaksområder.
13.11 Velge (se § 14) følgende tillitspersoner, med en funksjonstid på to år:
13.11.1 Forbundsstyret, bestående av:
- President samt 1. og 2. Visepresident. Disse utgjør arbeidsutvalget (se § 16)
- Ledere i følgende komiteer:
- Komité for Teknisk Delegerte (TDK)
- Komité for Nordisk Stil (TKN)
- Komité for barmarkhundkjøring (TKB)
- Komité for Sledehundkjøring (TKS)
- Ungdomskomité (UK)
Det ene år velges President, 2. Visepresident og ledere TDK og UK, samt nestledere
i TKN, TKB og TKS.
Det annet år velges 1. Visepresident, ett varamedlem for presidentskapet og ledere
TKN, TKB og TKS, samt nestledere TDK og UK.
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1. visepresident, og
varamedlem for presidentskapet fungerer som vara for 1 2. visepresident. Komiteenes
nestledere er personlige varamedlemmer for sine respektive ledere, og har for øvrig møte- og
talerett på styremøter
13.11.2 I tillegg velges med funksjonstid på 2 - to 1-ett- år: 3 –tre- medlemmer i TKS (velges
hvert år) (2 medlemmer velges samtidig med leder, det siste medlemmet velges samtidig
med nestleder)
20. FAGMØTER
20.1. Fagmøtene er rådgivende og innstillende organ for Forbundstinget, Forbundsstyret,
komiteer og utvalg.
20.2. Det skal avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil, Barmark og Sledehundkjøring
før hvert Forbundsting, fortrinnsvis i tilknytning til dette.

20.3. På fagmøtene kan særkretser, lag eller grupper i lag, som har angjeldende disiplin på sitt
program, stille med en representant hver. I tillegg møter Tingvalgte medlemmer i angjeldende
fagkomité, samt en representant fra Arbeidsutvalget.
Fagmøtet bør/kan trekke inn nødvendig ekspertise i saker der det er nødvendig for å
klargjøre saker. Disse har talerett i denne spesielle saken. I tillegg har President,
visepresident og trenere talerett.
20.4. Innkalling til fagmøtene skjer samtidig med innkalling til Forbundstinget, med samme
rett og med samme frist for å kreve saker behandlet (se § 10).
20.5. Fagmøtets oppgaver:
20.5.1. Avgi innstilling for Forbundstinget i de saker vedrørende angjeldende disiplin, som
Tinget senere skal behandle.
20.5.2. Behandle saker som angår angjeldende disiplin, fremmet av forslagsberettiget instans,
og avgi innstilling om samme.
Saker hvor Forbundsstyret og angjeldende komité har avvikende oppfatninger, skal
behandles av fagmøtet, før tingbehandling.
20.5.3. Oppnevne et utvalg på tre personer, som innen 15. april skal framlegge sitt forslag på
grenkomiteens leder og nestleder for valgkomiteen og foreslå øvrige medlemmer til
grenkomiteen som velges/utnevnes i tråd med 13.11.2 for TKS og 20.5.4.for TKN og TKB.
Det oppnevnte utvalg skal også for fagmøtet foreslå tre nye medlemmer til eget
utvalg for neste tingperiode.
20.5.4. Fagmøtet nordisk- og barmark- stil skal vedta innstilling av øvrige medlemmer til
TKN og TKB, endelig utnevning av medlemmer vedtas av styret i samsvar med fagmøtets
innstilling.
21. KOMITEER OG UTVALG
21.1. Grenkomiteene (TKN, TKB og TKS) er fagutvalg for angjeldende aktivitet innen
Norges Hundekjørerforbund.
21.2. TD komiteen er fagutvalg for forbundets TDer.
21.3. Ungdomskomiteen er ungdommens eget utvalg.
21.4 Antidopingkomité skal følge opp antidopingarbeidet i forhold til hund, og samtidig holde
kontakt med Antidoping Norge. Komiteen skal samarbeide med forbundets veterinærgruppe.
Antidopingkomiteen utnevnes av Forbundsstyret. Samlet kompetanse om
antidopingreglement og prøvetakingsprosedyrer danner grunnlag for utnevnelse til
komiteen. Komiteen skal ha en veterinær.
21.5 Komiteene i pkt. 21.1, 21.2 og 21.3 har Forbundsstyret som sitt overordnede ledd..
21.6 Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes/velges øvrige medlemmer i TDK, TKN,
TKS, TKB og UK slik:
For TKS i tråd med 13.11.2
For TKN og TKB i tråd med 20.5.4.

Fagmøtets avstemning: 12 mot, 4 for, 1 avholdende.

FORSLAG 7
Molde og Omegn Hundekjørerlag foreslår følgende:
Nordisk kjørestil.
Forslag: Klubben foreslår at det gjeninnføres veteranklasse 56+, damer og herrer.
Dette gjelder både NM 15 km og i ordinære løp.
Begrunnelse:
Dette for å motivere eldre hundekjørere til å delta lengre i sin “hundekjører karierre”.
Klubben er inneforstått med at det har vært liten deltakelse i denne klassen de senere år.
Ved å ta bort klassene på forrige ting var det med på å skape begrensing av idretten.
I tillegg var vedtaket et innkonsekvent vedtak i forhold til at tinget åpnet for at man kunne bli
Norgesmester i slede og barmark med kun 1 deltaker i klassen, paradoksalt med samme begrunnelse:
Det er få deltakere i enkelte klasser.

Sekundert om ovenstående forslag ikke blir vedtatt, foreslås:
Forslag:
Det innføres veteranklasse 50+, damer og herrer i alle NM distanser og i ordinære løp.
Begrunnelse:
Dette for å motivere eldre hundekjørere til å delta lengre i sin “hundekjører karierre” ved at alders
forskjellen til deltakerne i klassen blir mindre. I hundekjøring nordisk stil, er alderen i aktiv klasse
relativt høy sammenlignet med andre idretter, det vil derfor være mindre ”skadelig” å heve
aldersgrensen.

Fagmøtets avstemning: 15 mot, 2 for.
Sekundærforslag:
13 mot, 2 for, 2 avholdende.

FORSLAG 8
Norsk Trekkhundklubb foreslår følgende:
Endring av punkt 2.2 Klasseinndeling NM Lang dag 2
Forslag 3. Endre fra dagens kjønnsdelte stafett til mixed stafett. Fagmøtet bør også vurdere eventuell
distanseendring til f. eks. 3x7,5 km (ettersom det er 5 km for kvinner og 10 km for menn). Eventuelt
kunne vi i Norge ha et tilleggskriterie at det skal være minimum en kvinne og en mann på laget
(minimum en av motsatt kjønn).

Begrunnelse: Det har de siste årene blitt færre klubber som stiller lag til NM, og færre lag fra samme
klubb. Det blir lettere for små klubber å stille lag, og klubbene vil også kunne stille flere lag. Mer
konkurranse ettersom damer og herrer stiller i samme klasse. Det vil også bli flere lag med reelle
medaljemuligheter, da spesielt de mindre klubbene ikke har tre kvinner og tre menn med
sannsynlighet for å delta i medaljekampen.
Det er mixed stafett i VM, så en endring vil være mer i samsvar med IFSS-reglementet.

Fagmøtets avstemning: 12 for, 4 avholdende.

FORSLAG 9
Trondheim Trekk og Brukshundklubb foreslår følgende:
Trondheim Trekk og Brukshundklubb har følgende forslag til NHFs ting: Vi foreslår at det opprettes
klasser i NM for snørekjøring for kvinner senior med to hunder over 15 km og menn snørekjøring 20
km med to hunder. Videre NM snørekjøring for menn junior 10 km og kvinner junior 10 km.
Rekrutteringen i nordisk stil er meget liten og vi ser at med innføring av NM snørekjøring for seniorer
og juniorer så har vi stor mulighet til å øke rekrutteringen til denne idretten. Årets VM i Holmenkollen
viser tydelig at snørekjøring er en idrett som ikke bare er krevende for hundene, men også at kjøreren
må være en dyktig skiløper. Når vårt internasjonale forbund har vedtatt snørekjøring som en egen gren
så må vi bare følge opp dette vedtaket med innføring av NM.
For Trondheim Trekk og Brukshundklubb
Per Nymark

Fagmøtets avstemning: 12 mot, 3 for, 2 avholdende.

