
SAK 1 Åpning av NHF’s Ting 2013 
 

Fungerende president i Norges Hundekjørerforbund, Katrine Foss, åpnet tinget ved å ønske alle 

delegater, NIFs representant, IFSS representant, inviterte gjester samt administrasjonen 

velkommen til årets ting. 

Tinget er den offisielle arenaen der alle er med på å bestemme fremtiden for norsk hundekjøring. 

Det har vært et år der styret har hatt en del utfordringer:  Det har vært stor politisk uenighet i 

forbindelse med representasjon i forbindelse med VM. TKN mente at styret overkjørte de og for å 

beholde sin integritet valgte et samlet TKN å trekke seg fra sine verv.  I sakens anledning var det 

en del utagerende uttalelser i miljøet på sak og person, noe som medførte at NHFs president også 

trakk seg. 

Styret tar sterkt avstand fra slike uttalelser og negativ korrespondanse. 

Hun ønsket å takke tidligere president Gunnar Solberg for den store innsatsen og arbeidet han har 

lagt ned for Forbundet i en årrekke der han har sittet i styret. 

Midt oppe i denne situasjonen ble styret smertelig bevisst på Forbundets økonomi som hadde 

kommet ut av kontroll og styret ønsket å beklage dette ovenfor tinget. 

Oppfølgingen skulle vært mye bedre, og styret har nå tatt store og viktige grep for at dette ikke 

skal skje igjen. 

Men hun har stor tro på fremtiden, noe bl.a. innlegget fra ungdomskomiteen på formøtet viste. 

Her fikk vi «etablerte» høre hvordan ungdommen ser på det vi driver med. 

Styret ønsker nå å se fremover, finne løsninger og være konstruktive. 

Til slutt ønsket hun et godt ting. 

 

NIFs representant Tormod Tvare ønsket også å hilse tinget. 

Han syntes det var hyggelig å kunne være tilstede.  Noe kjennskap til idretten hadde han, og det 

ville bli interessant å følge forhandlingene i dag, med de utfordringene som har vært innad i 

forbundet.. 

Norges Idrettsforbund er den største idrettsbevegelsen i landet med over 12.000 idrettslag. 

Det er svært opptatt med verdier, og dugnadsånd og fellesskap er viktige begreper her. 

Idretten skal være inkluderende, og de jobber med å sikre rammevilkår og økonomi med 

tippemidler, som er overskuddet fra Norsk Tipping.  NIF har bl.a. fått gjennomslag for at %-

andelen til idrett skal økes til 64% de nærmeste årene.  Noe som vil medføre mer midler til 

forbundene.  

Han ønsket også å informere om momskompensasjonen til lagene, kretsene og forbundene. 

Svært viktig at flest mulig søker her da flere andre organisasjoner også søker. 

Til slutt ønsket han tinget lykke til. 

 

 

SAK 2 Godkjenning av frammøtte representanter 
 

REPRESENTANTER MED STEMMERETT 

 
Styret: Katrine Foss Fung. president 

 Anders Fugelli Fung. 2. visepresident 

 Stein Tage Domaas Leder Teknisk komite Sledehund 

 Eilert Hesthagen Leder TD komite 

 Maren Lindahl Leder Ungdomskomite 

 
Kretser: Steinar Johansen Akershus Hundekjørerkrets 

 Else Engen Hedmark Hundekjørerkrets 

 Morten Wiggen Sør-Trøndelag Hundekjørerkrets 



Klubber: Marianne Skjøthaug Alta Trekkhundklubb 

 Rita Hallvig Alta Trekkhundklubb 

 Ane Morisbak Skjønsberg Asker Trekkhundklubb 

 Robert Corell Asker Trekkhundklubb 

 Monika Harstad Hallan Asker Trekkhundklubb 

 Ketil Fossnes Bærum Hundekjørerklubb 

 Anne Gry Spigseth  Bærum Hundekjørerklubb 

 Hans Lindahl Bærum Hundekjørerklubb 

 Arild Jørgensen Drammen Trekkhundklubb 

 Odd Gulaker Drammen Trekkhundklubb 

 Bjørn Sigurd Andersen Elverum Sledehundklubb 

 Petter Swift Femund Trekkhundklubb 

 Rune Olesen Femund Trekkhundklubb 

 Jon Anders Kokkvoll Femund Trekkhundklubb 

 Caroline Kulunlahti Folldal Trekkhundklubb 

 Herman Maquieira Folldal Trekkhundklubb 

 Christina Holst Jensen Grenland Hundekjørerklubb 

 Snorre Larsson Grenland Hundekjørerklubb 

 Yngve Hoel Hadeland Trekkhundklubb 

 Jan Erik Bårli Hakadal Sledehundklubb 

 Tora Kleven Hamar Trekkhundklubb 

 Kjetil Hillestad Hamar Trekkhundklubb 

 Lena Boysen Hillestad Holmenkollen Sportsklubb 

 Arne Boysen Holmenkollen Sportsklubb 

 Geir Askim Jarlsberg Trekkhundklubb 

 Jo Jøldal Jarlsberg Trekkhundklubb 

 Larry Berntsen Lillehammer Brukshundklubb 

 Arne Haugen Lillehammer Brukshundklubb 

 Tore Lien Molde og Omegn Hundekjørerlag 

 Kjersti Hjertum Nittedal Hundekjørerklubb 

 Eskil Knag Nittedal Hundekjørerklubb 

 Ann Elisabeth Ohnstad Norsk Trekkhundklubb 

 Rune Lien Oslomarka Trekkhundklubb 

 Thomas Thoresen Oslomarka Trekkhundklubb 

 Grete Waltoft Oslomarka Trekkhundklubb 

 Ole Morten Jystad Skaunakjølen Trekkhundklubb 

 Torild Emely Jystad Skaunakjølen Trekkhundklubb 

 Yngve Fagerli Sledehundklubben MUSH 

 Karin Larsson Sledehundklubben MUSH 

 Paal Lefdahl Sollihøgda Tur- og Trekkhundklubb 

 Trine Sørum  Trondheim Trekk og Brukshundklubb 

 Randi Elin Lutnæs Trysil Hundekjørerklubb 

 Svein Ivar Moen Trysil Hundekjørerklubb 

 Mariann Haukland  Østre Mjøsen Trekkhundklubb 

 
REPRESENTANTER UTEN STEMMERETT 
 

 Siri Barfod Asker TK (observatør) 

