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Fagmøte sledehund 2014 

Gardermoen, 14. juni 

 
1. Godkjenne fremmøtte representanter 
Det var 19 med stemmerett til stede. 

 

2. Valg av møteleder 
Nils Finsrud ble valgt til møteleder. 

 

3. Valg av sekretær 
Karin Larsson ble valgt til sekretær 

 

4. Saker til drøfting 
Det var ingen saker til drøfting 

 

5. Behandle innkomne forslag til tinget 
 

LOVFORSLAG (2/3 flertall) 
 

FORSLAG 1: 
NHFs Antidopingkomite foreslår følgende: 
 
NHF’s lover §22 Komiteen og utvalg 
 
Punkt (4) Stryke setningen: Komiteen skal samarbeide med forbundets 
veterinærgruppe. 
 
Begrunnelse: 
ADK bør være helt selvstendig og ikke underlagt andre komiteer. Selvsagt vil man ha 
samarbeid med veterinærene i forskjellige saker, f.eks vedr. Forbudslisten.  
 
Styret: Støtter forslaget.  
 
13 for, 5 mot, 1 avh 
 

FORSLAG 2: 
Femund Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Gjelder § 21 i NHFs lov. 
 
Nåværende ordlyd: 
§ 21 Fagmøter 
(1) Fagmøtene er rådgivende og innstillende organ for Forbundstinget, Forbundsstyret, 
komiteer og utvalg. 
(2) Det skal avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil og Sledehundkjøring før 
hvert Forbundsting, fortrinnsvis i tilknytning til dette. 



 

 

(3) På fagmøtene kan særkretser, lag eller grupper i lag, som har angjeldende disiplin  
på sitt program, stille med en representant hver. 
 
Forslag ny ordlyd pkt. (3) 
På fagmøtene kan særkretser, lag eller grupper i lag, som har angjeldende disiplin på 
sitt program, stille med samme antall representanter som er stemmeberettiget på 
forbundstinget, jfr. § 15. 
 
Begrunnelse: 
Fagmøtene er rådgivende for Forbundstinget. Det vil være naturlig at vektingen for 
antall representanter er lik både i Fagmøtene og Forbundstinget ut fra beregningen av 
antall representanter jfr. § 15.  
 
Styret: Støtter ikke forslaget som de mener vil favorisere de store klubbene.  
Samtidig vil dette også kunne gi de mindre klubbene betydelige økte kostnader ved 
å f.eks. kunne stille med 3 representanter på hvert fagmøte (for de klubbene som 
har begge stilarter på sitt program). 
 
4 for, 10 mot, 5 avh 
 

FORSLAG 3: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Opprette et nytt TK for langdistanse. 
 
Begrunnelse: 
Langdistanse er den grenen av sporten som er minst lik de andre grenene. Det vil være 
enklere å få kandidater til verv om man jobber for noe man kan og interesserer seg for. 
Slik det er i dag er det veldig vanskelig å ta verv i TKS, og alle TKS’ grener taper på det. 
Forslaget er ikke ment for å skape splid, men større entusiasme, arbeidsglede og faglig 
tyngde innenfor hvert TK. 
 
Styret: Forslaget må sees i sammenheng med det arbeidet styret i NHF jobber med i 
forhold til organisasjonen og ny organisasjonsstruktur.  Det ønskes at saken 
overlates til styret for videre behandling her. 
 

FORSLAG 4: Trukket 
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Kan brukes istedenfor forslag 3 over.  
Fjerne dagens TK’er, og erstatte med komiteer med faglig tyngde innen: Barmark, 
nordisk, slede sprint og mellom, og slede langdistanse. Internasjonal deltakelse og 
samlinger skjer på tvers av/I samarbeid med aktuelle komiteer. 
 
Begrunnelse: 
Langdistanse er den grenen av sporten som er minst lik de andre grenene. Det vil være 
enklere å få kandidater til verv om man jobber for noe man kan og interesserer seg for. 
Slik det er i dag er det veldig vanskelig å ta verv i TKS, og alle TKS’ grener taper på det. 



 

 

Forslaget er ikke ment for å skape splid, men større entusiasme, arbeidsglede og faglig 
tyngde innenfor hvert TK. 
 
Styret: Forslaget må sees i sammenheng med det arbeidet styret i NHF jobber med i 
forhold til organisasjonen og ny organisasjonsstruktur.  Det ønskes at saken 
overlates til styret for videre behandling her. 
 

FORSLAG 5: Trukket 
Sledehundklubben MUSH foreslår følgende: 
 
Styremedlemmer i hovedstyret skal ikke ha stemmerett på tinget. De er 
representert via klubber i salen 
 
Styret: Er imot forslaget.  En slik begrunnelse vil være i strid med minimumskravene 
i Basislovnormen til særforbund vedtatt av Norges Idrettsforbund. 
 

FORSLAG 6: Trukket 
Sledehundklubben MUSH foreslår følgende: 
 
Skille Nordisk og Slede i to uavhengige forbund. Sterkere fokus på hver enkelt 
gren og lettere å engasjere medlemmer. 
 
Styret: Er imot forslaget.  Forslaget er i strid med Basislovnormen til særforbund 
vedtatt av Norges Idrettsforbund. Se særlig § 1-3. Det vil være svært liten 
sannsynlighet for at Norgess Idrettsforbund vil akseptere to hundekjørerforbund i 
deres system. 
 

FORSLAG 7: Trukket 
Sledehundklubben MUSH foreslår følgende: 
 
TD’er skal ikke sitte i hovedstyre.  De bør organiseres slik det er i andre idretter. 
 
Styret: Forslaget må sees i sammenheng med det arbeidet styret i NHF jobber med i 
forhold til organisasjonen og ny organisasjonsstruktur.  Det ønskes at saken 
overlates til styret for videre behandling her. 
 
 

TINGFORSLAG (2/3 flertall) 
 

FORSLAG 8: 
Femund Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Forslaget må sees i sammenheng med forslag 9 under, men dette er to separate forslag 
 
Kjørereglement Langdistanse 
 
C10.2 



 

 

10.2.1 Nåværende ordlyd 
 
KJØRERE 
Minimumsalder: 18 år. 
Kjører må være fylt 18 år senest på løpsdagen da løpet starter. Det gis ikke dispensasjon 
for kjører / deltakers alder. Arrangøren kan fastsette egen høyere minimumsalder for 
kjører.  
Juniorklasse: Fylt 15 år og inntil 18 år på løpets første dag. 
 