FORSLAG 10:
Holmenkollen Sportsklubb, Hadeland Trekkhundklubb, Trondheim Trekk og Brukshundklubb
og Norsk Trekkhundklubb foreslår følgende:
Endring av kjørereglementets bestemmelser om klasseinndeling i snørekjøring
KJØREREGLEMENT FOR NORDISK STIL
1. Klasseinndeling, pkt. 1.2 foreslås endret til:
Klasse

Alder (år)

Type

Anbefalt distanse (km)

Rekrutt

11 - 12

Snørekjøring 1 hund

3-5

Gutter/Piker

13 - 16

Snørekjøring 1 hund

3-6

Kvinner junior

17 - 20

Snørekjøring 1 hund

10 - 13

Menn junior

17 - 20

Snørekjøring 1 hund

10 - 13

Kvinner senior

19

Snørekjøring 1 og 2 hunder

10 - 20

Menn senior

19

Snørekjøring 1 og 2 hunder

10 - 20

Begrunnelse:
Endringen vil gjøre at vi har samme klasseinndeling i vårt nasjonale reglement som det internasjonale
hundekjørerforbundet (IFSS) har i sitt reglement. Vi mener det er riktig og viktig at Norge har et
reglement som gjenspeiler det internasjonale reglementet hva gjelder konkurranseklasser. Det vil sikre
at våre utøvere har mulighet til å møte de samme klassene når de konkurrerer hjemme som når de skal
konkurrere i internasjonale mesterskap.

Fagmøtets avstemning: 10 for, 7 mot.

FORSLAG 11:
Hadeland Trekkhundklubb foreslår følgende:
Snørekjøring 1 hund etableres som ny klasse i NM
ARRANGEMENTSREGLER SPESIELT FOR NORGESMESTERSKAP
2. Klasseinndeling, nytt pkt:
2.2 Klasser og distanser under NM-del 2
Dag 1
KLASSE
Kvinner
Menn
Øvelsene arrangeres hvert år
Dag 2
KLASSE
Gutter - GP mesterskap
Piker - GP mesterskap
Gutter - GP mesterskap
Piker - GP mesterskap
Kvinner junior
Menn junior
Øvelsene arrangeres hvert år
Dag 2 (hvert annet år)
KLASSE
Kvinner senior
Menn senior
Alternerer med 1-spann lang
(1)
Senior flerspann = 1-4 hunder
(2)
Junior flerspann = 1-2 hunder
Dag 2 (hvert annet år)
KLASSE
Kvinner senior
Menn senior

ALDER
17 år
17 år

ØVELSE
Snørekjøring 1 hund
Snørekjøring 1 hund

DISTANSE
10 km
15 km

ALDER
13-14 år
13-14 år
15-16 år
15-16 år
17-20 år
17-20 år

ØVELSE
1-spann
1-spann
1-spann
1-spann
Flerspann (2)
Flerspann (2)

DISTANSE
5 km
5 km
5 km
5 km
10 km
10 km

ALDER
19 år
19 år

ØVELSE
Flerspann (1)
Flerspann (1)

DISTANSE
15 km
25 km

ALDER
19 år
19 år

ØVELSE
1-spann (1) (kp 2012)
1-spann (1) (kp 2012)

DISTANSE
20 km
30 km

Alternerer med flerspann
Dag 3
KLASSE
ALDER
ØVELSE
DISTANSE
Gutter/piker (klubb/krets) GP
13-16 år (1) (3)
1-spann
3x5 km
Junior (klubb/krets)
17-20 år (2)
1-spann
3x5 km
Kvinner senior (klubblag)
17 år
1-spann
3x5 km
Menn senior (klubblag)
17 år
1-spann
3x10 km
Stafetten kjøres som 2 etapper med pulk og 1 etappe med snørekjøring (fortrinnsvis etappe 2).
(1)
Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget
(2)
Tillatt med to løpere fra 15 år på laget
(3)
I etappen med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11 år
kp 2012 = Kongepokalløp 2012 (Om kp – se eget vedlegg på siste side)

Begrunnelse:
Vi registrerer med bekymring en gjennomgående trend med sviktende deltakelse i nordisk stil. Om vi
skal holde liv i idretten, er det tvingende nødvendig å skape mer aktivitet. Om vi ser til Sverige, så har
de i årets SM hatt dobbelt så stor deltakelse i seniorklassene i snørekjøring 1 hund som i 1-spann pulk.
Dette gir grunnlag for håp om at snørekjøring også vil bidra til større deltakelse hos oss.
Erfaringene fra Norge viser at det finnes en del utøvere som også ønsker konkurrere i snørekjøring, og
at klassen snørekjøring en hund har et stort potensial. Vi ser dette alene som et godt argument for å gi
øvelsen NM-status. En slik status vil også være en anerkjennelse av snørekjøring som en del av
hundekjøringen i Norge.
Forslaget innebærer ingen annen endring i NM del 2, enn at det innføres snørekjøring 1 hund som
klasse hvert år. Det foreslås at denne øvelsen avvikles på fredag.

Fagmøtets avstemning: 11 mot, 4 for, 2 avholdende.

FORSLAG 12:
TKS foreslår følgende endring av kjørereglementet:

Dette forslaget kommer som en oppfordring fra evalueringsmøte som ble avholdt i
etterkant av NM sprint del 2 og gjelder antall dager vi kan arrangere mellomdistanse
NM som stage race Tillegget er ført inn med blå fet skrift:
B
B 10

ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR
NORGESMESTERSKAP MELLOMDISTANSE
SOM A10

B 20 KLASSER OG DISTANSER
20.1.1 Senior: Åpen klasse : Løypelengde, 30-100 km.
20.1.2 Senior: 8 spann: Løypelengde 30-80 km.
20.1.3 Senior: 6-spann: Løypelengde: 30-80 km
20.1.4 Senior: 4-spann: Løypelengde: 20-40 km.

20.1.5 Junior 151[1]-17 år: 4-spann: Løypelengde: 20-30 km.
20.1.6 Junior 152 -17 år : 6-spann: Løypelengde: 30 – 50 km.
Spannet skal bestå av 4-6 hunder ved start og ikke mindre enn 4 hunder under løpet.
20.1.7 Åpen klasse: Arrangøren kan søke NHF v/ styret om begrensning av antall hunder i Åpen
klasse. Slik søknad skal følge søknad om arrangement av NM.
20.1.8 Det må gjennomføres minimum 2 heat/dager for at løpet kan godkjennes som NM.
Fagmøtet avholdende.

FORSLAG 13:
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal trekkhundklubb,
Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb foreslår følgende:

Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling av følgende:
NHFs styre legger fram for tinget 2011, foreløpig regnskap fra VM2011 med en
oppstilling som sammenstilles med budsjettet som ble vedtatt for VM på tinget 2009. Det
gis en forklaring på eventuelle avvik. Forslag til vedtak om hvordan anvendelse av
eventuelt overskudd eller dekning av underskudd skal skje, legges fram til behandling
på tinget 2011.
Begrunnelse:
Det er viktig at medlemmene allerede nå ifb.. med tinget 2011 får en oversikt over hvordan
dette arrangementet har påvirket organisasjonens økonomi slik at ikke det oppstår
spekulasjoner uten rot i virkeligheten. Dette vil bidra til tillit i organisasjonen noe som er
sentralt fordi VM2011 har møtt en del motstand underveis. Det kan blant annet skyldes
mangel på god og bekreftet informasjon, som har bidratt til utrygghet ute i medlemsklubbene.
Det er god tid fra dette forslaget mottas fram i mot tingen, så det skulle ikke by på problemer
å få lagt fram en foreløpig regnskapsrapport, selv om kanskje enkelte detaljer vil mangle.
I forbindelse med VM ble forbundet tildelt en del midler i off. støtte. Det er langt fra
sikkert at alle overføringene er gjennomført før tinget. Det er heller ikke sikkert alle
regningene er mottatt. Med dette som begrensninger så støtter TKS intensjonen i
forslaget. Selve TV-overføringen er et eget tiltak i forbundsregi etter initiativ fra
klubbnivå. Et foreløpig regnskap for dette vil derfor måtte framlegges ved siden av selve
VM-regnskapet. TKS har stor tro på at vi vil få den informasjonen om økonomien i
mesterskapet som etterspørres.
Konklusjon: Regnskapet legges frem søndag med redegjørelse.