 Knut Arne Holthe Bærum HK (observatør) 

 Espen Mollerud Hadeland TK (observatør) 

 Kristian Sæther Hamar TK (observatør) 



 Vidar Nordby Hamar TK (observatør) 

 Svend Larssen Holmenkollen SK (observatør) 

 Kjetil Haukland Østre Mjøsen TK (observatør) 

 Knut Myhre  NHFs lovutvalg, leder 

 Terje Hoel NHFs valgkomite, leder 

 Ingar Spigseth NHFs valgkomite nordisk stil, leder 

 Thomas Vedeler TKS, nestleder 

 Bent Aaseby TDK, nestleder 

 Martin Kavli Lysgaard UK, nestleder 

 Alexandra Vedeler UK, medlem 

 Arild Eidsvold IFSS visepresident 

 Tormod Tvare NIF’s representant 

 Lotte Friid Fladeby NHF’s administrasjon 

 Stephen Smithurst NHF’s administrasjon 

 
Følgende hadde ordet: Stephen Smithurst 

 

Det var 52 stemmeberettigede representanter til stede. 
 

 

SAK 3 Godkjenning av innkalling og saksliste   
 

Det kom forslag fra Femund Trekkhundklubb som de ønsker behandlet på tinget: 

 

NHF fremmer søknad som arrangørkandidat for VM 2015 og 2017 langdistanse, for klassene 

åpen, begrenset og junior. 

NHF utlyser nasjonal søknadsfrist for klubber som fremmer sitt kandidatur som teknisk 

arrangør.  Søknadsfrist 20. juli 2013. 

NHF beslutter innen 28. august 2013 hvilken klubb som fremmes som nasjonal teknisk 

arrangør. 

 

Det må stemmes over om forslaget skal tas med i tingforhandlingene, og det kreves 2/3 flertall for 

vedtaket. 

 
Følgende hadde ordet: Stephen Smithurst, Jon Anders Kokkvoll, Marianne Skjøthaug, Stein Tage Domaas 

 

Vedtak: Femund Trekkhundklubbs forslag ble enstemmig vedtatt og kan dermed tas med 

under årets tingforhandling.  Saken behandles under punkt 12, behandling av innkomne 

forslag. 

 

Innkallingen og sakslisten til tinget med ovennevnte tilføyelse 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 
 

Eskil Knag og Knut Arne Holthe ble valgt til redaksjonskomite. 

Espen Mollerud og Siri Barfod ble valgt til tellekorps. 

 

Det må 27 stemmer til for å få et simpelt flertall / 35 stemmer for å ha 2/3 flertall 

 

 

SAK 8 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 
 

Steinar Johansen og Lena Boysen Hillestad ble valgt til å undertegne protokollen. 

 

 

SAK 9 Behandling av beretninger 
 

Beretningene ble godkjent med følgende bemerkninger: 

 

Side 15, resultater VM snø 2013: 

I snørekjørklassene 1 hund herrer og 2 hunder herrer, ble Yngve Hoel nr. 2 mens Svein Ivar Moen 

ble nr. 3. 

Yvette Hoel ble nr. 2 i klassen snørekjøring 2 hunder kvinner. 

 

Side 16, EM barmark 2012: 

I sparkesykkel 1 hund klassen ble Yngve Hoel nr. 3 og Solveig Aaseby nr. 10. 

 

Side 22, NM langdistanse, åpen klasse arrangert av Femund Trekkhundklubb. 

Vinner av juniorklassen, som også var prøve NM, var ikke tatt med. 

Norgesmester her ble Amund Rognes Kokkvoll fra Femund Trekkhundklubb. 

  

Side 28 TKNs årsberetning: 

Styret la fram saken i forhold til deltakelse på VM 2013, og etterfølgende sak som medførte at 

TKN trakk seg.  De trakk seg da mente at de ikke lenger hadde styrets tillit i denne saken som de 

mente var blitt behandlet korrekt iht. gjeldende retningslinjer.   

Det var måten saken var blitt behandlet på innad i styret som opprørte de. 

Oppfordringen til nye styrer er å ta hensyn til TKenes innstillinger på de saker som TK jobber 

med, i tillegg til de aktive som representerer på internasjonale mesterskap. 

 

Side 38 

Årsmeldingen fra Lovutvalget var datert med feil år, 2014 i stedet for 2013.  

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Stephen Smithurst, Petter Swift, Eskil Knag, Anne Gry Spigseth, Katrine Foss, Kjetil 

Fossnes, Bjørn Sigurd Andersen, Kjersti Hjertum, Lena Boysen Hillestad, Anders Fugelli.  

 

Tingvedtak: Alle beretninger med ovennevnte tilføyelser/endringer ble enstemmig godkjent 



SAK 10 Behandling av Handlingsplan 2012-2016 
 

Det ble ønsket statusoppdatering til hvert forbundsting på hva som er oppnådd i perioden. 

Rapport legges frem fra styret. 

 

I og med at en handlingsplan ikke er et statisk dokument, men skal være levende så ble det 

foreslått at nye innspill fra organisasjonen oversendes de respektive fagkomiteer for 

viderebehandling, og så behandles av NHFs styre for fremlegging på neste ting. 

 
Følgende hadde ordet til saken: Jon Anders Kokkvoll, Ynge Hoel 
 

Vedtak: Handlingsplanen med de innspill som fremkom ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 11 Behandling av regnskap for 2012 
 

Regnskapet for 2012 viste et underskudd på kr. 1.009.338,00. 

Regnskapet ble så gått igjennom. 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Stephen Smithurst, Else Engen, Tormod Tvare, Siri Barfod, Anders Fugelli, Bjørn 

Sigurd Andersen, Mariann Haukland 

 

Tingvedtak: Regnskapet for 2012 ble vedtatt og revisors og kontrollkomiteens beretning ble 

tatt til etterretning. 

 

 

SAK 12 Behandling av innkomne forslag 
 

 

LOVFORSLAG (2/3 flertall) 
 

 

FORSLAG 1: 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 

Norges Idrettsforbunds (NIFs) lov §11-2 hjemler en rett for Norges Hundekjørerforbund til å 

ilegge sanksjoner ved overtredelse av forbundets kjøre- og arrangementsreglement for alle 

disipliner.  Styret i NHF har etter anbefaling fra NHFs lovutvalg derfor vedtatt at det skal velges 

eget sanksjonsutvalg av tinget. 

