FORBUNDSTINGET
2015
13. – 14. JUNI
SCANDIC GARDERMOEN HOTEL, GARDERMOEN

Nye og «gamle» representanter til forbundsstyret, tekniske komiteer og utvalg!
Etter forbundstinget 2015

TINGREFERAT
REGNSKAP
BUDSJETT

SAK 1

Åpning av NHF’s Ting 2015

Presidenten i Norges Hundekjørerforbund, Knut Arne Holthe, ønsket alle delegater velkommen til
årets forbundsting. Det er det 58. tinget som nå avholdes.
Norges Idrettsforbund kunne dessverre ikke stille med representant, da det ble valgt nytt
idrettsstyre på NIFs ting forrige helg.
Han ønsket et godt og konstruktivt ting, med bra diskusjoner. Noe som har pågått igjennom hele
denne helgen med kjørermøtet fredag, informasjonsmøte og fagmøter lørdag.

SAK 2

Godkjenning av frammøtte representanter

REPRESENTANTER MED STEMMERETT
Styret:

Knut Arne Holthe
Katrine Foss
Siri Barfod
Jan Erik Ørbeck
Stein Tage Domaas
Eilert Hesthagen
Maren Lindahl

Steinar Johansen
Vidar Nordby
Klubber: Rita Hallvig
Arne Karlstrøm
Christian Mathiesen
Ann Kristin Midtlien
Jørgen Stølan Thoresen
Kjetil Fossnes
Trine Wassås
Hans Lindahl
Arild Jørgensen
Kjersti Røraas Iversen
Bjørn Sigurd Andersen
Petter Swift
Gunn-Katrin Eidset
Bjørn Krystad
Inge Bugge Knudsen
Christina Holst Jensen
Per Åge Eriksen
Kjersti Lyse Klevengen
Kjetil Hillestad
Kristin Mengshoel
Lena Boysen Hillestad
Hans Erik Arnøy
Kristian Kristiansen
Tore Lien
Kristin Johansen
Stein Westlye Johannessen
Morten Rønseth
Kretser:

President
1. visepresident
2. visepresident
Leder Teknisk komite Nordisk stil
Leder Teknisk komite Sledehund
Leder TD komite
Leder Ungdomskomite
Akershus Hundekjørerkrets
Hedmark Hundekjørerkrets
Alta Trekkhundklubb
Alta Trekkhundklubb
Asker Trekkhundklubb
Asker Trekkhundklubb
Asker Trekkhundklubb
Bærum Hundekjørerklubb
Bærum Hundekjørerklubb
Bærum Hundekjørerklubb
Drammen Trekkhundklubb
Drammen Trekkhundklubb
Elverum Sledehundklubb
Femund Trekkhundklubb
Femund Trekkhundklubb
Folldal Trekkhundklubb
Gausdal Trekkhundklubb
Grenland Hundekjørerklubb
Grenland Hundekjørerklubb
Hadeland Trekkhundklubb
Hamar Trekkhundklubb
Hamar Trekkhundklubb
Holmenkollen Sportsklubb
Innherred Trekk og Brukshundklubb
Innherred Trekk og Brukshundklubb
Molde og Omegn Hundekjørerlag
Nittedal Hundekjørerklubb
Nittedal Hundekjørerklubb
Oslomarka Trekkhundklubb

Thomas Eilert Thoresen
Yngve Fagerli
Karin Larsson
Paal Lefdahl
Nicholas Morgan
Randi Elin Lutnæs
Tor Erling Fonbæk

Oslomarka Trekkhundklubb
Sledehundklubben MUSH
Sledehundklubben MUSH
Sollihøgda Tur- og Trekkhundklubb
Trondheim Trekk og Brukshundklubb

Trysil Hundekjørerklubb
Østre Mjøsen Trekkhundklubb

REPRESENTANTER UTEN STEMMERETT
Trond Are Hoel
Herman Maquieira
Terje Hoel
Marianne Lund
Cathrine Spigseth
Gørild Thue
Sigve Wahl Evensen
Thomas Vedeler
Tora Kleven
Kristian Sæther
Bent Aaseby
Martin Lunde
Martin Corell

Grenland HK (observatør)
Folldal TK (observatør)
Molde og Omegn HKL (observatør)
Varamedlem presidentskap
Nestleder TK nordisk stil
Medlem TK nordisk stil
Medlem TK nordisk stil
Nestleder TK sledehund
Medlem TK sledehund
Medlem TK sledehund
Nestleder TD komiteen
Nestleder Ungdomskomiteen
Medlem Ungdomskomiteen

Lotte Friid Fladeby
Stephen Smithurst

NHF’s administrasjon
NHF’s administrasjon

Følgende hadde ordet: Knut Arne Holthe, Stephen Smithurst

Det var 43 stemmeberettigede representanter til stede.