Forslag til ny ordlyd: 
Minimumsalder: Fyller 18 år 
Kjører må fylle 18 år i løpet av konkurransesesongen. Det gis ikke dispensasjon for 
kjører/deltakers alder. Arrangøren kan fastsette egen høyere minimumsalder for kjører. 
 
Begrunnelse: 
Generelt i norsk idrett følger deltakeren aldersklassen definert som 
konkurransesesongen. 
Innen NHF er det særregel for langdistanse for nedre aldersgrense. Vi mener at 
aldersgrensene innen de ulike grenene bør være like. Dette tror vi medfører økt 
rekruttering til sporten.   
Ønsker arrangøren å sette en egen høyere aldersgrense  i langdistanse åpner regelverket 
for det. Vi mener å erfare at de yngste kjørerne de siste årene har vist god kompetanse 
til å takle utfordringene langdistanse sporten er. Flere klubber tilbyr rookiekurs som 
innbefatter teoretisk og praktisk kompetanse. 
Deltaker som fyller 18 år i løpet av konkurransesesongen kan da i praksis velge om 
han/hun vil starte i junior eller seniorklasse. 
Arrangement- og kjørereglement for langdistanse pkt. 20.1.7 endres tilsvarende. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at de forslag som går på alder på hund og utøver trekkes og at 
NHFs lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å omfordele disse for 
alle klasser og distanser i alle regelverk. Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. 
desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
6 for, 9 mot, 4 avh 
 

FORSLAG 9: 
Femund Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Kjørereglement langdistanse. 
 
C10.2 B 21.3 NM 
10.2.1 Nåværende ordlyd 
 
KJØRERE 
Minimumsalder: 18 år. 



 

 

Kjører må være fylt 18 år senest på løpsdagen da løpet starter. Det gis ikke dispensasjon 
for kjører / deltakers alder. Arrangøren kan fastsette egen høyere minimumsalder for 
kjører. Juniorklasse: Fylt 15 år og inntil 18 år på løpets første dag. 
 
Forslag ny ordlyd: 
Juniorklasse: Fyller 15 år i løpet av kalenderåret konkurransesesongen og inntil 18 år i 
løpet av første løpsdag 
 
Begrunnelse: 
Generelt i norsk idrett følger deltakeren aldersklassen definert som 
konkurransesesongen. 
Innen NHF er det særregel for langdistanse for nedre aldersgrense. Vi mener at 
aldersgrensene innen de ulike grenene bør være like. Dette tror vi medfører økt 
rekruttering til sporten.   
Ønsker arrangøren å sette en egen høyere aldersgrense i langdistanse åpner regelverket 
for det. Vi mener å erfare at de yngste kjørerne de siste årene har vist god kompetanse 
til å takle utfordringene langdistanse sporten er. Flere klubber tilbyr rookiekurs som 
innbefatter teoretisk og praktisk kompetanse. 
Deltaker som fyller 18 år i løpet av konkurransesesongen kan da i praksis velge om 
han/hun vil starte i junior eller seniorklasse. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at de forslag som går på alder på hund og utøver trekkes og at 
NHFs lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å omfordele disse for 
alle klasser og distanser i alle regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. 
desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
8 for, 6 mot, 4 avh 
 

FORSLAG 10: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
NY ENDRET PKT B i sprint- og mellomdistansereglementene 
 
B ARRANGEMENTSREGLER FOR NORGESMESTERSKAP 
KORTDISTANSE (SPRINT) 
 
B 10 SOM A 10 
B 20 KLASSER OG DISTANSER 
2.1.1. Åpen klasse: Løypelengde 20 – 24 km. 
2.1.2. Ti-spann: Løypelengde 16 – 20 km. 
2.1.3. Åtte-spann: Løypelengde 14-18 km 
2.1.4. Seks-spann: Løypelengde 11-13 km 
2.1.5. Fire-spann: Løypelengde 7– 9 km 
2.1.6. Fire-spann: Junior klasse: Løypelengde 7 - 9 km 
 
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: 8/12 spann: Løypelengde 30-100 km 
20.1.3 Senior: 8 spann: Løypelengde 30-80 km. 
20.1.4 Senior: 6-spann: Løypelengde: 30-80 km 
20.1.5 Senior: 4-spann: Løypelengde: 20-40 km. 
20.1.6 Junior 14-18år: 4-spann: Løypelengde: 20-30 km. 
20.1.6 Junior 14-18år: 6-spann: Løypelengde: 30 –50 km. 
 
Dette er en midlertidig ordning fram til vi har oversikt over hvilke klasser IFSS vil gå inn 
for. 
I de år Ti-spann er NM klasse skal ikke Åpen klasse og åtte spann være NM klasse. Det 
samme gjelder i mellomdistanse klassen 8/12 benyttes i stedet for åpen og åtte spann. 
Hvilke klasser som skal arrangeres avtales og kontraktfestes mellom teknisk arrangør 
og NHF. Vi tror også det vil være en fordel om 8/12 klassen legges inn i reglementet pkt. 
A 20 og C 20, men det er ikke en tingsak, men noe styret i NHF kan vedta og gjøre i 
etterkant. 
 
Begrunnelse: 
Det arbeides i de internasjonale organisasjoner med å redusere antallet klasser i slede 
sprint og mellomdistanse. Det er foreløpig ikke fastsatt hvilke klasser vi vil ende opp 
med eller når endringene vil tre i kraft. Men det er på det rene at det i IFSS sitt styre er 
consensus for en reduksjon. 
Sprint: 
For å sikre oss mot kommende sesong slik at uttaksløp til VM blir tilstrekkelig ivaretatt 
foreslår vi derfor at Ti- spann sprint legges inn også i NM reglementet slik det er 
beskrevet under. Tanken er at enten arrangeres NM i åpen klasse, åtte, seks, fire og fire 
spann junior eller NM arrangeres i ti, seks, fire og fire spann junior. Dette avtales i tilfelle 
mellom NHF og arrangør på forhånd og ut i fra klasser i VM. Dersom det blir aktuelt også 
i en eventuell cup, SOC eller EM. 
Mellomdistanse: 
I mellomdistanse foreslår vi at 8-spann og åpen klasse alternerer på samme måte med 
den 
internasjonalt brukte betegnelsen 8/12 spann. Vi påpeker også viktigheten av å 
opprettholde 
muligheten for NM over flere en 3 dager som i dag. Pol ordningen må også få lov til å 
bestå. 
Felles: 
Deretter kommer styret i NHF tilbake til endelig klasseinndeling på første ting etter at 
IFSS har konkludert sitt ståsted og gjort sine endringer. 
 