Utvalget skal bestå av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem og velges i tråd med NIFs lov  

§§ 2-4, 2-5, 2-6 og 2-7. 

Utvalgets møte- og reisekostnader dekkes av NHF etter gjeldende satser. 

 

Følgende tekst (merket med blått) skal inn i NHFs lover. 

 

§ 17 Forbundstingets oppgaver (utdrag) 

(1)Forbundsstinget skal:  

l) Foreta følgende valg11, 12 (se § 21) av tillitspersoner, med en funksjonstid på to år: 

1. President samt 1. og 2. Visepresident. 



2.  Ledere i følgende komiteer: 

- Komité for Teknisk Delegerte (TDK) 

- Komité for Nordisk Stil (TKN) 

- Komité for Sledehundkjøring (TKS) 

- Ungdomskomité (UK)  

Det ene år velges President, 2. Visepresident og ledere TDK og UK, samt 

nestledere i TKN og TKS.  

Det annet år velges 1. Visepresident, ett varamedlem for presidentskapet og ledere 

TKN 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  

2. visepresident. Komiteenes nestledere er personlige varamedlemmer for sine 

respektive ledere, og har for øvrig møte- og talerett på styremøter 

3.  I tillegg velges med funksjonstid på 2 (to) år: 3 medlemmer av TKS 

(2 medlemmer velges samtidig med leder, det siste medlemmet velges samtidig 

med nestleder). 

4.  Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

5.  Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

6.  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

7.  Lovutvalg med leder og 2 medlemmer. 

8.  Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 

§ 22 Komiteer og utvalg 

(9)Særforbundet skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er 

nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 

2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

3. Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lov- og regelforslag og om 

fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. 

4. Sanksjonsutvalget skal behandle og avgjøre overtredelser av NHFs kjøre- og 

arrangementsreglement i alle disipliner, iht. eget sanksjonsreglement utarbeidet av 

NHFs styre.  Jfr. NIFs lov § 11-2 og NHFs lov § 23. 

Eventuelle brudd på NIFs straffebestemmelser skal behandles av NIFs domsorgan, 

jfr. NIFs lov § 11-11. 

(NHF v/administrasjonen skal tilrettelegge sakene for sanksjonsutvalget). 

 

 

Fagmøtet slede:  enstemmig vedtatt 

Fagmøtet nordisk:  enstemmig vedtatt 

 
Følgende hadde ordet til saken: Katrine Foss, Knut Myhre 

 

Tingvedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 



FORSLAG 2: 
Hadeland Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 

 
Understreket tekst i grønt legges til lovteksten 

Kursiv tekst i rødt fjernes fra lovteksten. 

 

Likt valg av komitemedlemmer uavhengig av grentilhørighet 
 

Begrunnelse: 

NHF skal være en demokratisk organisasjon. Iht §21 i NHFs lover er Fagmøtene rådgivende og 

innstillende organ. I dagens lovtekst om valg av TKN står følgende (jfr §21.5.4): "Fagmøtet 

nordisk stil skal vedta innstilling av øvrige medlemmer til TKN, endelig utnevning av medlemmer 

vedtas av styret i samsvar med fagmøtets innstilling.". Dagens lovtekst pålegger dermed 

Forbundsstyret å vedta medlemmer i TKN i samsvar med fagmøtets innstilling, noe som dermed 

kan ses på som en omgåelse av prinsippet om at Fagmøtene kun er rådgivende og instillende 

organ. Vi foreslår derfor at samme prinsipp som gjelder ved valg av TKS også skal være gjeldene 

for TKN. 

 

Lovtekst: 

§21.5 Fagmøtets oppgaver: 

1. Avgi innstilling for Forbundstinget i de saker vedrørende angjeldende disiplin, som Tinget 

senere skal behandle. 

2. Behandle saker som angår angjeldende disiplin, fremmet av forslagsberettiget instans, og avgi 

innstilling om samme. Saker hvor Forbundsstyret og angjeldende komite har avvikende 

oppfatninger, skal behandles av fagmøtet, før tingbehandling. 

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 17.1.L.3 for TKS og 21.5.4. for TKN. Det oppnevnte utvalg skal 

også for fagmøtet foreslå tre nye medlemmer til eget utvalg for neste tingperiode. 

4. Fagmøtet nordisk stil skal vedta innstilling av øvrige medlemmer til TKN, endelig utnevning 

av medlemmer vedtas av styret i samsvar med fagmøtets innstilling. 

 

 

§17.1.L.3 

I tillegg velges med funksjonstid på 2 (to) år: 3 medlemmer av TKS og TKN (2 medlemmer 

velges samtidig med leder, det siste medlemmet velges samtidig med nestleder). 

 

Fagmøtet slede: 14 for 7 avholdende 

Fagmøtet nordisk: 12 for 6 mot 1 avholdende 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Yngve Hoel 

 

Tingvedtak: Vedtatt med 41 mot 9 stemmer. 
 

 

 

 

 

 



TINGFORSLAG (2/3 flertall) 
 

FORSLAG 3: 
TKS foreslår følgende: 
 

Opprette rekrutt og junior NM-klasser i LD 

 

Gjelder: 

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR LANGDISTANSE 

B ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR NORGESMESTERSKAP LANGDISTANSE  
 

Ny B 20.1.3 Juniorklasse: for aldersgruppen fylte 15 år inntil fylte 18 år på startdagen med 

løp på maks 8 hunder og distanse over 100 – 300 km. Kjører må ha skriftlig tillatelse fra 

foresatte for å starte. Det stilles større krav til arrangør om sikkerhet ved terreng, 

mobildekning, værutsatt, krysninger av vei, start, tilgang på snøscooter etc. Løpene må 

derfor legges opp med større mulighet for hjelp på sjekkpunkt til å ta beslutningene med 

rettledning/hjelp fra enten handler eller arrangør enn hva som er tillatt i seniorløp. 

 

Det følger dermed at det i 60.1.3 må føyes til noe, slik at ny tekst blir 

 

60.1.3 Minimumsalder: 18 år. Kjøreren skal ha fylt 18 år senest på løpsdagen da løpet starter. 

Arrangøren kan fastsette egen høyere minimumsalder for kjørere. 