SAK 3

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret ønsket å sette inn et punkt 8 b inn på dagsorden: «tildeling av utmerkelser»
Innkallingen og sakslisten til tinget ble enstemmig godkjent med styrets tillegg.

SAK 4

Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

SAK 5

Valg av dirigent(er)

Roger Leegaard og Steinar Ellefsen ble valgt til dirigenter.

SAK 6

Valg av sekretær

Stephen Smithurst ble valgt til sekretær.

SAK 7

Valg av redaksjonskomite

Terje Hoel, Petter Swift og Cathrine Spigseth ble valgt til redaksjonskomite.
Thomas Vedeler og Trond Are Hoel ble valgt til tellekorps.
Det må 22 stemmer til for å få et simpelt flertall / 28 stemmer for å ha 2/3 flertall

SAK 8

Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Arne Karlstrøm og Ann Kristin Midtlien ble valgt til å undertegne protokollen.

SAK 8 B Tildeling av utmerkelser
NHF styret ønsker å tildele Norges Hundekjørerforbunds Hederstegn til to svært engasjerte
personer.
Det første hederstegnet går til en som har vært involvert i NHF siden 1978.
Vedkommende har vært visepresident, medlem i domsutvalget, og nå mangeårig leder av
lovutvalget.
Styret ønsker å tildele NHFs Hederstegn til Knut Myhre.
Det andre går til en person som har sittet i styret siden 2001. Ti år som varamedlem til styret og
nestleder TD-komiteen og etter det og frem til i dag, som styremedlem og leder av TD-komiteen.
Vedkommende har en sentral og viktig rolle i sitt klubb miljø og arrangering av årlige løp.
Faglig sett en meget sterk TD som utrettelig er på de store løpene. Vedkommende har hatt ansvar
for å gjennomføre TD-kurs og –samlinger i NHFs regi.
Styret ønsker å tildele NHFs Hederstegn til Eilert Hesthagen.
Enstemmig vedtatt med stående akklamasjon.

SAK 9

Behandling av beretninger

Beretningene ble godkjent med følgende bemerkninger:
Side 25: Anne Marte Løvstuen ble verdensmester i klassen snørekjøring 2 hunder for kvinner
under VM i Bernau. Dette er uteglemt i papirene.
Side 26: Generelt begrep i forhold til slede klasser langdistanse
Det heter 8-spann, og ikke begrenset klasse. Kontoret tar dette til etterretning.
Side 31: Norgesmesterskap nordisk stil, del 3
Siri Bråthen vant klassen snørekjøring senior 2 hund, men ble ikke Norgesmester.

Det var for få deltakere i klassen for at det kunne bli NM klasse.
Side 40: Feil i landslagslisten nordisk stil.
Jørgen Mæland er uteglemt i herrer senior, mens Mikal Lillestu som står der skulle vært oppført
under herrer junior.
Side 43: Nederst på siden, siste setning.
Utelat ordet «god», slik at teksten lyder som følger:
«Det har vært norsk deltakelse i bl.a. VM i sprint i Tyskland, SOC og Iditarod med flere flotte
resultater»
Side 44: Norske utøvere som deltok på Iditarod 2015, i tillegg til Thomas Wærner – Joar Leifseth
Ulsom og Yvonne Dåbakk må også tas med her.
Side 45: Utøvere som takket nei til sledelandslaget 2014/2015:
Jan Roger Norup og Kristin Aasheim (mellomdistanse 6 hunder)
Jørn Gunnar Hansen (mellomdistanse 12 hunder)
Utøver som er uteglemt fra sledelandslagslisten 2014/2015:
Krisztian Roland Kiss (sprint 4 hunder)
Side 46: Olympiatoppen og stipender.
Stryk andre setning: «Olympiatoppen har ikke fulgt opp dette»
Sett inn følgende: «Sigrid Ekran mottok Olympiatoppstipend for 2015/2016 sesongen».
Side 49: Uteglemte medlemmer i barmarksutvalget 2014/2015
Cathrine Spigseth og Martin Lunde skal også stå oppført som medlemmer av barmarksutvalget.

Følgende hadde ordet til saken: Stephen Smithurst, Rita Hallvig, Katrine Foss, Stein Tage Domaas, Steinar Johansen,
Lena Boysen Hillestad, Tora Kleven

Tingvedtak: Alle beretninger ble enstemmig godkjent med de endringer/tilføyelser nevnt
over.