Styret: Ønsker å se dette i sammenheng med hva som kommer fra IFSS 
 

FORSLAG 11: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Regelendringer for slede sprint, nordisk stil og barmark. 



 

 

 
Endring av alder i juniorklassene i slede sprint, mellom og barmark til samme regler 
som nordisk stil: Junior 17-20 år. Fra 19 år kan man velge å starte i senior. 
De yngre aldersbestemte klassene opprettholdes, og klassen 14-16 år kommer i tillegg. 
Det arrangeres NM kun for senior og junior, ikke for yngre enn 16 år.  
 
I andre løp enn NM og spesielt der det er snakk om renrasede klasser er det ikke til 
hinder for at andre aldersinndelinger eller grupper benyttes dersom det ligger tilrette 
for dette. Juniorutøverne kan også gis anledning til å delta i seniorklassene om løpet 
ellers er tilrettelagt for dette og påmeldingen er liten i juniorklassene. Dette skal avtales 
med TKS/TD på forhånd og kungjøres i innbydelsen og programmet.   
 
Begrunnelse: 
Det bør være like aldersbestemmelser innenfor slede sprint, mellom, barmark og 
nordisk stil  
Det er for stor overgang til senior når man er 16 år, og man risikerer at utøvere  
slutter. IFSS fremlegger sannsynligvis samme forslag i sommer. Samtidig er vi redde for i 
stedet å få uønsket avskalling i nordic breed klassene eller der det indirekte rekrutteres 
til langdistanse. Det er i dag veldig stort sprik mellom de forskjellige hundetypene som 
benyttes og dette bør hensynstas i fastsettelsen av alder på kjører for den enkelte klasse. 
 
Pga. dagens aldersregler må det være en overgangsperiode som følger: 
 
2014   14-20 år 
2015   15-20 år 
2016   16-20 år 
2017   17-20 år 

Det jobbes med samme regler i IFSS. 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at de forslag som går på alder på hund og utøver trekkes og at 
NHFs lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å omfordele disse for 
alle klasser og distanser i alle regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. 
desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 

FORSLAG 12: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Følgende klasser strykes som NM klasser i barmark 
 
Lørdag: 
CWG  Snøreløping 1 hund piker   14-16  
CMB Snøreløping 1 hund gutter   14-16 
CWJ Snøreløping 1 hund kvinner  17-20 
CMJ Snøreløping 1 hund menn  17-20 
CW Snøreløping 1 hund kvinner   19+ 
CM Snøreløping 1 hund menn  19+ 
1R  Sparkesykkel 1 hund    19+ 



 

 

1RGB Sparkesykkel 1 hund gutt/pike 14-16 
1 RJ Sparkesykkel 1 hund   17-20  
4R  Vogn 4-spann     19+ 
4RJ Vogn 4-spann junior   17-20 
4RGB Vogn 4-spann gutt/pike   14-16 
8R Vogn 8-spann    19+ 
8RJ Vogn 8-spann junior   17-20 
 
Søndag: 
2RGB Sparkesykkel 2 hunder gutt/pike 14-16 
2RJ Sparkesykkel 2 hunder jr.  17-20 
2R  Sparkesykkel 2 hunder   19+ 
BWG Snøresykkel 1 hund piker  14-16 
BWB Snøresykkel 1 hund gutter  14-16 
BWJ Snøresykling 1 hund kvinner jr. 17-20 
BMJ Snøresykling 1 hund menn jr. 17-20 
BW  Snøresykling 1 hund kvinner  19+ 
BM  Snøresykling 1 hund menn    19+ 
6R  Vogn 6-spann     19+ 
6RJ Vogn 6-spann junior   17-20 
 
Begrunnelse: 
Det er for mange like klasser, og for få deltagere. I klasser under 16 år blir man gutt-
/pikemester, klasser over 16 år har NM status. Dvs. klasser under 16 år kan gjerne 
arrangeres i forb. med NM, men ikke med NM status. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at de forslag som går på alder på hund og utøver trekkes og at 
NHFs lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å omfordele disse for 
alle klasser og distanser i alle regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. 
desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 

FORSLAG 13: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
4-spann barmark endres til 3-spann 
4 3R  Vogn 4-spann      
4 3RJ Vogn 4-spann junior     
 
Begrunnelse: 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at forslaget trekkes og at NHFs lovutvalg sammen med TKN og 
TKS får i oppgave med å omfordele disse for alle klasser og distanser i alle 
regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for 
godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 



 

 

 

FORSLAG 14: 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Barmark regler: sparkesykkel endres teksten som følger: 
 
1.7.4 Sparkesykkel 1 hund (1-dog roller) 
1.7.4.1      Klasser. 
1.7.4.1.1  Klassen kan deles opp i menn (1RM) og kvinner (1RW).  
 
1.7.5     Sparkesykkel 2 hunder (2-dog roller) 
Samme som sparkesykkel 1 hund (1-dog roller) hvor 1 hund er erstattet med 2  hunder 
og klassene 1 RM, 1 RW, 1RMJ og 1 RWJ er erstattet med respektivt 2RM, 2RW, 2RMJ og 
2RWJ. Det arrangeres ikke Gutt- pikeklasser i Sparkesykkel 2 hunder 
 
Begrunnelse: 
Man skiller ikke på kjønn internasjonalt, og det har sjelden skjedd nasjonalt. Ved å 
tilføye “kan” i teksten har man muligheten til å dele, men må ikke gjøre det. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at forslaget trekkes og at NHFs lovutvalg sammen med TKN og 
TKS får i oppgave med å omfordele disse for alle klasser og distanser i alle 
regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for 
godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
10 for, 3 mot, 4 avh 

 
FORSLAG 15: 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
6 8-spann fjernes som klasse i NM barmark.  
 