FORSLAG 14:
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal trekkhundklubb,
Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb foreslår følgende:

Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling av følgende forslag til tingvedtak.
1[1]

Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2011, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle bestemmelser

Det foretas nyvalg av TKS leder på tinget 2011 (for ett år).
Begrunnelse:
Valget som skjedde i forbindelse med ekstraordinært ting november 2010, ikke kan sies å
være representativt for sledemiljøet. Det var 14 stemmeberettigede tilstede. 6 stemmer tilhørte
styrerepresentantene, kun ett medlem av styret er fra sledemiljøet. 3 stemmer er knyttet til
nordisk miljøet/klubber. Da har vi igjen 5 stemmer som kan sies å representere sledemiljøet.
En av disse stemte blankt, og en var den personen som ble valgt (som vi også er informert om
stemte blank på eget verv).
Fagmøtets avstemning: Alle avholdende.

FORSLAG 15: Trukket av Bærum.
Styret i BHK har i styremøte 31.3.2011 fremmet slikt forslag til Forbundstinget 2011:
Det foreslås at begrepet "Nordic style" endres til "Ski dog".
Ved en slik endring vil betegnelsene "Ski dog" og "Sledge dog" bli mer sammenfallende,
samtidig
som grensesnittet mellom de to likeverdige aktivitetene blir synliggjort. Den geografiske
forankringen
som ligger i begrepet Nordic vil derved også falle bort slik at aktiviteten i større utstrekning
får forankring
i et internasjonalt perspektiv.
Det foreslås samtidig at det norske begrepet Nordisk stil erstattes med ski stil, på lik linje med
slede stil.
Det må foretas nødvendige endringer og tilpasninger med implementering av det nye begrepet
Ski dog og ski stil
i lover etc.
Det anmodes om at Forbundstinget fatter vedtak i overensstemmelse med ovenstående
forslag.
mvh
Knut Arne Holthe
leder BHK

Sak 5 Behandle innkomne forslag til fagmøte
FORSLAG 20 (16 i Fagmøte slede):
Asker Trekkhundklubb foreslår følgende:

1.Det bør arrangeres et barneløp på hvert renn som blir arrangert. Arrangøren bestemmer avviklingen.
Begrunnelse: Dette er et tiltak for rekruttering til sporten. Det er et uhøytidelig løp, som ikke krever
mye av arrangøren og som kan skje mens man venter på resultatene.

Med vennlig hilsen
Siri Barfod
Asker trekkhundklubb

Fagmøtets avstemning: 15 for, 2 avholdende.

FORSLAG 21 (17 i Fagmøte slede):
Norsk Trekkhundklubb foreslår følgende:
Identifikasjonsreglement NHF
Alle hunder som deltar på arrangementer i regi av NHF skal være merket med mikrochip eller lett
leselig tatovering. Etter den 3. juli 2011 er bare elektronisk identifikasjonssystem (mikrochip) gyldig
merkemetode.
Ved merking med mikrochip som ikke oppfyller ISO-standard 11784 eller vedlegg A til ISO-standard
11785, må den som har ansvaret for dyrene stille nødvendig avlesningsutstyr til rådighet ved enhver
kontroll.
Forslag 1. Dagens regel om merking blir stående, men med tillegg: Løpsarrangør kan søke NHF om
dispensasjon fra påbud om microship.
Begrunnelse: Terminfestede løp av mer uformell karakter slik som enkelte snørekjørerløp og
barmarksløp mister noe av sitt rekrutteringsgrunnlag når hunder som skal delta må være merket med
microship.
Forslag 2. Dagens regelverk om merking av hunder fjernes helt og erstattes med: I løp med mer enn ett
heat skal hunder merkes. Arrangør bestemmer om merking av hundene skal foregå med microship,
tatovering, maling eller om alle disse merkeformene skal være tillat. Dette må komme klart frem av
innbydelse og terminliste.
Begrunnelse; For løp som ikke har flere enn ett heat er det helt unødvendig å kreve at alle hunder skal
være merket. For løp med mer enn ett heat fungerer flere former for merking og arrangøren bør kunne
velge merkeform. Ved en eventuell dopingprøve på en hund som ikke er merket med microship kan
dette løses ved å merke denne hunden med chip evt. registrere hunden på andre måter (foto).

Fagmøtets avstemning: 11 mot, 2 for, 4 avholdende.

FORSLAG 22 (18 i Fagmøte slede):
Norsk Trekkhundklubb foreslår følgende:
Korrigering av kapittelinndelingen i reglementet
Dette er kanskje ikke et forslag som bør behandles på tinget, men vi anbefaler at alle
arrangementsreglementene får ny kapittel- og punktnummerering, slik at det er entydig og enkelt å
henvise til gitte punkt i reglementet. Dagens nummerering er forskjellige i alle reglementene, og heller
ikke logisk oppbygget. Nordisk-reglementet starter på ny nummerering for hvert kapittel (slik at pkt.
2.1 finnes 4 forskjellige steder i reglementet), og enkelte kapitler har ikke punktnummerering. Slede
sprint har kapittel som "nummereres" R, samt videre kapittel 10, 20 osv (i stedet for kapittel 1, 2 osv).
Hvert punktnummer fremkommer imidlertid kun en gang, så det er enklere å forholde seg til.

Hilsen
Norsk Trekkhundklubb
V/Styret

Fagmøtets avstemning: 17 for.

FORSLAG 23 (19 i Fagmøte slede):
Hadeland Trekkhundklubb, Holmenkollen Sportsklubb, Trondheim TBK og Norsk TK foreslår
følgende:
Presisering av handlingsplanens målsetting for konkurranseutvikling internasjonalt
HANDLINGSPLAN
5. Konkurranseutvikling, 5.1 Konkurranseutvikling, nytt pkt 2 under mål:
NHF skal være en sentral aktør i utviklingen av internasjonal hundekjøring. Forbundet skal arbeide for
et bedre og samordnet regelverk for arrangement på nasjonalt og internasjonalt plan, og at EM og VM
nordisk stil skal ha et individuelt øvelsesprogram som omfatter 1-spann pulk, combined, snørekjøring
1 hund og snørekjøring 2 hunder.
Begrunnelse:
Vi må ta vare på de utøverne og den aktiviteten vi har, både nasjonalt og internasjonalt. Det vises i
denne sammenheng også til hovedmålsettingen for Norges Hundekjørerforbund slik det er beskrevet i
handlingsplanen: Målsettingen for forbundets virksomhet er å øke hundekjøringens oppslutning og
utbredelse, både nasjonalt og internasjonalt. Dersom vi skal lykkes med dette, må det satses på
virkemidler som er inkluderende framfor ekskluderende.

Fagmøtets avstemning: 15 for, 2 avholdende.

FORSLAG 24:
Hadeland Trekkhundklubb, Holmenkollen Sportsklubb, Trondheim TBK og Norsk TK foreslår
følgende:
Arrangementsreglementets bestemmelse om at klassen rekrutt 13-16 skal premieres likt
oppheves.
ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL
17. Premiering, pkt 17.2 forslås endret til:
17.2 Aldersbestemt klasse 11-12 år
Alle deltakerne skal premieres likt.
Begrunnelse:
Eksisterende regelverk innebærer en forskjellsbehandling av utøvere i aldersgruppen 13-16 år, dette
ved at premieringen nå skjer ulikt for konkurranser i pulk og snørekjøring. Vi setter ved dette et
mindreverdighetsstempel på snørekjøring, som er uten sammenfall med vår målsetting om et
inkluderende forbund.

Fagmøtets avstemning: Forfalt.