For Juniorklasse: fylte 15 år inntil fylte 18 år på startdagen. 

 

 

Endring i ordlyden fra fagmøtet slede: 

Ny B 20.1.3 Juniorklasse: for aldersgruppen fylte 15  r innti     te     r p  startda en med   p p  

maks 6 hunder og distanse over 100 – 200km…. 

(ellers lik ordlyd) 

 

 

Fagmøtet slede: Vedtatt 

Fagmøtet nordisk: - 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Stein Tage Domaas 

 

Tingvedtak: Endringsforslaget til fagmøtet sledehund ble enstemmig vedtatt  

(7 avholdende) 
 

 

 

FORSLAG 4: 
TKS foreslår følgende: 
 

Endring av distanse til 1200 km i B 20.1.1 – ny tekst blir da: 

 

Åpen klasse: Løypelengde maks 1200 km  

Arrangøren kan søke NHF v/ styret om begrensning av antall hunder i Åpen klasse.  

Slik søknad skal følge søknad om arrangement av NM. 



Fagmøtet slede: 16 for forslaget 

Fagmøtet nordisk: - 
 

 

Følgende hadde ordet til saken: Stein Tage Domaas,  

 

Tingvedtak: Enstemmig vedtatt (5 avholdende). 
 

 

FORSLAG 5: 
Hamar Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 

Styret i Hamar Trekkhundklubb foreslår følgende gruppering i alle NM klasser i sprint og 

mellomdistanse: 

 

Sledehund stil: 

A:  Alle hunder 

B:  Alla renrasede hunder utenom stående fuglehunder og Siberian  Husky. 

C:  Siberian Husky 

 

Begrunnelse 

Det internasjonale forbundet har innført egne klasser for renrasede hunder og vi bør følge etter. 

Det vil forhåpentligvis øke deltagelsen på NM. Slik det er nå er deltagelsen bra i løp der klassene 

blir arrangert, men ikke på NM sprint- og mellomdistanse. 

Det kan hende at det i noen tilfelle kan være vanskelig for arrangøren og gjennomføre 

arrangementet. Vi foreslår derfor følgende tilleggstekst som legges inn i regelverket: 

 

Klassene er frivillige og det er opp til arrangøren om de skal arrangeres. Dette skal framgå av 

mesterskapssøknaden, kontrakten og være opplyst i innbydelsen. 

 

Fagmøtet slede: 4 for, 9 mot – forslaget falt 

Fagmøtet nordisk: - 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Tora Kleven, Bjørn Sigurd Andersen, Terje Hoel,  

 

Tingvedtak: 3 for, 32 mot, 17 avholdende – forslaget falt. 
 

 

FORSLAG 6: 
Trysil Hundekjørerklubb foreslår følgende: 
 

2.2.2. Klasser og distanser under NM-del 2 

Dagens tekst: 

(Utdrag) 

Dag 1 (hvert 

annet år) 

KLASSE  

ALDER  ØVELSE  DISTANSE  

Kvinner senior  19år  Flerspann (1)  15 km  

Menn senior  19år  Flerspann (1)  20 km  



Dag 1 (hvert 

annet år) 

KLASSE  

ALDER  ØVELSE  DISTANSE  

Kvinner senior  19 år  1-spann (1)  20 km 

Menn senior  19 år  1-spann (1)  30 km 

 

Det foreslås å legge sammen disse klassene slik at man slipper alternering. 

Oversikten blir da seende slik ut: 

 

Dag 1 KLASSE  ALDER  ØVELSE  DISTANSE  
Kvinner senior  19 år  Flerspann  20 km 

Menn senior  19 år  Flerspann  30 km 

 

Alternativt: 

Dag 1 KLASSE  ALDER  ØVELSE  DISTANSE  
Kvinner senior  19 år  Flerspann  20 km 

Menn senior  19 år  Flerspann  25 km 

 

 

Argumentasjon:  

Muligheten til å bruke mer enn èn hund kan gjøre det mer motiverende for hund og utøver å 

konkurrere i lengre distanser. Det er enklere for utøver å trene mot en fast øvelse, på lik linje med 

resten av NM øvelsene. Da kan man også gjøre det lettere for kjører, publikum og media å holde 

oversikt over hvilke øvelser det konkurreres i.  

(Vi tenker også det er viktig at flerspannsklassen børe være et tilbud  i terminfestede løp gjennom 

hele sesongen) 

 

Fagmøtet slede: - 

Fagmøtet nordisk:  3 for, 10 mot, 6 avholdende 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Svein Ivar Moen 

 

Forslaget trukket av Trysil Hundekjørerklubb. 
 

 

FORSLAG 7: 
Trysil Hundekjørerklubb foreslår følgende: 
 

2.2.2. Klasser og distanser under NM-del 2 

 

(Utdrag) 

Dag 1 (hvert 

annet år) 

KLASSE  

ALDER  ØVELSE  DISTANSE  

Kvinner senior  19år  Flerspann (1)  15 km  

Menn senior  19år  Flerspann (1)  20 km  

 

Alternerer med 1-spann lang.  

(1). = Senior flerspann 1-4 hunder  

(2).= Junior flerspann 1-2 hunder 



Det foreslås å legge til en tilleggstekst om at ekvipasjer som kjører med 2 eller flere hunder kan 

benytte linesett. 

Oppsettet blir da seende slik ut: 

 

Dag 1 (hvert 

annet år) 

KLASSE  

ALDER  ØVELSE  DISTANSE  

Kvinner senior  19år  Flerspann (1) (3) 15 km  

Menn senior  19år  Flerspann (1) (3) 20 km  

 

Alternerer med 1-spann lang.  

(1). = Senior flerspann 1-4 hunder  

(2).= Junior flerspann 1-2 hunder 

(3).= Ekvipasjer som kjører to eller flere hunder kan benytte linesett dersom man kjører pulk med 

brems. 

 

Argumentasjon:  

Dersom man kan benytte linesett, om man kjører to eller flere hunder, vil man kunne samle flere 

kjørere, - å få flere startende i NM. Dette ved at terskelen for å bli med for de med mange hunder 

blir lavere, og flere vil lettere bli med i denne øvelsen. Mange har to hunder som ikke går hver for 

seg, men sammen i liner er de konkurransedyktige. 