Begrunnelse: 
Det er for mange like klasser. Det bli forvirrende for media og andre, og for mange 
medaljer som deles ut. Under NM 2012 og 2013 kjørte 4-, 6- og 8-spann samme distanse 
og vinnertidene var tilnærmet like. Dette gjør at man kan kalkulere med hvor det er 
enklest å hente medalje.   
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at forslaget trekkes og at NHFs lovutvalg sammen med TKN og 
TKS  får i oppgave med å omfordele disse for alle klasser og distanser i alle 
regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for 
godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
15 for, 0 mot, 3 avh 
 



 

 

FORSLAG 16: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Endre distanse for 4-spann barmark (ev. 3-spann om tingforslag 13 går igjennom) 
fra  
5 til fra 4 km.  
 
2.4.2      Løypelengde  
2.4.2.4      Barmarks klasser.  
”minimum 5 4 km, maksimum 7 km. ” 
 
Begrunnelse: 
De fleste internasjonale mesterskap har blitt arrangert med 4,5 km. Det samme gjelder 
sparkesykkel, men her sier det norske regelverket “fra 2,5 km….” Vi bør ha mulighet til å 
kjøre uttak i samme distanse som EM/VM. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at forslaget trekkes og at NHFs lovutvalg sammen med TKN og 
TKS får i oppgave med å omfordele disse for alle klasser og distanser i alle 
regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for 
godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
 

FORSLAG 17: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Klasseendringer I slede sprint og mellomdistanse i NM 
 
Max 4 hunder 7-10 km  
Max 8 hunder   10-15 km 
Max 6 hunder     25-50 km 
Max 12 hunder   25-50 km  
I alle klassene kan en disponere max antallet som en selv ønsker. Dette er også god 
dyrevelferd, hvor hensynet til hundens dagsform bedre ivaretas. Forskjellige føreforhold 
og løype trasse vil også spille inn for valg av hunder.   
Junior og aldersbestemte klasser opprettholdes.  
Om det arrangeres EM eller VM i andre klasser må vi avholde uttaksløp i henhold til 
dette. 
 
Begrunnelse: 
I dag er det for mange like klasser, med få deltagere. Det blir forvirrende for media og 
andre, og for mange medaljer som deles ut. Som en kan se er distansen for 8 spann 
redusert til max 15 km og minimum 10 km. Dette gjør  6 og 8 spann  blir veldig like og vi 
ser at de beste 6 spannkjørerne i Norge flere ganger har vunnet 8 spann opptil 18 km. 
Med dette forslaget unngår vi distansen mellom 18 km til 22 km som er en av de mest 
ekstreme og krevende distanse en hund blir utsatt for. 
 



 

 

Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at forslaget trekkes og at NHFs lovutvalg sammen med TKN og 
TKS får i oppgave med å omfordele disse for alle klasser og distanser i alle 
regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for 
godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
 

FORSLAG 18: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Klasseendringer i barmark, slede sprint og mellomdistanse 
 
Klassene endres i henhold til de nye klassene som ev. endres på IFSS kongressen i juni 
2014  
 
Begrunnelse: 
Nasjonale og internasjonale klasser/regler bør være like 
 
Styret: Støtter intensjonen i forslaget, og ønsker en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår at NHFs  lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å gå 
igjennom alle regelverk og komme med en synkronisering her.  Dette legges så frem 
for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 
2015. 
 
 
 

TINGFORSLAG (simpelt flertall) 
 

FORSLAG 19: Trukket 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Det må være minst 4 startede for å dele ut medaljer i NM barmark og slede. 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.  
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at forslaget trekkes og at NHFs lovutvalg sammen med TKN og 
TKS får i oppgave med å omfordele disse for alle klasser og distanser i alle 
regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for 
godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
 



 

 

FORSLAG 20: Trukket 
Forbundsstyret foreslår følgende: 
 
Arrangementsreglement for Norgesmesterskap 
Nordisk stil punkt 2.3. Deltakelse i Norgesmesterskap 
Sledehund (alle reglement) punkt B60.3.1 Deltagelsen/Deltakeren 
Arrangementsregler NM barmark 
 
Følgende tillegg ønskes tatt med: 
 
Utøvere som i samme sesong har stilt i løp for andre nasjoner, kan ikke plasseres i 
norske mesterskap. 
Utøvere som har blitt plassert i norske mesterskap kan ikke i samme sesong stille i 
utenlandske mesterskap uten å miste sin norske plassering. 
Utøvere på norsk landslag kan ikke stille for andre nasjoner. 
NHF kan under særskilte omstendigheter utfra NHF’s interesser gi forutgående skriftlig 
dispensasjon fra ovenstående krav til nasjonal tilknytning. 
 
Styret: Støttes enstemmig. 
 
 
6. Behandle innkomne forslag til fagmøte 

 

FORSLAG 21: 
Alta Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Det utarbeides en regel i NHF sitt langdistansereglement og lovverk som forbyr bruk av 
antibiotika oralt på hunder som deltar i langdistanseløp på 200 km. eller lengre løp i regi 
av NHF. 
 
I dag så tillater IFSS sitt reglement bruk av antibiotika oralt noe Alta Trekkhundklubb 
finner uheldig ut fra opplysninger innhentet fra veterinær på Finnmarksløpet 2014.    
 
Enstemmig vedtatt 
 
Styret: Ser positivt på intensjonen i forslaget, men er i mot at dette implementeres i 
NHFs regelverk som en særregel for langdistanse. 
Forslaget bør behandles av NHFs antidopingkomite og implementes i deres 
regelverk, noe som da vil medføre at det vil gjelde for alle NHFs disipliner. 
NHF vil ta dette direkte opp med IFSS med henblikk på samordning av int. regler. 
 
 
 

FORSLAG 22: 
Asker Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Endring av barmarksreglementet for snøreløping: 



 

 

 
Pkt 1.7.2.1.3   
……………………………………………….Nedre aldersgrense 16 år. 
 