FORSLAG 25:
Holmenkollen Sportsklubb, Hadeland Trekkhundklubb, Trondheim TBK og Norsk TK foreslår
følgende:
Endring av regler for uttak av lag til representasjonsoppgaver
REGLER FOR UTTAK LAG NORDISK STIL
Pkt.7 Representasjonsoppgaver forslås endret til:
Til representasjonsoppgaver tas løpere ut etter uttakningsløp i den øvelsen man skal delta i. Dette
gjelder uansett om Norge har øvelsen i sitt konkurransereglement eller ikke. Alle uttakningsløp skal
offentliggjøres minimum 30 dager i forveien. Ved uttak gjelder som hovedregel uttak etter poengsum,
dog slik at bare poeng fra uttaksløp med to hunder skal telle ved uttak til konkurranser med to hunder.
Uttaksansvarlig kan i tillegg vektlegge egne skjønnsmessige vurderinger. Det bør minimum arrangeres
to uttaksløp før VM, EM og SOC samme sesong som mesterskapene arrangeres.
Uttatte løpere (ekvipasje) skal kunne disponere den (de) hund(-er) man har kvalifisert seg med i
mesterskap, og kvalifiserte utøvere skal kunne delta i de øvelsene de er uttatt i.
Begrunnelse:
Vi mener at vi på denne måten sikrer at de uttatte løperne er best mulig kvalifisert for de klassene og
de øvelsene de vil møte i mesterskapet. Dette forslaget sikrer også at ekvipasjene som blir tatt ut består
av det antall hunder som øvelsen krever. Ved en slik praksis vil vi sørge for at vi ikke diskvalifiserer
enkelt utøvere i å ha mulighet til å kvalifisere seg i enkelte øvelser.

Fagmøtets avstemning: 10 mot, 4 for, 2 avholdende.

FORSLAG 26:
Holmenkollen Sportsklubb, Hadeland Trekkhundklubb, Trondheim TBK og Norsk TK foreslår
følgende:
Alle konkurranser skal kunne synliggjøres i terminlista.
ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORDISK STIL
1. Definisjoner og generelle bestemmelser, pkt 1.1 endres til:
Terminlista skal så langt mulig omfatte alle
konkurranser. De konkurranser som eventuelt ikke er i samsvar med gjeldende reglementer,
terminfestes som “spesialløp”.
TD skal inviteres til møter i arrangementskomiteen.
Begrunnelse:
Det arrangeres få løp, og de løpene som står på terminlista er stort sett kun viktige løp (uttak, NM, EM
og VM). Uhøytidlige løp er rekrutterende, skaper bredde og er i tillegg viktig trening for de beste
utøverne. Det er derfor viktig også slik tilbud blir synliggjort i terminlista.

Fagmøtets avstemning: 11 mot, 3 for, 3 avholdende.

FORSLAG 27:
H) Fra Gunnar Ramsvatn.
Dette forslaget sendt han ikke, men det var tatt opp med styret i Asker Trekkhundklubb. De valgte
ikke å støtte forslaget. Hans mening var kun å ha det som et arbeidsforslag til diskusjon på fagmøtet
nordisk stil. Han lurte på om dette forslaget allikevel kunne sendes TKN og dette formålet.
Så det overlater jeg til dere i TKN. Hilsen Stephen
KLASSEINNDELING NORDISK STIL.
Et innspill til fagmøtet i TKN for å skape forenkling og utvikling.
Er vi villige til å delta på en idretts premisser som andre, eller skal vi fortsette med å tilpasse
idretten til hver enkelt så langt det er mulig for å minske konkurransen?
Med bakgrunn i vinterens diskusjoner om klasser og uttak er det betimelig å komme med et forslag til
forenkling. Skal idretten ha noe håp om vekst må vi få opp deltakelsen i klassene og
konkurransenivået. I de siste terminfestede løp har deltakelsen totalt ligget på ca. 40 deltakere. Dette er
for få til å betale rennarrangementets utgifter. Det er åpenbart hvilke konsekvenser dette får.
Dette forslaget fremmes for prøving. Tanken er ikke å innføre hele forandringen gjennom ting forslag,
men å gjennomføre renn hvor ordningen prøves ut for å skape erfaring.
Kvinner og menn i samme klasse.
En god grunn til forenkling er også avviklingen av rennarrangement og økonomien i dem. I prinsippet
kan kvinner og menn delta på like vilkår. Selv om menn ofte er sterkere, så er damene lettere. Helt
rettferdig blir det aldri uansett. Deltakere i de fleste idretter må innrette seg og være villig til å leve
med sine handikap, delta på idrettens premisser. Kun noen idretter har vektklasser for å rettferdiggjøre.
Vi bør ikke ha en egen klasse for hva den enkelte løper selv mener å ha forutsetninger for å greie seg
bedre i, blant annet gjennom å redusere konkurransenivået. Vi løpere har forskjellig vekt, alder og
forutsetninger, men vi velger å konkurrere innenfor felles regler. Slik er idrett.
Gjennom å slå sammen klasser kan vi også motvirke at NM klassene har for få deltakere til å kåre en
mester. I år skjedde dette både for menn, kvinner og junior. Det bør ikke gjenta seg.
Det er også naturlig at NM arrangøren viser et ansvar og initiativ til å kommunisere slik at det blir NM
klasser. Løperne betaler startkontingent for NM.
Kun to stilarter, enspann pulk og snørekjøring.
For å senke terskelen til å delta, kan konkurransene begrenses til en hund. Dette ble ønsket på tinget
flere år. Tospann kan være turløp for de som måtte ønske det. (Det fremmer likevel ikke rekrutteringen
at vi løper rundt i Oslomarka og trener med flokker av løshunder)
Reduksjon av klasser og distanser.
Kvinner og menn må gå samme distanser. Forslag er:
Rekrutt/gutt-pike
5 km.
Junior
10 km.
Senior og veteran
15 og 30 km. (alt. 10 og 20)
Kvinner er like gode på ski og i utholdenhet. I likestillingens navn bør ikke de diskrimineres med at
“stakkarene” må gå kortere distanser. Menn må tåle/tørre å konkurrere med kvinner.
Arrangeres det renn over en helg, så kan det være snørekjøring den ene dagen og pulk den andre.
Da får alle være med og konkurrere mye.
Oppsummering:
Det blir enklere og rimeligere å arrangere renn.

Konkurransen i de enkelte klasser øker.
Det er i tidens ånd å la kjønnene konkurrere sammen og likestilt.
Med sportslig hilsen,
Gunnar Ramsvatn, Asker Trekkhundklubb.

Fagmøtets avstemning: Oppfattes ikke som forslag, men som et innspill. Ingen
avstemning.

Sak 6 Beretninger
Ingen kommentarer til beretninger

Sak 7 Regnskap/budsjett
Regnskapet ble gjennomgått. Det ble i fjor overført kr. 123000,- til aktivitetsfond, det er brukt
kr. 118000,- i år. Brukt 40000,- til landslagstrener.
Ingar la fram budsjett for TKN for 2012.

Sak 8 Saker til drøfting
Ingen saker til drøfting.

Sak 9 Valg
Valgkomiteens innstilling til leder i TKN:
Marte Hjertum.
Det var i tillegg kommet forslag på Mona Lurås. Fagmøtets avstemning; Marte 12 stemmer,
Mona 4 stemmer, 1 blank.
Øvrige medlemmer:
Kristin Johansen – ny.
Erik Ofstad Amundsen
Birger Mo
TKN gis fullmakt til å finne det siste medlemmet.
Det ble valgt valgkomité:
Ingar Spigseth - leder
Katrine Foss
Siri Barfod

Sak 10 Avslutning
Ingar takket for seg. Det siste året har vært både utfordrende og frustrerende.
Det er viktig at vi beholder respekten for hverandre fordi om man er uenige i saker.
Viktig å skape et godt miljø i klubbene slik at løpere ønsker å være en del av det.
Ingar takket klubbene som stilte opp slik at man fikk gjennomført Seppala-løpet.
Avsluttet med en oppfordring til alle klubbene om å arrangere flere uhøytidlige løp.

Ina Kjøge/15.06.2011

Møtereferat fagmøte slede 4. juni på Gardermoen
1. Fremmøtte stemmeberettigede ble tellet og godkjent
19 fra klubbene, 1 fra kretsene
Totalt 20 stemmeberettigede

2. Valg av møteleder
Nils Finsrud valgt

3. Valg av sekretær
Tora Kleven valgt

Valg av tellekorps
Atle Ruud og Frode Bakke valgte

4. Behandle innkomne forslag til tinget.
5. Behandle innkomne forslag til fagmøte
Lov/Tingforslag nummereres i referatet som i hoveddokumentet.