 

Fagmøtet slede: - 

Fagmøtet nordisk: - 

 
Følgende hadde ordet til saken: Nils Finsrud 

 

Ifølge dirigentene så er dette ikke en tingsak, og kan overlates TKN og styret for videre 

behandling 

 

Tingvedtak: Oversendes TKN og styret for videre behandling. 
 

 

FORSLAG 8: 
Trysil Hundekjørerklubb foreslår følgende: 
 

ARRANGEMENTSREGLER FOR NM BARMARK 
Vedtatt på NHFs ting 3. juni 2007 m.endr. senest vedtatt på NHF’s ting 6. juni 2010. 

 

NM Barmark arrangeres over en helg med avsluttende konkurranse hver dag. 

 

Lørdag: 

CWJ  Snøreløping 1 hund kvinner jr 14-16  

CMJ Snøreløping 1 hund menn jr  14-16 

CW Snøreløping 1 hund kvinner   16+ 

CM Snøreløping 1 hund menn  16+ 

1R  Sparkesykkel 1 hund    16+ 

1 RJ Sparkesykkel 1 hund   14-16  

4R  Vogn 4-spann     16+ 

4RJ Vogn 4-spann junior   14-16  

8R Vogn 8-spann    16+ 



Søndag: 

2RJ Sparkesykkel 2 hunder jr  14-16 

2R  Sparkesykkel 2 hunder   16+ 

BWJ Snøresykling 1 hund kvinner jr 14-16 

BMJ Snøresykling 1 hund menn jr. 14-16 

BW  Snøresykling 1 hund kvinner  16+ 

BM  Snøresykling 1 hund menn    16+ 

6R  Vogn 6-spann     16+ 

 

Ingen krav til minimumsdeltakelse. 

 

Det foreslås å legge til en NM barmarkstafett for klubbene som arrangeres en egen NM dag.  

Forslaget vil se slik ut: 

 

Seniorstafett: 

1.etappe: snøreløping 1 hund kvinner/menn jr og sr 

2.etappe: sparksykkel 1 hund kvinner/menn jr og sr 

3.etappe: sparksykkel 2 hunder kvinner/menn jr og sr  

4.etappe: snøresykkel 1 hund kvinner/menn jr og sr 

 

Argumentasjon:  

Forslaget er ment for å få opp antall barmarksarrangement, skape klubbfellesskap og økt aktivitet 

på klubbnivå.   

(Vi oppfordrer klubbene til å ha et løpstilbud til aldersbestemte klasser samme helgen). 

 

 

Fagmøtet slede: 17 for 

Fagmøtet nordisk:  16 for, 1 mot, 3 avholdende 

 

 

Det ble foreslått en endring av forslaget, som følger: 

 

1.etappe: snøreløping 1 hund kvinner/menn jr og sr  

2.etappe: sparksykkel 1 hund kvinner/menn jr og sr  

Ny 3.etappe: snøresykkel 1 hund kvinner/menn jr og sr  

Strøket original 3.etappe (sparkesykkel 2 hunder) 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Maren Lindahl, 

 

Tingvedtak: Det ble stemt over endringsforslaget - 39 for, 5 mot, 7 avholdende  

Endringsforslaget vedtatt. 
 

 

 

FORSLAG 9: 
Femund Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 

Femund Trekkhundklubb foreslår å endre aldersgrensen for deltagelse i aktive klasser  

i langdistanseløp.  



Slik det er nå må en være fylt atten år på løpsdagen for å kunne delta i aktive klasser. I både sprint 

og mellomdistanseløp kan en delta når en er sytten år. I de fleste andre idretter er det slik vi forstår 

det vanlig at en regnes som 18 år det året en fyller 18.  

 

Det er flere juniorer som konkurrerer aktivt i vår klubb. De kan stille i samme klasse på ski, spille 

på samme fotballag og går i samme klasse på videregående skole, men til vinteren kan de altså 

ikke stille på samme distanse på Femundløpet. Det oppfattes som urettferdig for våre juniorer.  

 

Forslaget vil etter vår oppfatning ikke få konsekvenser for løp som ikke ønsker å lempe på 

alderskravet, siden det allerede er mulig for arrangøren å fastsette egen høyere minimumsalder for 

kjører.   

 

Vårt forslag medfører at vi ønsker å endre til følgende: 

 

B 60.1.3. 

Minimumsalder: 17 år. Kjøreren må fylle 18 år i løpet av året.  Arrangøren kan fastsette egen 

høyere minimumsalder for kjørere.  

 

C 10.2.1 

Minimumsalder: 17 år. Kjøreren må fylle 18 år i løpet av året.  Det gis ikke dispensasjon for 

kjører/ deltagers alder. Arrangøren kan fastsette egen høyere minimumsalder for kjørere.  

 

Fagmøtet slede: falt mot 1 stemme 

Fagmøtet nordisk: - 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Petter Swift, Bjørn Sigurd Andersen, Stein Tage Domaas, Knut Myhre, Odd Gulaker, 

Marianne Skjøthaug, Lena Boysen Hillestad, Maren Lindahl, Bent Aaseby, Karin Larsson, Kristian Sæther, Yngve 

Fagerli, Anders Fugelli, Steinar Johansen, Thomas Vedeler,  

 

Tingvedtak: 18 for, 14 mot, 18 avholdende – forslaget falt. 
 

 

FORSLAG 10: 
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende: 
 

Det innføres NM i snørekjøring 

Klassene foreslås til: 

  

Senior: 

1 spann  15 - 20 km 3 dager 

2 spann 30 - 40 km 3 dager 

Junior:  

1 spann 12 - 15 km 3 dager 

  

 

Begrunnelse:  

Vi mener at det er et ønske i miljøet og et marked for dette. Vi ønsker en noe øket distanse i 

forhold til tidligere arrangementer for å komme imøte de som mener at det blir for lite krevende 

med snørekjøring.  

 



Fagmøtet slede: 16 for 

Fagmøtet nordisk: 11 for, 2 mot, 6 avholdende – med endring 1 spann sen. til 15-25 kilometer. 