Alternativt kan det også stemmes over at nedre aldersgrense skal være 14 år. 
 
Begrunnelse:   
Av helsemessige hensyn for barn/ungdom i vekstfasen.  Det kan oppstå til dels store 
skader særlig i rygg og knær . 
Sparkesykkel og sykkel kan heller prioriteres. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at de forslag som går på alder på hund og utøver trekkes og at 
NHFs lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å omfordele disse for 
alle klasser og distanser i alle regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. 
desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
 
0 for, 11 mot, 5 avh 
 

FORSLAG 23: Trukket 
Femund Trekkhundklubb foreslår følgende: 
 
Arrangement – og kjørereglement - Kortdistanse 
 
Pkt. 7 
Nåværende ordlyd: 

For alle klasser, unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele 
sesongen, og er den alder vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. 
Det gis ikke dispensasjon for deltakers alder. 
Konkurransesesongen defineres i perioden 1.mai til 30.april 
 
Forslag til ny ordlyd: 
Pkt. 7 
For alle klasser unntatt langdistanse, er deltakers alder den samme gjennom hele 
sesongen, og er den alder vedkommende har 31.12 det kalenderåret sesongen avsluttes. 
Det gis ikke dispensasjon for deltakers alder. 
Konkurransesesongen defineres i perioden 1.mai til 30.april 
 
Begrunnelse: 
Generelt i norsk idrett følger deltakeren aldersklassen definert som 
konkurransesesongen. 
Innen NHF er det særregel for langdistanse for nedre aldersgrense. Vi mener at 
aldersgrensene innen de ulike grenene bør være like. Dette tror vi medfører økt 
rekruttering til sporten.   
Ønsker arrangøren å sette en egen høyere aldersgrense  i langdistanse åpner regelverket 
for det. Vi mener å erfare at de yngste kjørerne de siste årene har vist god kompetanse 
til å takle utfordringene langdistanse sporten er. Flere klubber tilbyr rookiekurs som 
innbefatter teoretisk  og praktisk kompetanse. 



 

 

 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at de forslag som går på alder på hund og utøver trekkes og at 
NHFs lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å omfordele disse for 
alle klasser og distanser i alle regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. 
desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 

 
 
FORSLAG 24: Sendes styret uten votering – Nedstemt av 
tinget 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Endre antall hunder man må ha i spannet i barmark 8-spann: 
Forslaget gjelder kun om Tingforslag 15 går igjennom.  
 
1.7.6.1.3  8-spann. Et åtte-spann skal bestå av minst syv (7) minst fem (5) hunder i 
første heat, og minst fem (5)  fire (4) hunder i eventuelle etterfølgende heat. 
 
Begrunnelse: 
Siden 8-spann utgår, får disse kjørerne velge å gå ned. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at forslaget trekkes og at NHFs lovutvalg sammen med TKN og 
TKS  får i oppgave med å synkronisere denne i alle regelverk.  Dette legges så frem 
for NHFs styre pr. 31. desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 
2015. 
 
 

FORSLAG 25: Ber styret om å endre aldersgrense til 18 
måneder generelt, etter forslag fra veterinærene. 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Endre aldersregler på hund til 15 mnd. på alle klasser i barmark, utenom 
snøreløping. 
 
Begrunnelse: 
I dag er det 18 mnd. i sykkel og sparkesykkel, og 12 mnd. i vogn. 12 mnd. i vogn er ikke 
bra dyrevernsmessig. Siden distansene er kortere enn på snø er 15 mnd. en bra 
mellomting. 
 
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, men vil ha en generell gjennomgang og 
synkronisering av NHFs konkurranseregelverk. 
Styret foreslår derfor at de forslag som går på alder på hund og utøver trekkes og at 
NHFs lovutvalg sammen med TKN og TKS får i oppgave med å omfordele disse for 



 

 

alle klasser og distanser i alle regelverk.  Dette legges så frem for NHFs styre pr. 31. 
desember 2014 for godkjenning, og fremlegging på tinget i 2015. 
Til informasjon så oversendte NHF styret til IFSS i oktober 2012 et forslag en 
forhøyelse av alder på hund i sykkel og sparkesykkel klassene fra 12 til 18 mnd. 
 
 

FORSLAG 26: Til styret for diskusjon og eventuell innføring 
Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende: 
 
Det foreslås å endre/tilføye følgende punkt i nordisk, slede sprint og 
barmarksreglementene. 
 
Endringen gjelder: 
Nordisk stil: 5.7.3 pkt. 9 
Slede sprint: R5.11 
Barmark:      2.5 

 
Forføyninger 
Advarsel, 15 sekunders tidsstaff eller diskvalifikasjon kan ilegges avhengig av 
alvorlighetsgraden når: Hunder napper/biter, eller på annen måte angriper eller er til 
alvorlig sjenanse for et annet spann. Samme regler gjelder ved unødig høyrøstet skriking 
til hundene og / eller annen klanderverdig adferd fra utøver, herunder uhøvelig 
oppførsel overfor konkurrenter eller en hver annen person som er til stede før, 
under eller etter løpsarrangementet. 
 
 

Styret: Støtter forslaget. 
 
 

7. Beretninger 

Årsmelding TKS sesongen 2013/2014 
 
Teknisk komite sledehund har i perioden bestått av: 
Leder: Stein Tage Domaas 
Nestleder: Thomas Vedeler 
Medlemmer: Karin Larsson, Tora Kleven og Julie A. Vesterhus 
Det har vært avholdt to møter i perioden. Ellers har saker vært fortløpende behandlet pr 
epost. 
Leder og nestleder er også medlemmer av NHF sitt hovedstyre. En eller begge har 
deltatt på de fleste møter. Leder har også deltatt på Hangout, noe som fungerer bra. 
 
Løp i sesongen 2013/2014 
Det har vært arrangert godt med terminfestede løp, se NHF’s hjemmesider. Det er i 
tillegg arrangert andre løp i regi av tilsluttede klubber. 
 