FORSLAG 1:
Jarlsberg Trekkhundklubb foreslår følgende:
Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling og følgende forslag
Punkt 13.11.1 endres til følgende: endringer understreket:
Forbundsstyret, bestående av:
- President samt Visepresident.
- Ledere og nestledere i følgende komiteer:
- Komité for Nordisk Stil (TKN)
- Komité for Sledehundkjøring (TKS),
- Leder i Komité for Teknisk Delegerte (TDK)
- President, Visepresident, leder i TKS og leder i TKN utgjør arbeidsutvalget (se § 16)
- Det ene år velges President, og leder i TDK, samt nestledere i TKN og TKS. Det
annet år velges Visepresident, ledere TKN og TKS, samt nestleder TDK.
Visepresident er vara for president.
Begrunnelse:
Vi mener at det er et behov for at grenkomiteene i større grad får innflytelse på de
beslutninger som skal tas i forbundsstyret på vegne av de aktive medlemmer i de
respektive grener, dette gjøres ved at TKN og TKS nå gis to stemmer hver i styret mot
tidligere en. Ungdomskomiteen fjernes som egen komité og legges innunder hvert TK
for å gi ungdommen nærmere tilknytning til den gren de representerer og muligheten
til å påvirke beslutninger gjennom grenkomiteens økte innflytelse.
En styresammensetning som beskrevet vil etter vår mening gi et styre som speiler den

aktive medlemsmassen i forbundet på en bedre måte enn dagens sammensetning der
grenkommiteeene selv ved enighet grenene i mellom ikke har mulighet til å danne
flertall i en styresak. Denne problemstillingen ble tydeliggjort under behandlingen av
Nordic Breed klasse i forbindelse med VM2011.
Vedtak:
Vedtak:

Forslag 1 ble utsatt til etter behandlignen av Forslag 5.
13 for
2 mot
5 avholdende

FORSLAG 2:
Hadeland Trekkhundklubb, Holmenkollen Sportsklubb, Trondheim TBK og
Norsk TK foreslår følgende:
Tinget velger alle medlemmer til TKS, TDK, UK og TKN
LOV FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND
13. Forbundstingets oppgaver, pkt 13.11.2 endres til:
I tillegg velges med funksjonstid på 1 ett år: 3 medlemmer til TKS, TDK, UK og
TKN.
Det følger av endring som foreslått at følgende punkter i vedtektene skal tas ut:
20.5.3, 20.5.4 og 21.6.
Fremme av kandidater til komiteene blir da etter dette en oppgave for valgkomiteen.
Begrunnelse: Det bør være ensartede regler for valg av alle komiteene.
Vedtak:

14 for
3 mot
4 avholdende

FORSLAG 3:
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal
trekkhundklubb, Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb
foreslår følgende:
Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling av følgende forslag til tingvedtak:
Norges hundekjørerforbund velger ikke å være tilknyttet det internasjonale
hundekjørerforbundet IFSS. Styrende dokumenter for NHF som henviser til
IFSS redigeres i tråd med beslutningen.
Begrunnelse:
I forbindelse med VM2011 mener vi IFSS har opptrådt på en måte som ikke gir
grunnlag for at NHF er tjent med fortsatt a være tilsluttet organisasjonen. I den
situasjonen som oppstod etter at det var inngått bindende kontrakt mellom NHF som
vertsnasjon og IFSS som eier, viser manglende respekt for avtaler og samhandling
rundt et felles prosjekt som VM er. Det har også vært gjort på en særdeles skjult måte.
Det har vært så å si umulig å få klarhet i hvordan vedtak er fattet både når det gjelder
egne klasser for nordic breed og tospann snørekjøring. Representanter for klubber i
NHF har sendt brev både til IFSS, som ikke ble besvart, og til NHF i tillegg til flere
telefoner og e.post som har bidratt til motstridende informasjon. Svarene styret i NHF

ga, tydet på at det norske forbundet ikke er blitt orientert om styrevedtak fattet i IFSS
som var av betydning for VM arrangementet i Norge, jfr. brev fra styret i NHF
september 2009. Dette er ikke akseptabelt. Det skal likevel legges til at det er mye
som tyder på at norske representanter heller ikke har bidratt til å være tydelige
ovenfor IFSS i saken, men vedtak i IFSS skal likevel gjøres tilgjengelig for
medlemsorganisasjonene uoppfordret og uten unødig opphold.. Det holder ikke å vise
til hvem som bestemmer. En organisasjon skal lytte til sine medlemmer og
bygge tillit. Det har ikke skjedd, og IFSS har opptrådt særdeles arrogant. Det er
vanskelig å se mange ulemper med å stå utenfor IFSS slik situasjonen nå er. Norge er
en av de store hundekjørernasjonene, og er av stor betydning for utviklingen av
internasjonal hundekjøring. Vi vurderer det største tapet å ligge hos IFSS dersom
Norge trekker seg ut. Kompetanse innen tradisjonell hundekjøring er så å si
fraværende i IFSS i dag, og den må reorganiseres og endre sin holdning før det er
aktuelt å være med. Den eneste konsekvensen vi kan se er at norske utøvere ikke kan
delta i VM arrangementet, men så er disse arrangementene i dag ikke i en positiv
utvikling for hundekjøringen. Dersom IFSS endrer seg, er det fullt mulig på nytt å
tilslutte seg.
Behandlet etter pausen, nytt forslag til avstemming.
*)
Vedtak:

18 for
1 mot
1 avholdende

FORSLAG 4:
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal
trekkhundklubb, Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb
foreslår følgende:
Forslag om at pkt 21.4 i NHFs lover endres til:
Pkt. 21.4 Antidopingkomité skal følge opp antidopingarbeidet i forhold til hund,
og samtidig holde kontakt med antidoping Norge. Komiteen skal samarbeide
med forbundets veterinærgruppe. Komiteen skal bestå av frittstående
medlemmer (dvs de kan ikke være tillitsvalgt eller ansatt i NHF) som ikke selv er
aktive i sporten. Komiteen skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som
oppnevnes av styret i NHF for 4 år. Komiteen skal så langt det er mulig ha
samlet kompetanse om antidopingreglement, prøvetakingsprosedyrer, jus,
hundekjøring (alle grener) og farmakologi, minst ett medlem skal være
veterinær.
Begrunnelse:
Det er svært viktig at antidopingarbeidet utføres av personer som ikke er eller kan
oppfattes som inhabile, og de kan derfor ikke være tillitsvalgte eller ansatte i
organisasjonen. Når det gjelder arbeidet ovenfor idrettsutøvere fra Antidoping Norge,
er det et sentralt prinsipp at alle er frittstånde, og det er også av betydning for å sikre
rettsikkerheten til utøvere og hunder. Det å bli tatt for brudd på antidoping

regelverket er svært alvorlig innen idretten. Vi har derfor ikke råd til at det skjer feil,
eller at det oppstår situasjoner der noen kan oppfatte at det foreligger uhildethet fra
noen av de som er involvert. Vi er en liten idrett der alle kjenner alle på godt og
vondt, og det gjør oss særlig sårbare.
Vi siterer også Wadas guidelines i denne sammenheng:
G.4.2 The ADO shall ensure that Sample Collection Personnel that have an interest in
the outcome of the collection or testing of a Sample from any Athlete who might
provide a Sample at a session are not appointed to that Sample collection session.
Sample Collection Personnel are deemed to have an interest in the collection of a
Sample if they are:
a) Involved in the planning of the sport for which testing is being conducted; or
b) Related to, or involved in the personal affairs of any Athlete who might provide a
Sample at that session.
Endring: Pkt. 21.4 Antidopingkomité skal følge opp antidopingarbeidet i forhold
til hund, og samtidig holde kontakt med antidoping Norge. Komiteen skal
samarbeide med forbundets veterinærgruppe. Komiteen skal bestå av
frittstående medlemmer 1) som ikke selv er aktive i sporten. Komiteen skal ha 35 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes av styret i NHF for 4 år.
Komiteen bør ha samlet kompetanse om antidopingreglement,
prøvetakingsprosedyrer, og kjennskap til jus, hundekjøring og farmakologi,
minst ett medlem skal være veterinær.
1) Dvs de kan ikke være tillitsvalgt eller ansatt i NHF
Vedtak for redigert forslag: Enstemmig vedtatt

FORSLAG 5:
TKS foreslår følgende:
TKS ønsker at også medlemmene av TKS velges for 2 år av gangen. Begrunnelsen til
dette er at det tar gjennomsnittelig et år for et komitémedlem å sette seg inn i de
oppgaver TKS plikter og utføre. Det er først det andre året de fleste fungerer og
utfører sine oppgaver selvstendig. Forslag til valgordning er lagt inn i regelverket
under.
TKS ber tinget stemme over om valgordningen for TKS skal endres slik at alle
medlemmene velges for to år.
Vedtak:

17 for
Ingen mot

FORSLAG 6:
TKS foreslår følgende:
TKS ønsker også at det opprettes et eget TK for barmark. Barmark begynner å bli en
betydelig del av sporten der flere og flere deltar. Det er for øvrig den hurtigst
voksende delen av sporten. Et tk til å ivareta denne gruppen er absolutt berettiget.