 

 

Elverum SHK endrer forslaget slik nordisk stil fagmøtet ønsket, med ønsket antall dager som 

minimum to til maksimum tre dager.  Forslaget som følger: 

 

Senior: 

1 spann 15 - 25 km  min. 2 – max. 3 dager 

2 spann 30 - 40 km  min. 2 – max. 3 dager 

Junior:  

1 spann 12 - 15 km  min. 2 – max. 3 dager 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Sigurd Andersen, Kjetil Fossnes, Ane Morisbak Skjønsberg, Steinar Johansen, 

Robert Corell, Alexandra Vedeler, Maren Lindahl, Lena Boysen Hillestad, Anders Fugelli, Marianne Skjøthaug, Bent 

Aaseby,  

 

Tingvedtak: Elverum SHKs endringsforslag ble vedtatt mot 5 stemmer. 
 

 

FORSLAG 11: 
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende: 
 

Endring av klasseinndeling i sprint, også NM. 

Klassene endres til: 

Junior: 4 spann - 10 km - 3 dager (NM) 

Senior: 4 spann - 10 km - 3 dager (NM) 

         6 spann - 20 km - 3 dager (NM) 

            10 spann - 30 km - 3 dager (NM)    

  

Begrunnelse:  
Liten deltakelse i flere av de eksisterende klassene.  

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Sigurd Andersen, 

 

Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb. 
 

 

FORSLAG 12: 
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende: 
 

Endring av klasseinndeling i mellomdistanse - NM 

Klassene endres til: 

  

Junior: 4 spann 25 - 30 km 

            6 spann 30 - 35 km    

 Senior: 6 spann 50 - 60 km 

            10 spann 60 - 90 km 

  



Løpet skal arrangeres over 3 dager med så nær som mulig max dist. 

Løpet kan ved mangel på arrangør innlemmes i etablert mellomdistanse løp på 2 dager (Dist. skal 

da være max.) 

  

Begrunnelse: 
Liten deltakelse i flere av eksisterende klasser. Distanse har blitt for nære sprint i NM. 

 

Fagmøtet slede: 5 for, 7 mot, 7 avholdende – forslaget falt. 

Fagmøtet nordisk: - 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Sigurd Andersen, Lena Boysen Hillestad, Maren Lindahl, Kjetil Hillestad, 

Marianne Skjøthaug,  

 

Tingvedtak: 8 for, 15 mot 28 avholdende – forslaget falt. 
 

 

 

FORSLAG 13: 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 

Snørekjøring 1-spann innføres som NM klasse 

 

Begrunnelse: 

Snørekjøring er den største klassen internasjonalt under «ski-dogs» (nordisk stil). 

Dette er en klasse som kan bidra til økt mangfold også i Norge. Dette er en klasse som har 

kommet for å bli internasjonalt og da er det naturlig at Norge arrangerer NM i øvelsen. 

 

Nødvendige endringer i reglementet: 
 
2.2.2 Klasser og distanser under NM-del 2 
 
Dag 1 
KLASSE ALDER ØVELSE DISTANSE 

Gutter – GP mesterskap 13-14 år 1-spann 5 km 

Piker – GP mesterskap 13-14 år 1-spann 5 km 

Gutter – GP mesterskap 15–16 år 1-spann 5 km 

Piker – GP mesterskap 15-16 år 1-spann 5 km 

Kvinner junior 17-20 år Flerspann 10 km 

Menn junior 17-20år Flerspann 10 km 

Menn senior 19 år 
1-spann 

snørekjøring 
20 km 

Kvinner senior 19 år 
1-spann 

snørekjøring 
15 km 



Øvelsene arrangeres hvert år 
 

Øvrige deler av NM programmet for NM-del 2 står uendret. 

 

De to klassene skal følge distansene som IFSS kjører. 

 

Fagmøtet slede: - 

Fagmøtet nordisk: 12 for, 5 mot, 2 avholdende 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Lena Boysen Hillestad, Eskil Knag, Bjørn Sigurd Andersen, Ketil Fossnes, Yngve 

Hoel, Alexandra Vedeler, Bent Aaseby, Arne Haugen,  

 

Tingvedtak: 16 for, 15 mot, 20 avholdende.  Forslaget falt. 
 

 

FORSLAG 14: 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 

Endring av alder i juniorklassene til samme regler som de nye IFSS reglene  

(sannsynligvis samme regler som dagens nordiske aldersregler). Dersom de nye IFSS reglene ikke 

er klare, er forslaget å endre alder i slede sprint og barmark til dagens nordiske regler. 

 

Begrunnelse: 

Det bør være like aldersbestemmelser nasjonalt og internasjonalt, og samme aldersbestemmelser 

innenfor slede sprint, barmark og nordisk stil IFSS er I gang med regelendring, som vil tre i kraft 

før VM 2013 barmark. Det er for stor overgang til senior når man er 16 år, og man risikerer at 

utøvere slutter.  

 

 

Holmenkollen Sportsklubb kom med endringsforslag om at forslaget kun skal gjelde barmark.  

 

Endring av alder i juniorklassene barmark til samme regler som de nye IFSS reglene  

(sannsynligvis samme regler som dagens nordiske aldersregler). Dersom de nye IFSS reglene ikke 

er klare, er forslaget å endre alder i slede sprint og barmark til dagens nordiske regler. 

 

 

Fagmøtet slede: enstemmig mot. 

Fagmøtet nordisk: 18 for, enstemmig 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Lena Boysen Hillestad, Maren Lindahl, Anne Gry Spigseth, Bjørn Sigurd Andersen, 

Arild Eidsvold, Bent Aaseby, Yngve Hoel,  

 

Tingvedtak: Endringsforslaget ble stemt over og vedtatt mot 1 stemme (13 

avholdende) 
 

 

Ingar Spigseth gikk inn som tingdelegat for Bærum Hundekjørerklubb i stedet for Ketil 

Fossnes, som måtte forlate møtet. 

Petter Swift, Femund Trekkhundklubb forlot salen midlertidig, - 51 delegater til stede. 



FORSLAG 15: 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 

6-spann fjernes som klasse i NM barmark. 4- og 8-spann bør kjøre kort og lengre distanse. 

 

Begrunnelse: 

Det er for mange like klasser. Det blir forvirrende for media og andre, og for mange medaljer som 

deles ut. IFSS vil sannsynligvis fjerne 6-spann som mesterskapsklasse fra og med VM 2013. 