NM  
Slede, sprint/mellomdistanse - Hamar Trekkhundklubb 
Slede, langdistanse junior og begrenset klasse - Femund Trekkhundklubb 
Slede, langtistanse åpen klasse - Alta Trekkhundklubb 



 

 

 
Scandinavian Open Championship 
SOC ble arranger av Hamar Trekkhundklubb 
TKS vil rette en spesiell takk til SOC- og NM-arrangørene og en generell takk til alle de 
andre løpsarrangørene. 
 
Samlinger 
Sittende TKS har prioritert å bruke sine begrensede midler i all hovedsak på 
juniorsatsing og rekruttering til sporten. Noen midler har også blitt brukt til å dekke 
veterinærkostnader knyttet til juniorsatsing på løp, samt til drift av Hamar 
hundekjørerarena. 
 
Mesterskap og større internasjonale løp 
Det har vært god norsk deltagelse i bl.a. EM i Finland, SOC og Iditarod med flotte 
resultater. 
 
Landslag 
Uttak til landslaget i hundekjøring skjer med bakgrunn i resultatene fra terminfestede 
løp, internasjonale mesterskap, samt større utenlandske løp. 
Se forbundets hjemmesider. 
 
Olympiatoppen og stipender 
TKS har nominert flere sledekjørere. Se NHF-styrereferat for detaljer. 
 
Økonomi 
TKS har holdt seg innenfor sin vedtatte og tildelte ramme av midler.  
Se regnskapet for andre detaljer. 
 

Godkjent 
 

8. Regnskap/Budsjett 
 
Økonomi 
TKS har holdt seg innenfor sin vedtatte og tildelte ramme av midler.  
Se regnskapet for andre detaljer. 
 

Godkjent 
 

9.  Valg 
TKS 
Forslag fra valgkomiteen: 
Leder: Stein Tage Domaas – gjenvalg 
Medlem: Kristian Sæther 
Medlem: Kine Leines Skår 
 
Fagmøte hadde ingen alternative kandidater 
 
Vedtatt 
 



 

 

9B Forslag på valgkomite TKS. 
Karin Larsson – leder 
Maria Sparboe 
Bjørn Sigurd Andersen 
 
Vedtatt 
 

 

 

10. Avslutning 
 
Leder TKS takket de frammøtte for et hyggelig og konstruktivt møte. 
 
 
 
 
 
Gardermoen, 14. juni 2014  
 
 
Karin Larsson 
referent 
 



 

 

Referat fra Fagmøte Nordisk gren 2014. 

 

1. Godkjenning av representanter 

 Representantene ble godkjent. 

              En delegat fra hver klubb har stemmerett. 

 Det var 11 stemmeberettiget. 

2. Valg av møteleder 

 Steinar Nilsson ble valgt 

3. Valg av sekretær 

 Terje Hoel ble valgt 

4. Saker til drøfting 

 Møteleder innledet med å orientere om gjennom føringen av møtet.  

5. Behandling av innkomne forslag til Tinget 

 Forslag Nr 1 

 Møteleder leste forslaget 

 Følgende hadde ordet: Bjørn/Niklas 

 Avstemning: 8 for, 0 mot, 3 blanke 

 Forslag Nr 2 

 Møteleder leste forslaget 

 Følgende hadde ordet: Monica/Bent/Bjørn/ 

 Avstemning: 0 for, 10 mot, 1 blanke 

 Forslag 3, 4, 5, 6 og 7 ble trukket. 

 Forslag Nr 8 

 Møteleder leste forslaget 

 Følgende hadde ordet: Sigve/Terje/Møteleder/Bjørn/Monica 

 

 Avstemning: 3 for, 0 mot, 8 blanke 

 Forslag Nr 9 

 Møteleder leste forslaget 

 Følgende hadde ordet: Bjørn/Niklas/Knut Arne/Espen/Kristian 

 Avstemning: 0 for, 11 mot 

 Forslag Nr 10 

 Møteleder leste forslaget 

 Følgende hadde ordet: Kristian/Møteleder 

 Avstemning: 1 for, 6 mot, 4 blanke 

 Forslag Nr 11 

 Møteleder leste forslaget 

 Følgende hadde ordet: Kristian/Martin 

 Avstemning: 3 for, 4mot, 4 blanke 

  



 

 

 

Forslag Nr 12 

 Møteleder leste forslaget 

 Følgende hadde ordet: Bjørn 

 Avstemning: 3 for, 6 mot, 2 blanke 

Forslag Nr 13 ble trukket 

Forslag Nr 14 

Møteleder leste forslaget 

Ingen hadde kommentar 

Avstemning: 1 for, 7 mot, 3 blanke 

Forslag Nr 15 

Møteleder leste forslaget 

Rettelse, skal være: 6 spann fjernes som klasse i NM barmark  

Kristian hadde kommentar 

Avstemning: 1 for, 5 mot, 5 blanke 

Forslag Nr 16 

Møteleder leste forslaget 

Ingen hadde kommentar 

Avstemning: 1 for, 6 mot, 4 blanke 

Forslag Nr 17 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Kristian, Møteleder 

Avstemning: 1 for, 6 mot, 4 blanke 

Forslag Nr 18 ble trukket 

Forslag Nr 19 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Kristian/Martin/Bjørn/Monica/Terje/Martin 

Avstemning: 3 for, 6 mot, 2 blanke 

 

Forslag Nr 20 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Niclas/Knut Arne/Kristian/Bjørn/Bent/Katrine 

Avstemning: 8 for, 1 mot, 2 blanke 

6. Behandling av innkomne forslag til Fagmøte 

Forslag Nr 27 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Bjørn, Møteleder 

Avstemning: 3 for, 7 mot, 1 blanke 

Forslag Nr 28 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Bent/Knut Arne/Bjørn 

Avstemning: 1 for, 5 mot, 5 blanke 



 

 

Forslag Nr 29 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Kristian,  

Avstemning: 1 for, 6 mot, 4 blanke 

Forslag Nr 30 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Bjørn/Monica/ Niclas ga Veterinærgruppens kommentar  

Hvor de anbefaler ikke å gå «ned» på alder for hundene. 

Avstemning: 0 for, 8 mot, 3 blanke 

Forslag Nr 31 

Møteleder leste forslaget 

Følgende hadde ordet: Espen/Knut Arne/Catrine S/Niclas 

Avstemning: 9 for, 0 mot, 2 blanke 

 

7. Beretning 

 Hovedstyrets beretning ble gjennomgått uten anmerkninger/kommentarer. 