TKS ber styret snarest varsle valgkomiteen om at et valg her kan bli aktuelt.
TKS ber tinget stemme over om det skal opprettes et eget TKB med
ansvarsområde, barmark.
Begge forslagene krever følgende endringer i NHFs lover:
(Tillegg er markert med blå fet skrift, mens tekst som skal fjernes er markert med
rød gjennomstreket tekst)
13 FORBUNDSTINGETS OPPGAVER
Forbundstinget skal:
13.1 Godkjenne de fremmøtte representanter.
13.2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
13.3 Velge dirigent(er), sekretær(er), redaksjonskomité samt to representanter til å
undertegne protokollen.
13.4 Utnevne æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra Forbundsstyret.
2. P.t. vil dette si kontrollutvalg, lovutvalg og valgkomité.
13.5 Behandle årsberetninger.
13.6 Behandle Forbundets regnskap i revidert stand.
13.7 Behandle langtidsbudsjett3 og langtidsplan.
13.8 Etter innstilling fra fagmøtene:
13.8.1 Behandle forslag om nye mesterskapsklasser og distanser, og endringer i
samme.
13.8.2 Behandle forslag om innføring eller opphevelse av hundekjørerdisipliner.
13.8.3 Behandle forslag om innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener, og
forslag om endring i mesterskaps alders- og klasseinndelinger og løpsbetegnelser.
13.8.4 Til innføring av nye eller endring i eksisterende disipliner mm som nevnt
ovenfor kreves 2/3 flertall.
13.9 Fastsette kontingenter og avgifter.
13.10 Behandle øvrig innkomne forslag som ikke vedrører andre instanser
lovbestemte vedtaksområder.
13.11 Velge (se § 14) følgende tillitspersoner, med en funksjonstid på to år:
13.11.1 Forbundsstyret, bestående av:
- President samt 1. og 2. Visepresident. Disse utgjør arbeidsutvalget (se § 16)
- Ledere i følgende komiteer:
- Komité for Teknisk Delegerte (TDK)
- Komité for Nordisk Stil (TKN)
- Komité for barmarkhundkjøring (TKB)
- Komité for Sledehundkjøring (TKS)
- Ungdomskomité (UK)
Det ene år velges President, 2. Visepresident og ledere TDK og UK, samt nestledere
i TKN, TKB og TKS.
Det annet år velges 1. Visepresident, ett varamedlem for presidentskapet og ledere
TKN, TKB og TKS, samt nestledere TDK og UK.
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1. visepresident, og
varamedlem for presidentskapet fungerer som vara for 1 2. visepresident. Komiteenes
nestledere er personlige varamedlemmer for sine respektive ledere, og har for øvrig
møte- og talerett på styremøter 13.11.2 I tillegg velges med funksjonstid på 2 - to 1-

ett- år: 3 –tre- medlemmer i TKS (velges hvert år) (2 medlemmer velges samtidig
med leder, det siste medlemmet velges samtidig med nestleder)
20. FAGMØTER
20.1. Fagmøtene er rådgivende og innstillende organ for Forbundstinget,
Forbundsstyret, komiteer og utvalg.
20.2. Det skal avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil, Barmark og
Sledehundkjøring før hvert Forbundsting, fortrinnsvis i tilknytning til dette.
20.3. På fagmøtene kan særkretser, lag eller grupper i lag, som har angjeldende
disiplin på sitt program, stille med en representant hver. I tillegg møter Tingvalgte
medlemmer i angjeldende fagkomité, samt en representant fra Arbeidsutvalget.
Fagmøtet bør/kan trekke inn nødvendig ekspertise i saker der det er nødvendig for å
klargjøre saker. Disse har talerett i denne spesielle saken. I tillegg har President,
visepresident og trenere talerett.
20.4. Innkalling til fagmøtene skjer samtidig med innkalling til Forbundstinget, med
samme rett og med samme frist for å kreve saker behandlet (se § 10).
20.5. Fagmøtets oppgaver:
20.5.1. Avgi innstilling for Forbundstinget i de saker vedrørende angjeldende disiplin,
som Tinget senere skal behandle.
20.5.2. Behandle saker som angår angjeldende disiplin, fremmet av forslagsberettiget
instans, og avgi innstilling om samme.
Saker hvor Forbundsstyret og angjeldende komité har avvikende oppfatninger, skal
behandles av fagmøtet, før tingbehandling.
20.5.3. Oppnevne et utvalg på tre personer, som innen 15. april skal framlegge sitt
forslag på grenkomiteens leder og nestleder for valgkomiteen og foreslå øvrige
medlemmer til grenkomiteen som velges/utnevnes i tråd med 13.11.2 for TKS og
20.5.4.for TKN og TKB.
Det oppnevnte utvalg skal også for fagmøtet foreslå tre nye medlemmer til eget
utvalg for neste tingperiode.
20.5.4. Fagmøtet nordisk- og barmark- stil skal vedta innstilling av øvrige
medlemmer til TKN og TKB, endelig utnevning av medlemmer vedtas av styret i
samsvar med fagmøtets innstilling.
21. KOMITEER OG UTVALG
21.1. Grenkomiteene (TKN, TKB og TKS) er fagutvalg for angjeldende aktivitet
innen Norges Hundekjørerforbund.
21.2. TD komiteen er fagutvalg for forbundets TDer.
21.3. Ungdomskomiteen er ungdommens eget utvalg.
21.4 Antidopingkomité skal følge opp antidopingarbeidet i forhold til hund, og
samtidig holde kontakt med Antidoping Norge. Komiteen skal samarbeide med
forbundets veterinærgruppe.
Antidopingkomiteen utnevnes av Forbundsstyret. Samlet kompetanse om
antidopingreglement og prøvetakingsprosedyrer danner grunnlag for utnevnelse til
komiteen. Komiteen skal ha en veterinær.
21.5 Komiteene i pkt. 21.1, 21.2 og 21.3 har Forbundsstyret som sitt overordnede
ledd..
21.6 Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes/velges øvrige medlemmer i TDK,
TKN, TKS, TKB og UK slik:
• For TKS i tråd med 13.11.2
• For TKN og TKB i tråd med 20.5.4.

Vedtak:

2 for
17 mot
2 avholdende

FORSLAG 7:
Vedtak: Fagmøtet anser dette som en TKN-sak.

FORSLAG 8:
Vedtak: Fagmøtet anser dette som en TKN-sak.

FORSLAG 9:
Vedtak: Fagmøtet anser dette som en TKN-sak.

FORSLAG 10:
Vedtak: Fagmøtet anser dette som en TKN-sak.

FORSLAG 11:
Vedtak: Fagmøtet anser dette som en TKN-sak.