Nasjonale og internasjonale klasser bør være like. Under NM 2012 kjørte 4-, 6- og 8-spann samme 

distanse vinnertidene var tilnærmet like. Dette gjør at man kan kalkulere med hvor det er enkelt og 

hente medalje.   

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Lena Boysen Hillestad. 

 

Forslaget trukket av Holmenkollen Sportsklubb. 
 

 

FORSLAG 16: 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 

NM slede sprint kjøres i samme klasser som de nye IFSS reglene  

(sannsynligvis 4- og 10-spann) Dersom IFSS’ k asseendrin er ikke er k are, er  ors a et    jerne 6-

spann som NM klasse. 

 

Begrunnelse: 

Det er for mange like klasser. Det blir forvirrende for media og andre, og for mange medaljer som 

deles ut. Nasjonale og internasjonale mesterskapsklasser klasser bør være like.   

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Lena Boysen Hillestad, Maren Lindahl,   

 

Forslaget trukket av Holmenkollen Sportsklubb. 
 

 

 

TINGFORSLAG (simpelt flertall) 
 

FORSLAG 17: 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 

Nytt styre i NHF gis fullmakt til å omorganisere roller og oppgaver for kommende tingperiode 

innenfor de rammer som ligger i forhold til de medlemmer som velges. Dette innebærer at 

medlemmer som velges på tinget beholder stemmerett i henhold til valg, men kan gis nye 

oppgaver innad i styret, basert på ny organisering. 

 

Begrunnelse: 

Det har i lengre tid vært snakket om at NHF har en organisering som har gått ut på dato. Et 

mandat som gir et nytt styre muligheten til å se på de individuelle rollene innad i styret, uten å 



rokke ved stemmefordelingen, vil gi NHF en mulighet til å få bevegelse i denne saken med liten 

risiko for de forskjellige grupperingene innen for sporten. Ved påfølgende ting kan en eventuell ny 

organisering evalueres og tas opp for votering. 

 
 

Følgende hadde ordet til saken: Katrine Foss, 

 

Forslaget ble trukket av Forbundsstyret. 
 

 

FORSLAG 18: 
TKS foreslår følgende: 
 

Chip/vaksine i reglementet: 

 

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR LANGDISTANSE 

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR MELLOMDISTANSE 

ARRANGEMENT- OG KJØREREGLEMENT FOR KORTDISTANSE 
 

A 30 HUNDER, A 30.2.2 VAKSINASJONSREGLEMENT NHF: 

 

Ordlyden blir da: 

Deltagere fra andre land må også ha vaksinert i henhold til Mattilsynets regler for import av hund 

til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort. 

 

VAKSINASJONSKORT MÅ INNEHOLDE 

Vaksinasjonskortet skal være påført hundens navn, fødselsdato og Chipnummer og etter 1/11-

2012. dato for innsetting av chip. 

Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet av 

veterinær med dennes signatur. 

Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering hvis vaksinering er 

utført etter 1/10-2013. 

Ingen deltagende hunder skal være vaksinert i løpet av de siste 14 dagene før løpsstart. 

 

TKS sitt vedtak: 

Bortsett  ra teksten merket med r dt; «Merk: Innsettin  av ….», er dette uprob ematisk, o  TKS 

støtter derfor ordlyden uten denne setningen. 

Tilføyelse av setningen; Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering 

hvis vaksinering er utført etter 1/10-2013, fremmes som sak til Tinget i 2013 da dette oppfattes 

som en lovendring. 

Dette er også en endring av mange års praksis innen langdistanse. Dette ble innført av 

veterinærene som et tilbud i dagene før start på de store løpene. 

Ved å tingbehandle dette sikres det at klubbene er informert om endringen i god tid før neste 

løpssesong starter. 

 

Fagmøtet slede: - 

Fagmøtet nordisk: - 
 

Følgende hadde ordet til saken: Stein Tage Domaas, 

 

Tingvedtak: Forslaget går fra fagmøtet slede til styret. 



FORSLAG 19: 
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende: 
 

Vi foreslår at arrangør av Seppalaløpet blir pålagt å skaffe til veie høy eller halm til de som 

ønsker. 

Dette kan spesifiseres i påmelding, og arrangør kan ta en tilleggsavgift av de som ønsker 

høy/halm. 

Ønsker også at arrangør gis mulighet til matsalg på overnattingsplass. 

 

Begrunnelse:   

De hundene som blir brukt idag er i liten grad ekstrem-polare og trenger derfor ekstra stell.  

Volum og vekt av halm/høy vanskeliggjør at kjører selv kan bringe dette til/fra. 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Sigurd Andersen,  

 

Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb. 
 

 

Petter Swift, Femund Trekkhundklubb var på plass igjen - 52 delegater til stede. 

 

 

FORSLAG 20: 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 

Økning av NHFs lisens 

 

Lisensen foreslås øket fra dagens nivå: 

Engangslisens: kr. 50,-, junior: kr. 175,-, senior: kr. 300,- 

 

Til følgende nye satser: 

Engangslisens opp til 16 år:  kr.   50,- 

Engangslisens 17 år +:  kr. 200,-.  

Junior:    kr. 200,- 

Senior:    kr. 400,- 

 

Fagmøtet slede: - 

Fagmøtet nordisk: enstemmig vedtatt 

 
Følgende hadde ordet til saken: Nils Finsrud 

 

Dette er en styresak, og behandles ikke av tinget. 
 

 

FORSLAG 21: 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 

Økning av satsene for startkontingenter  

(arrangementsreglement nordisk stil, punkt 1.2.2.3). 

 



Alle klasser i vanlige løp og G/P mesterskap økes med: kr. 25,- 

Senior og sledeklasser i Seppalaløpet foreslås øket med:  kr. 100,- 

Mini-Seppala økes med:      kr. 150,-. 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Nils Finsrud 

 

Dette er også en styresak, og behandles ikke av tinget. 
 

 

FORSLAG 22: 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 

Det må være minst 5 startede for å dele ut medaljer i NM.  

Blir det for få deltagere skal man uten kostnad bli tilbudt å skifte klasse. 

 

Begrunnelse: 

Det er for mange klasser med få deltagere. Medaljer skal henge høyt, og noe man må strekke seg 

etter.  

 

Gjelder kun seniorklasser. 