 TKN’s beretning ble lest av Leder TKN. Ingen anmerkninger/kommentar. 

Det andre beretningen fra side 36 til 43 ble gjennomgått uten anmerkninger/kommentarer. 

 Handlingsplanen ble ikke gjennomgått da den ville bli behandlet på Tinget neste dag. 

8. Regnskap/budsjett 

 Regnskapet og budsjett ble gjennomgått av Knut Arne. Det fremkom flere avklarende 

spørsmål og svar. 

9. Valg 

 Leder for 1 år:  Jan Erik Elven Ørbeck 

 Nestleder for 2 år: Catrine Spigseth 

 Medlem for 1 år:  Gørild Thue 

 Medlem for 2 år: Sigve Wahl Evensen 

 Medlem for 1 år: Ann Kristin Midtlien 

9B. Oppnevning av valgkomite TKN 

 Terje Hoel 

 Pål Lefdal 

 Katrine Foss 

10. Avslutning. 

 Avtroppende TKN leder takket for seg og avsluttet møte. 

 

Terje Hoel 

Sekretær 



 

Årsregnskap

Norges Hundekjørerforbund

2013



Norges Hundekjørerforbund

Resultatregnskap 2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012

1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 151 398 151 454

Offentlige tilskudd 2 2 325 404 1 917 884

Andre inntekter 3 586 255 621 663

Sum driftsinntekter 3 063 057 2 691 001

Varekostnad 71 778 67 610

Lønns- og personalkostnader 4 1 195 976 1 253 202

Tilskudd 5 484 475 685 767

Andre driftskostnader 6 1 211 366 1 721 957

Sum driftskostnader 2 963 595 3 728 537

Driftsresultat 99 463 -1 037 536

Finansposter

Finansinntekter 27 209 33 640

Finanskostnader 5 377 5 169

Sum finanskostnader 21 832 28 471

ÅRSRESULTAT 121 294 -1 009 065

Disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 11 121 294 -49 727

Avsetning fra aktivitetsfond 11 0 -684 338

Avsetning til TKN 11 0 -100 000

Avsetning fra TKS 11 0 -100 000

Avsetning fra TDK 11 0 -50 000

Avsetning til UK 11 0 -25 000
Sum disponering 121 294 -1 009 065



Norges Hundekjørerforbund

Balanse per 31.desember 2013

EIENDELER NOTE 2013 2012

Anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

Varelager 7 118 048 133 576

Sum varelager 118 048 133 576

Fordringer

Kundefordringer 8 41 208 15 393

Andre kortsiktige fordringer 9 113 010 42 870

Sum fordringer 154 218 58 263

Likvider

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 491 318 1 157 415

Sum likvider 1 491 318 1 157 415

 

Sum omløpsmidler 1 763 584 1 349 253

SUM EIENDELER 1 763 584 1 349 253

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Egenkapital med ulike restriksjoner 11 976 608 911 336

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 976 608 911 336

Annen egenkapital

Egenkapital 11 226 750 226 750

Årsresultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 11 121 294 272

Sum annen egenkapital 348 044 227 022

Sum egenkapital 1 324 652 1 138 358

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 171 201 24 372

Skatt og offentlige avgifter 70 985 67 142

Annen kortsiktig gjeld 12 196 745 119 381

Sum kortsiktig gjeld 438 931 210 895

Sum gjeld 438 931  210 895

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 763 583  1 349 253

Oslo,  24. mars 2014

Knut Arne Holthe Katrine Foss

President 1. Visepresident

 

Siri Barfod Stein Tage Domaas Terje Hoel

2. Visepresident Styremedlem (Leder TKS) Styremedlem (Leder TKN)

Eilert Hesthagen Maren Lindahl Stephen Smithurst

Styremedlem (Leder TDK) Styremedlem (Leder UK) Generalsekretær



Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er  

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som    

omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom    

virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbi-     

gående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid    

 avkrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Aksjer og andeler i andre selskap

Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanse-

ført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som foreventes å ikke  

væreforbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler  

med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønns-

kostnader.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Mot-

svarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas  

det intektsavsetninger.

Skatter

Norges Hundekjørerforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

 

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:  2013 2012

Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF  1 407 762 1 271 634

Barne- og ungdomsmidler fra NIF  417 879 375 000

Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF  279 328 160 850

Utstyrsmidler fra NIF  111 100 40 400

Tilskudd fra Olympiatoppen  105 000 70 000

Andre tilskudd   4 335 0

Sum  2 325 404 1 917 884
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Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av:  2013 2012

Deltageravgifter  16 256 15 142

Egenandeler  110 882 121 928

Lisenser  126 540 128 375

Momskompensasjon 180 572 153 620

Andre inntekter  152 005 202 598

Sum  586 255 621 663

Note 4 Lønns- og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,

trenere, støtteapparat og andre.

 2013 2012

Lønn  799 355 751 486

Arbeidsgiveravgift  115 441 93 262

Pensjonskostnader  13 020 12 763

Stipend  268 160 395 691

Sum  1 195 976 1 253 202

Lønn til daglig leder utgjør kr 435.299 og annen godtgjørelse var kr 6.356.  

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 32.500 inkl. mva. til lovpålagt revisjon. 
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller  president i 2013.  

Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.2013. Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter

lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kraven i denne lov.  

For 2013 er det betalt inn og kostnadført kr 13.020 i pensjonspremie. Forbundets ansatte kan velge

å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2013.

 

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av:  2013 2012

Tilskudd til idrettslag  419 475 620 462

Tilskudd til andre organisasjoner  65 000 65 305

Sum  484 475 685 767

Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av:  2013 2012

Kontorkostnader  191 190 277 160

IT-kostnader  58 009 70 233

Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter  51 421 63 159

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege  190 864 179 476

Reise- og oppholdskostnader  447 906 705 868

Andre kostnader (inkludert avsetninger)  271 976 -583 275

Sum  1 211 366 712 620

Note 7 Varelager

2013 2012

Anskaffelses-

Tekst Antall kost Verdi Verdi

T-skjorter 120 67,90 8 148 8 148

Seppala-plaketter 11 343,75 3 781 7 219

Seppala-statuetter 38 1 243,75 47 263 49 750

Seppala-merker 915 3,55 3 248 3 309

Seppala-diplomer 376 2,70 1 015 1 312

NOM-medaljer 423 26,60 11 252 11 252

NM-medaljer 844 38,00 32 072 37 658

NM-diplomer 1201 4,60 5 525 8 781

Gutt/Pike-diplomer 999 5,75 5 744 6 147

Sum 118 048 133 576

Note 8 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for delkrederavsetning på kr 5.000.