FORSLAG 12:
TKS foreslår følgende endring av kjørereglementet:
Dette forslaget kommer som en oppfordring fra evalueringsmøte som ble avholdt
i etterkant av NM sprint del 2 og gjelder antall dager vi kan arrangere
mellomdistanse NM som stage race Tillegget er ført inn med blå fet skrift:
B ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR
NORGESMESTERSKAP MELLOMDISTANSE
B 10 SOM A10
B 20 KLASSER OG DISTANSER
20.1.1 Senior: Åpen klasse : Løypelengde, 30-100 km.
20.1.2 Senior: 8 spann: Løypelengde 30-80 km.
20.1.3 Senior: 6-spann: Løypelengde: 30-80 km
20.1.4 Senior: 4-spann: Løypelengde: 20-40 km.
20.1.5 Junior 15 1) -17 år: 4-spann: Løypelengde: 20-30 km.
1) Dvs. fylt 15 år innen 31. desember 2011, jfr. punkt 7 definisjoner og generelle
bestemmelser
20.1.6 Junior 15 2) -17 år : 6-spann: Løypelengde: 30 – 50 km.
Spannet skal bestå av 4-6 hunder ved start og ikke mindre enn 4 hunder under løpet.
20.1.7 Åpen klasse: Arrangøren kan søke NHF v/ styret om begrensning av antall

hunder i Åpen klasse. Slik søknad skal følge søknad om arrangement av NM.
20.1.8 Det må gjennomføres minimum 2 heat/dager for at løpet kan godkjennes som
NM.
Det bør inviteres til minimum 3 heat/dager, men kan også inviteres til flere. En
eller flere av disse heatene kan være kortere en løypelengden nevnt i B 20 og ha
varierende tidsgap mellom heatene.
Vedtak: Forslag om en komite som skal se på saka, Per Olav Gausereide, Marte
Heilemann og Svein Erik Teslo.
Nytt pkt 20.1.8:
Det må gjennomføres minimum 2 heat/dager for at løpet kan godkjennes som
NM.
Der det inviteres til mer enn 2 heat kan et eller flere av disse tilleggsheatene
avvike fra løypelengden nevnt i B 20. I NM over flere enn 2 heat kan det benyttes
rotasjonspool. Dette skal spesifiseres i invitasjonen.
Vedtak for redigert forslag:
1 avholdende
0 mot
Flertall for

FORSLAG 13:
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal
trekkhundklubb, Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb
foreslår følgende:
Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling av følgende:
NHFs styre legger fram for tinget 2011, foreløpig regnskap fra VM2011 med en
oppstilling som sammenstilles med budsjettet som ble vedtatt for VM på tinget
2009. Det gis en forklaring på eventuelle avvik. Forslag til vedtak om hvordan
anvendelse av eventuelt overskudd eller dekning av underskudd skal skje, legges
fram til behandling på tinget 2011.
Begrunnelse:
Det er viktig at medlemmene allerede nå ifb.. med tinget 2011 får en oversikt over
hvordan dette arrangementet har påvirket organisasjonens økonomi slik at ikke det
oppstår spekulasjoner uten rot i virkeligheten. Dette vil bidra til tillit i organisasjonen
noe som er sentralt fordi VM2011 har møtt en del motstand underveis. Det kan blant
annet skyldes mangel på god og bekreftet informasjon, som har bidratt til utrygghet
ute i medlemsklubbene. Det er god tid fra dette forslaget mottas fram i mot tingen,
så det skulle ikke by på problemer å få lagt fram en foreløpig regnskapsrapport, selv
om kanskje enkelte detaljer vil mangle.
Vedtak: Forslaget behandles ikke på fagmøtet da det skal redegjøres for det i morgen.

FORSLAG 14:
Jarlsberg trekkhundklubb, Hundekjørergruppa Rendalen idrettslag, Folldal
trekkhundklubb, Varanger trekkhundklubb og Hakadal sledehundklubb
foreslår følgende:
Viser til NHFs lov pkt 13.10 og ber om behandling av følgende forslag til tingvedtak:
Det foretas nyvalg av TKS leder på tinget 2011 (for ett år).
Begrunnelse:
Valget som skjedde i forbindelse med ekstraordinært ting november 2010, ikke kan
sies å være representativt for sledemiljøet. Det var 14 stemmeberettigede tilstede. 6
stemmer tilhørte styrerepresentantene, kun ett medlem av styret er fra sledemiljøet. 3
stemmer er knyttet til nordisk miljøet/klubber. Da har vi igjen 5 stemmer som kan sies
å representere sledemiljøet. En av disse stemte blankt, og en var den personen som
ble valgt (som vi også er informert om stemte blank på eget verv).
Nytt endret forslag 14:
Vi mener at det lave stemmetallet på ekstraordinært ting til at vi kan vite at det
er grunnlag for tillit, derfor stilles mistillit. Det foretas nyvalg av TKS leder på
tinget 2011 (for ett år).
Begrunnelse:
Valget som skjedde i forbindelse med ekstraordinært ting november 2010, ikke kan
sies å være representativt for sledemiljøet. Det var 14 stemmeberettigede tilstede. 6
stemmer tilhørte styrerepresentantene, kun ett medlem av styret er fra sledemiljøet. 3
stemmer er knyttet til nordisk miljøet/klubber. Da har vi igjen 5 stemmer som kan sies
å representere sledemiljøet. En av disse stemte blankt, og en var den personen som
ble valgt (som vi også er informert om stemte blank på eget verv).
Vedtak:

10 for
2 mot
8 avholdende
TKS-leder er avholdende.

FORSLAG 15:
Styret i BHK har i styremøte 31.3.2011 fremmet slikt forslag til Forbundstinget
2011:
Det foreslås at begrepet "Nordic style" endres til "Ski dog".
Ved en slik endring vil betegnelsene "Ski dog" og "Sledge dog" bli mer
sammenfallende, samtidig som grensesnittet mellom de to likeverdige aktivitetene blir
synliggjort. Den geografiske forankringen som ligger i begrepet Nordic vil derved
også falle bort slik at aktiviteten i større utstrekning får forankring
i et internasjonalt perspektiv.
Det foreslås samtidig at det norske begrepet Nordisk stil erstattes med ski stil, på lik

linje med slede stil.
Det må foretas nødvendige endringer og tilpasninger med implementering av det nye
begrepet Ski dog og ski stil i lover etc.
Det anmodes om at Forbundstinget fatter vedtak i overensstemmelse med ovenstående
forslag.
mvh
Knut Arne Holthe
leder BHK
Forslag nr 15 er trukket.

FORSLAG 16:
Vedtak: Fagmøtet anser dette som en TKN-sak.

FORSLAG 17:
Norsk Trekkhundklubb foreslår følgende:
Identifikasjonsreglement NHF
Alle hunder som deltar på arrangementer i regi av NHF skal være merket med
mikrochip eller lett leselig tatovering. Etter den 3. juli 2011 er bare elektronisk
identifikasjonssystem (mikrochip) gyldig merkemetode.
Ved merking med mikrochip som ikke oppfyller ISO-standard 11784 eller vedlegg A
til ISO-standard 11785, må den som har ansvaret for dyrene stille nødvendig
avlesningsutstyr til rådighet ved enhver kontroll.
Forslag 1. Dagens regel om merking blir stående, men med tillegg: Løpsarrangør kan
søke NHF om dispensasjon fra påbud om microship.
Begrunnelse: Terminfestede løp av mer uformell karakter slik som enkelte
snørekjørerløp og barmarksløp mister noe av sitt rekrutteringsgrunnlag når hunder
som skal delta må være merket med microship.
Forslag 2. Dagens regelverk om merking av hunder fjernes helt og erstattes med: I løp
med mer enn ett heat skal hunder merkes. Arrangør bestemmer om merking av
hundene skal foregå med microship, tatovering, maling eller om alle disse
merkeformene skal være tillat. Dette må komme klart frem av innbydelse og
terminliste.
Begrunnelse; For løp som ikke har flere enn ett heat er det helt unødvendig å kreve at
alle hunder skal være merket. For løp med mer enn ett heat fungerer flere former for
merking og arrangøren bør kunne velge merkeform. Ved en eventuell dopingprøve på
en hund som ikke er merket med microship kan dette løses ved å merke denne hunden

med chip evt. registrere hunden på andre måter (foto).
Delforslag 2 trukket.
Vedtak delforslag 1:
18 for
1 mot
1 avholdende

FORSLAG 18:
Norsk Trekkhundklubb foreslår følgende:
Korrigering av kapittelinndelingen i reglementet
Dette er kanskje ikke et forslag som bør behandles på tinget, men vi anbefaler at alle
arrangementsreglementene får ny kapittel- og punktnummerering, slik at det er
entydig og enkelt å henvise til gitte punkt i reglementet. Dagens nummerering er
forskjellige i alle reglementene, og heller ikke logisk oppbygget. Nordisk-reglementet
starter på ny nummerering for hvert kapittel (slik at pkt. 2.1 finnes 4 forskjellige
steder i reglementet), og enkelte kapitler har ikke punktnummerering. Slede sprint
har kapittel som "nummereres" R, samt videre kapittel 10, 20 osv (i stedet for kapittel
1, 2 osv). Hvert punktnummer fremkommer imidlertid kun en gang, så det er enklere
å forholde seg til.
Norsk Trekkhundklubb
V/Styret
Redigeringsgruppa fortsetter arbeidet med korrigering av sledehundreglementet.