 

Fagmøtet slede: 11 mot 1 for 

Fagmøtet nordisk: 17 for 1 mot 2 avholdende 

 
Følgende hadde ordet til saken: Lena Boysen Hillestad, Bjørn Sigurd Andersen, Eskil Knag,  

 

Tingvedtak: 13 for, 20 mot, 18 avholdende – forslaget falt. 
 

 

FORSLAG 23: 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 

Tillate bruk av skjønn vedr. alder på hund i uttaksløp i barmark, til kommende mesterskaps 

regler. 

 

Begrunnelse: 

Det skaper problemer ved kvalifisering til internasjonale mesterskap når vi har forskjellige 

aldersbestemmelser i barmark nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært et problem i snøresykkel 

og sparkesykkel. 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Lena Boysen Hillestad 

 

Forslaget trukket av Holmenkollen Sportsklubb. 
 

 

 

 

 



FORSLAG 24: 
Femund Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 

NHF fremmer søknad som arrangørkandidat for VM 2015 og 2017 langdistanse, for klassene 

åpen, begrenset og junior. 

NHF utlyser nasjonal søknadsfrist for klubber som fremmer sitt kandidatur som teknisk 

arrangør.  Søknadsfrist 20. juli 2013. 

NHF beslutter innen 28. august 2013 hvilken klubb som fremmes som nasjonal teknisk 

arrangør. 
 

 

Følgende hadde ordet til saken: Jon Anders Kokkvoll 

 

Tingvedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

 

De to delegatene fra Skaunakjølen Trekkhundklubb forlot tingforhandlingene. 

Det er nå 50 stemmeberettigede delegater til stede. 

 

 

SAK 13 Behandling av justert budsjett for 2013 og budsjett for 

2014 
 

Justert budsjett 2013: 

Denne er blitt strammet inn for å ta grep i forhold til underskuddet fra 2012.  

Styret har kommet frem til et positivt resultat på kr. 139.000,- 

Alle bilag oversendes for kontroll for tettere oppfølging, ut i fra de forskjellige «pengesekkene» 

som TKene har sittet på.  

 
Følgende hadde ordet til saken: Thomas Vedeler, Mariann Haukland, Stephen Smithurst, Steinar Nilson, Siri Barfod 

 

Tingvedtak: Justert budsjett 2013 enstemmig vedtatt (2 avholdende). 
 

 

Morten Wiggen, Sør-Trøndelag Hundekjørerkrets og Randi Elin Lutnæs, Trysil 

Hundekjørerklubb forlot tingforhandlingene. 

48 delegater er nå til stede i salen. 

 

 

Styret kom med sin innstilling til budsjett for 2014, som viste et resultat på kr. 0,- 

 

Det ble foreslått å fordele aktivitetspotten til TKene som følger: 

100.000,- hver til TKN og TKS, 60.000,-  til TDK, og 30.000,- til UK. 

 

 
Følgende hadde ordet til saken: Thomas Vedeler, Esil Knag, Robert Corell, Anders Fugelli, Anne Gry Spigseth, 

Katrine Foss, Bjørn Sigurd Andersen, Ingar Spigseth, Terje Hoel, Bent Aaseby, Else Engen,  

 

Tingvedtak:  Styrets budsjett 2014 med forslag på fordeling av 

aktivitetsspotten til de respektive TK ble enstemmig vedtatt (3 avholdende). 



Arild Eidsvold, IFSS ønsket å si noen ord før avslutningen. 

Han syntes det har vært et spennende ting med mange saker og bra diskusjon, men det som har 

imponert ham mest var ungdommen som har vært til stede i helgen, på lørdagens formøte og ikke 

minst de som har deltatt på tingforhandlingene.  Det har ikke bare deltatt, men også vært svært 

delaktig i diskusjonen. 

Og dette lover godt for organisasjonen i fremtiden. 

 

 

 

SAK 14 Valg 
 

Styret:    FORSLAG   VALGT 

President (2 år):  Knut Arne Holthe  Knut Arne Holthe 

2. visepresident (2 år): Siri Barfod   Siri Barfod  

Vara til presidentskapet(2år): Marianne Lund  Marianne Lund 

Leder TDK (2 år):  Eilert Hesthagen  Eilert Hesthagen 

Leder UK (2 år):  Maren Lindahl  Maren Lindahl 

Leder TKN (2 år):  Terje Hoel   Terje Hoel 

Nestleder TKN (1 år): Espen Mollerud  Espen Mollerud 

Nestleder TKS (2 år):  Thomas Vedeler  Thomas Vedeler 

 

Komiteer: 

Medlem TKS (2 år):  Tora Kleven   Tora Kleven 

Medlem TKS (1 år):  Julie A. Vesterhus*  Julie A. Vesterhus 
*for Trine Sørum 

Medlem TKN (1 år):  Gørild Thue   Gørild Thue 

Medlem TKN (1 år):  Trine Sørum   Trine Sørum 

Medlem TKS (1 år):  Jan Erik Ørbeck  Jan Erik Ørbeck 

 
I og med at medlemmene TKN også nå skal velges av tinget, så skulle egentlig to medlemmer 

velges for 2 år.  I og med at disse tre foreslåtte kandidater kun har sagt ja til å sitte ett år, så justeres 

årsfordelingen på neste forbundsting. 

 

 

Øvrige komiteer/utvalg (alle for 2 år): 

Lovutvalget, leder:  Knut Myhre   Knut Myhre 

Lovutvalget, medlem:  Kathrine Fjeldstad  Kathrine Fjeldstad 

Lovutvalget, medlem:  Christian Lundin  Christian Lundin 

 

Kontrollutvalg, leder:  Gunnar Ramsvatn  Gunnar Ramsvatn 

Kontrollutvalg, medlem: Kristen Rustad  Kristen Rustad 

Kontrollutvalg, medlem: Morten Sørensen  Morten Sørensen 

Kontrollutvalg, varamedl.: Else Engen   Else Engen 

Kontrollutvalg, varamedl.: Lisa Brøndbo   Lisa Brøndbo 

 

Valgkomite:   Bjørn Sigurd Andersen Bjørn Sigurd Andersen 

Valgkomite:   Venke de Lange  Venke de Lange 

Valgkomite:   Mona Lurås   Mona Lurås 

Valgkomite.   Ann Karin Huseby  Ann Karin Huseby 

 
Valgkomiteen konstituerer seg selv, med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 