Note 9 Andre kortsiktige fordringer

Regnskapsposten består av:  2013 2012

Utstyrsmidler 2013 111 100 40 400

Forskuddsbetalte kostnader  1 910 2 470

Sum  113 010 42 870

Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler kr 55.547.
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Note 11 Egenkapital

Egenkapital med Annen Sum 

selvpålagte retriksjoner egenkapital Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.13 911 608 226 750 1 138 358

Årets endring i egenkapital

Fondsjustering gjennom året

Årets resultat til annen egenkapital 0 121 294 121 294

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 65 000

Egenkapital pr 31.12.13 976 608 348 044 1 324 652

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

  

Regnskapsposten består av : 2013 Disp. årsres. Disp.gj.året 2012

Ordinære avsetninger 65 000  65 000 0

Avsatt til TKS 187 528   187 528

Avsatt til TKN 276 262   276 262

Avsatt til UK 130 415   130 415

Avsatt til aktivitetsfond 54 974   54 974

Avsatt til TDK 2 797   2 797

Avsatt til organiasjonen (låst 2012) 99 590   99 590

Avsatt til veterinær-gruppe 160 043   160 043

VM 2011 fond 0  0

Sum 976 608 0 65 000 911 608

 

Note 12 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av:  2013 2012

Påløpte feriepenger  85 645 78 981

Gjeld til klubber  111 100 40 400

Sum  196 745 119 381









15.06.2014 BUDSJETT 2015

prosjektnr. Budsjetterte utgifter Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2013

Styrke idrettens rolle i samfunnet
10010 Ekstern nasjonal aktivitet 15 000 15 000 25 000 6 994

10050 Ekstern internasjonal aktivitet 25 000 20 000 20 000 26 190

10070 Antidoping arbeid 40 000 30 000 30 000 23 099

10080 Veterinær og dyrevern 130 000 80 000 80 000 132 356

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
32010 Rekruttering - skole trinn I 0    

32020 Øvrig tiltak - 13-19 år 40 000 40 000 40 000 10 000

32022 Trening/Instruksjon/unge utøvere 40 000 40 000 40 000 0

32025 Jentesamling 0

32027 Rekruttering - skole trinn II 100 000 100 000 100 000 92 541

32030 Arrangementstøtte 20 000 50 000

32040 Klubbrelatert rekr./gr.kurs hkj 225 000 225 000 225 000 195 025

32050 Nasjonale stevner 40 000 40 000 40 000 36 007

32060 Spillemidler utstyr (NIF) 0

32070 Integrering funksjonshemmede 20 000 20 000 20 000 18 350

Styrke toppidretten
51015 Juniorsamlinger 0  

51030 0  

51040 Deltakelse NoM/SOC snø 0

51045 Deltakelse NoM/SOC barmark 0 10 000

51050 Deltakelse EM snø 10 000 10 000  

51055 Deltakelse EM barmark 10 000 10 000  

51057  EM/VM-arrangement Norge 30 000  

51060 Deltakelse VM snø 0  10 000 15 800

51065 Deltakelse VM barmark 0  10 000 24 400

51070 Øvrig int. deltakelse 0

51080 Olympiatoppstipend 0

Styrke kompetanseutviklingen
73001  Grunnkurs Hundekjøring 0

73010 Intern trenerutdanning 40 000 50 000 50 000 0

73020 Ekstern trenerutdanning 0   

73030 Intern leder utdanning 20 000 20 000 20 000 36 497

73040 Ekstern leder utdanning 0 3 899

73050 TD utdanning 0

73060 Ekstern (int) TD utdanning 0

73090  Utdanning arrangører (TDK-NM pakka) 10 000 20 000 10 000 0

73100 Mediagruppe 10 000 5 000 5 000 0

Forbundets organisasjon
90010 Forbundsstyret 50 000 30 000 20 000 52 155

90011 Øvrig intern møtevirksomhet 6 000 5 000 5 000 4 896

90030 Ting/ledermøter 35 000 60 000 60 000 28 144

Forbundets administrasjon
95010 Lønn 800 000 710 000 751 000 791 923

95020 Kontorkostnader 245 000 205 000 225 000 249 313

95030 Håndbok/Publikasjoner 0 30 000 0 0

95040 Div. kostnader 10 000 20 000 30 000 2 308

95050 Utstyr/bekledning  

95060 Markedsføring 20 000  0 0

96010 Salgsmateriell 50 000 10 000 10 000 71 778

98010 Lisens forsikring 90 000 70 000 70 000 88 780

Tildelt komiteer/felles aktivitetspott

TKN 130 000 100 000 192 500 160 420

TKS 130 000 100 000 115 000 131 209

TDK 100 000 60 000 111 500 102 816

UK 15 000 30 000 30 000 12 916

Sum komiteer  

Sum utgifter 2 506 000 2 155 000 2 345 000 2 377 816

Budsjetterte inntekter
96010 Salg microchips -100 000 -40 000 -65 000 -132 029

97010 Sponsoravtaler

98010 Startlisens -130 000 -140 000 -130 000 -126 540

98020 Tilskudd NIF (post 2) -1 650 000 -1 600 000 -1 687 000 -1 642 090

98030 Tilskudd NIF (post 3) -440 000 -375 000 -417 000 -417 879

98040 mva. kompensasjonen -150 000 -100 000 -180 572

95020 Finansposter -36 000

10020 Aktivitetsfond NHF 0  -95 000

Sum inntekter -2 506 000 -2 155 000 -2 494 000 -2 499 110

Resultat 0 0 -149 000 -121 294

Samlinger sen/jr./rekr. Landslag