FORSLAG 19:
Hadeland Trekkhundklubb, Holmenkollen Sportsklubb, Trondheim TBK og
Norsk TK foreslår følgende:
Presisering av handlingsplanens målsetting for konkurranseutvikling
internasjonalt
HANDLINGSPLAN
5. Konkurranseutvikling, 5.1 Konkurranseutvikling, nytt pkt 2 under mål:
NHF skal være en sentral aktør i utviklingen av internasjonal hundekjøring. Forbundet
skal arbeide for et bedre og samordnet regelverk for arrangement på nasjonalt og
internasjonalt plan, og at EM og VM nordisk stil skal ha et individuelt
øvelsesprogram som omfatter 1-spann pulk, combined, snørekjøring 1 hund og
snørekjøring 2 hunder.
Begrunnelse:

Vi må ta vare på de utøverne og den aktiviteten vi har, både nasjonalt og
internasjonalt. Det vises i denne sammenheng også til hovedmålsettingen for Norges
Hundekjørerforbund slik det er beskrevet i handlingsplanen: Målsettingen for
forbundets virksomhet er å øke hundekjøringens oppslutning ogutbredelse, både
nasjonalt og internasjonalt. Dersom vi skal lykkes med dette, må det satses på
virkemidler som er inkluderende framfor ekskluderende.
Forslaget over til Handlingsplan.

6. Beretninger
Pkt 12. Årsberetning for TKS sesongen 2010/2011 ble gjennomgått.

7. Regnskap/Budsjett
Gjennomgått av Svein Erik Teslo
Budsjett 2012, endring:
Kr 20.000,- til Smører strykes på budsjettet. Kr 10.000,- plusses på Nasjonale
stevner. Kr 10.000,- fra Fond strykes.
Vedtak av endringsforslag:
19 for
1 avholdende
Vedtak: Budsjett for 2012 godkjent
5 avholdende
15 for
Til protokoll:
Snorre Næss mente det var vanskelig å forholde seg til et budsjett som ikke
foreligger.

8. Saker til drøfting
-forslag til redigering av sledehundreglementene
Handlingsplanen diskutert.

9. Valg
Innstilling til nytt TKS, fra Valgkomiteen, Frode Galåen, Rutha Bang Pedersen og
Øystein Varhaugvik
Leder: Svein Erik Teslo
Nestleder: Thomas Vedeler, dersom Svein Erik Teslo fortsetter som leder
Medlem: Tora Kleven, dersom Svein Erik Teslo fortsetter som leder
Medlem: mangler to
Innstilling til ny Valgkomite:
Leder: Bjørnar Leistad
Nestleder: Per Olav Gausereide

Medlem: en mangler

10. Avslutning
Nils Finsrud avsluttet fagmøte slede 2011.

Gardermoen 4. juni 2011
Tora Kleven, referent

*)
Nytt forslag 3 som det ble stemt over på fagmøte 4. juni 2011 ble mottatt på mail fra
Karin Wiik til NHF 5. juni, og videresendt til meg i dag, 14. juni 2011.
Redigert /endret forslag 3:
1. Tinget i Norges Hundekjørerforbund sender følgende resolusjon til IFSS
kongress. Det gjøres helt klart at Norges hundekjørerforbunds øverste
organ finner det svært uheldig måten IFSS innførte nye klasser etter at
kontrakt var underskrevet. Dette var klasser det nasjonale forbundet ikke
ønsket å ha med. En slik behandlingsform fremmer ikke tillit innen
hundekjøringen. Norge er en stor hundekjørernasjon i verdens
sammenheng, og når det skapes grunnlag for betydelig konflikt er ingen
deler av hundekjøringen tjent med dette og det bidrar ikke til å samle
kreftene.
2. NHF skal fremme forslag til IFSS førstkommende kongress om at klasser
som er i strid med IFSS’ lov A.5. ELIGIBILITY ikke skal legges inn I VMprogrammet, dvs egne klasser for Nordic breed. NHFs delegater pålegges å
følge opp dette.

Karin Wiik
Rendalen idrettslag, hundekjørergruppa
Alle de opprinnelige forslagstillerne stiller seg bak dette redigerte forslag

Vangsåsen 14. juni 2011
Tora Kleven, referent

05.06.2011
prosjektnr.

BUDSJETT 2012 - vedtatt NHFs TING 05.06.2011
Budsjetterte utgifter

Styrke idrettens rolle i samfunnet
10010-10
Ekstern nasjonal aktivitet
10050-10
Ekstern internasjonal aktivitet
Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
32010
Rekruttering - skole trinn I /
32020
Øvrig tiltak - 13-19 år
32022
Trening/Instruksjon/unge utøvere
32025
Jentesamling
32027
Rekruttering - skole trinn II
32030
Arrangementstøtte
32040
Klubbrelatert rekr./gr.kurs hkj
32050
Nasjonale stevner
32060
Spillemidler utstyr (NIF)
32070
Integrering funksjonshemmede
Styrke toppidretten
51015
Skole trinn III/Juniorsamlinger
Samlinger landslag
51030
51040
Deltakelse NoM/SOC
51050
Deltakelse EM snø
51055
Ledelse EM barmark
51057
EM/VM-arrangement Norge
51060
Deltakelse VM snø
51065
Deltakelse EM barmark
51070
Annen int. deltakelse
51080
Olympiatoppstipend
Styrke kompetanseutviklingen
73001
Grunnkurs Hundekjøring
73010
Intern trenerutdanning
73020
Ekstern trenerutdanning
73030
Intern leder utdanning
73040
Ekstern leder utdanning
73050
TD utdanning
73060
Ekstern (int) TD utdanning
73070
Antidoping arbeid - hund
73080
Veterinær/dyrevern
73090
Utdanning arrangører (TDK-NM pakka)
73100
Mediagruppe (NY)
Forbundets organisasjon
90011-20
Egne møter
90011-11
Ting
Forbundets administrasjon
95010-10
Lønn
95010-10
Arb. Avg
95010-10
Ber ferielønn
95010-10
Ber. Arb.avg. Ferielønn
95010-10
Obl. tjenestepensjon
95020-10
Leie/fellesforvaltning
95020-10
Trykking/rekvisita
95020-10
Porto
95020-10
Telefon/faks
95020-10
Kontorutstyr
95020-10
Regnskap/revisjon
95020-10
IT-Ullevål
95020-10
Gaver/Premier
95020-10
Int. kont.
95020-10
Div. kostnader
95030-10
Håndbok/Publikasjoner
95030-10
Markedsføring/Støtte info.
95030-10
Vedlikehold av web sider
96010-10
Materiell/utstyr
98010-10
Forsikringer
95020-10
Renteinntekter
95020-10
Gebyrer
95050
Utstyr/bekledning
Tildeling komiteer
Sum utgifter

98010-10
98020-10
98020-10
98020-10
98020-10
97010
10020-10
95010-10

Budsjetterte inntekter
Startlisens
Rammetilskudd NIF
Post 3 midler NIF
Utv.orienterte ungdomsmidl.
Refusjon mva. kompensasjon
Sponsor
Fra TKS fond
Aktivitetsfond NHF
Ref. adm. Samarbeid (20%)
Sum inntekter
Resultat

Totalt
15.000
40.000
0
30.000
40.000
20.000
0
130.000
0
250.000
20.000
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
70.000
0
0

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

Org/Adm

TD 60

UK 70

30.000
40.000
20.000
130.000
250.000
20.000

10.000
10.000

70.000

40.000
100.000
20.000
30.000

20.000
60.000

20.000
60.000

430.000
55.000
60.000
11.000
11.000
35.000
20.000
20.000
8.000
10.000
60.000
35.000
10.000
6.000
20.000
8.000
70.000
4.000
20.000
40.000
-40.000
4.000
0
670.000
2.492.000

430.000
55.000
60.000
11.000
11.000
35.000
20.000
20.000
8.000
10.000
60.000
35.000
10.000
6.000
20.000
8.000
70.000
4.000
20.000
40.000
-40.000
4.000
0

-120.000
-2.275.000
217.000

TKS 50

15.000
40.000

0
20.000
0
0
0
0
0
40.000
100.000
20.000
30.000

-125.000
-1.400.000
-400.000
-200.000
-30.000

TKN 40

20.000

1.822.000

250.000
250.000

250.000
250.000

120.000
120.000

50000
50.000