SAK 10

Behandling av Handlingsplan 2012-2016

Presidenten tok en kort statusoppdatering på hva som har vært gjort, hva som er under arbeid og
hva som ikke er gjort det siste året.
Styret er i prosess med å jobbe mot en ny plan fra neste år, som vil gå ut i fra nylig vedtatt
Idrettspolitisk Dokument (IPD) på Norges Idrettsforbunds ting forrige uke.
Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

SAK 11

Behandling av regnskap for 2014

Regnskapet for 2014 viste et overskudd på kr. 74.856,00.
Noen poster kom ikke med i 2014 regnskapet, rundt 100.000,-. Dette vil komme forbundet til
gode i 2015.
Regnskapet ble så gått igjennom, der det bl.a. ble informert om økningen i egenkapitalen.

Dette er en oppløsning og omdisponering av tidligere bundne midler over til egenkapitalen.
Følgende hadde ordet til saken: Knut Arne Holthe

Tingvedtak: Regnskapet for 2014 ble enstemmig vedtatt og revisors og kontrollkomiteens
beretning ble tatt til etterretning.

SAK 12

Behandling av innkomne forslag

LOVFORSLAG (2/3 flertall)
FORSLAG 1:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
I MD og LD innføres vektutjevning.
Dvs. At kjører skal veie 90 kg. Iført kjøreklær, kompensert med vekt (f.eks. sand) i sleden
for de som er lettere.
Begrunnelse:
Det har i årevis vært misnøye med det noen mener er en urettferdig fordel noen har ved å være
ekstremt nye lettere enn gjennomsnittet.
Dette er et forslag for å gjøre noe med det, eller vise at det ikke stemmer.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig gjennomgang
og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret foreslår i stedet at
forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års forbundsting og at forslaget
derfor ikke vedtas på Tinget 2015.

Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 2:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
I MD (også NM ) skal klassene være 4 spann junior, 6 spann og 10 spann.
Det kan arrangeres pool på 12 hunder i 10 spann ved løp på mer enn 2 dager.
Begrunnelse:
Dette er et forslag for å redusere antall NM klasser. Vi tror også at disse klassene er mer attraktive
og at vi får flere deltakere.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig gjennomgang
og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret foreslår i stedet at
forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års forbundsting og at forslaget
derfor ikke vedtas på Tinget 2015.

Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 3:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
I SPRINT (også NM) skal klassene være 4 spann junior, 4 spann, 6 spann og 10 spann.
Det kan arrangeres pool på 12 hunder i 10 spann ved løp på mer enn 2 dager.
Begrunnelse:
Dette er et forslag for å redusere antall NM klasser. Vi tror også at disse klassene er mer attraktive
og at vi får flere deltakere.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig gjennomgang
og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret foreslår i stedet at
forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års forbundsting og at forslaget
derfor ikke vedtas på Tinget 2015.

Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 4:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
I LD (også NM) skal klassene være 10 spann og 14 spann.
Begrunnelse:
Uforholdsmessig mange bryter i LD løp, fordi de har for få hunder igjen. Forslaget kan
kompensere noe for dette.
Vi har vært i kontakt med mange kjørere og har fått svært positive tilbakemeldinger.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig gjennomgang
og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret foreslår i stedet at
forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års forbundsting og at forslaget
derfor ikke vedtas på Tinget 2015.
Fagmøtet slede:
Fagmøtet nordisk:

forslaget falt (2 stemmer for, 11 stemmer mot, 2 avholdende)
-

Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Sigurd Andersen, Rita Hallvig, Petter Swift,

Tingvedtak: Forslaget falt med 2 stemmer for, 27 stemmer mot, 12 avholdende.

FORSLAG 5:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Juniorklassen i Langdistanse avvikles.
Begrunnelse:
Med den erfaringen vi fikk sist sesong, bør denne klassen legges på is til arr. kommer opp med et
bedre sikkerhetsopplegg.

Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig gjennomgang
og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret foreslår i stedet at
forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års forbundsting og at forslaget
derfor ikke vedtas på Tinget 2015.

Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 6:
Hamar Trekkhundklubb foreslår følgende:
Regelendringer for slede NM sprint- og mellomdistanse
Sprint:
Viser til pkt. B 20 Klasser og distanser i NM sprint, punktet endres til:
2.1.1 og 2.1.2 slås sammen og endres til maks: 10 hunder 14-25 km
2.1.3 endres til maks: 6 hunder 9-15 km
2.1.4 endres til maks: 4 hunder 7-10 km
Junior og aldersbestemte klasser opprettholdes som før.
I sprintklassene kan en disponere det antallet en selv ønsker, men ikke mer enn maks antallet
klassen angir. Dette er også god dyrevelferd, hvor hensynet til hundens dagsform bedre ivaretas.
Forskjellige føreforhold og løypetrasé vil også spille inn for valg og antall hunder.
Mellomdistanse:
Viser til B 20 Klasser og distanser i NM mellomdistanse, punktet endres til:
2.1.1 endres til: UMD 8 - 12 hunder 30 - 80 km
2.1.2 fjernes helt
2.1.3 endres til: LMD 6 hunder
30 - 60 km
2.1.4 fjernes helt
2.1.5 og 2.1.6 slås sammen og endres til: Jr. 4 - 6 hunder 20 - 50 km
Poolordningen i mellomdistanse opprettholdes, men utvides til å gjelde også når NM kun går over
to dager med to heat til sammen.
For både sprint- og mellomdistanse:
Den frivillige ordningen med klasse A, B og C opprettholdes.
I øvrige konkurranser tilpasses distansene til de nye distansene i NM, men med muligheten for
kortere distanser tidlig på vinteren.
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. Dette gir en utvasking av statusen ved å delta
og medaljene som deles ut harseleres med. Det er også forvirrende for media og andre.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig gjennomgang
og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret foreslår i stedet at
forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års forbundsting og at forslaget
derfor ikke vedtas på Tinget 2015.
Fagmøtet slede:
Fagmøtet nordisk:

ønsket å fremme et revidert forslag fra Hamar TK/Elverum SHK
-

REVIDERT FORSLAG 6:
Hamar Trekkhundklubb og Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Regelendringer for slede NM sprint- og mellomdistanse
Sprint:
Viser til pkt. B 20 Klasser og distanser i NM sprint, punktet endres til:
2.1.1 og 2.1.2 slås sammen og endres til maks: 10 hunder 18-25 km
2.1.3 endres til maks: 6 hunder 9-15 km
2.1.4 endres til maks: 4 hunder 7-10 km
2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3 slås sammen og endres til Junior 15-18år 4 hunder 7-10 km
I sprintklassene kan en disponere det antallet en selv ønsker, men ikke mer enn maks antallet
klassen angir. Dette er også god dyrevelferd, hvor hensynet til hundens dagsform bedre ivaretas.
Forskjellige føreforhold og løypetrasé vil også spille inn for valg og antall hunder.
Mellomdistanse:
Viser til B 20 Klasser og distanser i NM mellomdistanse, punktet endres til:
2.1.1 endres til: UMD 12 hunder 35 - 100 km
2.1.2 fjernes helt
2.1.3 endres til: LMD 6 hunder 35 - 80 km
2.1.4 fjernes helt
2.1.5 og 2.1.6 slås sammen og endres til: Jr. 4 hunder 20 - 50 km
Poolordningen i UMD opprettholdes, men utvides til å gjelde også når NM kun går over to dager
med to heat til sammen.
Begrunnelse:
I dag er det for mange like klasser, med få deltagere. Dette gir en utvasking av statusen ved å delta
og medaljene som deles ut harseleres med. Det er også forvirrende for media og andre.

Følgende hadde ordet til saken: Kristin Mengshoel, Maren Lindahl,

Tingvedtak: 32 for, 0 mot, 10 avholdende. Det reviderte forslaget fra Hamar
TK og Elverum SHK ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG 7:
Forbundsstyret foreslår følgende:
Regler for utdeling av Hans Majestet Kongens pokal i NHF
NHF sine regler skal alltid være i tråd med NIF sine «Regler for utdeling av Hans Majestet
Kongens pokal».
Hans Majestet Kongens pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i
Norgesmesterskapet.
Idretten vil ikke tillate at Hans Majestet Kongens pokaldeles ut i Norgesmesterskap med dårlig
kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

Det må delta minst 15 utøvere i individuelle øvelser for at et NM skal være berettiget til en
Kongepokal. Dersom det blir færre deltakere, deles ikke Hans Majestets Kongens pokal ut.
Det er en forutsetning at norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får
anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre
stevner/mesterskap foran NM.
Dersom det er mer enn en vinner i den konkurransen der Hans Majestet Kongens pokal er satt opp,
deles denne ikke ut. Pokalen konkurreres om av de aktuelle personer i et senere løp samme
sesong.
Etter innstilling fra TK/komité fastsetter styret i NHF hvilket nytt løp som skal være avgjørende
for å kåre vinneren av Hans Majestet Kongens pokal.
Dersom Hans Majestet Kongens pokal settes opp i øvelser der det er dame- og herreklasse deles
det ut en Kongepokal i hver klasse.
En person kan kun vinne én Kongepokal i samme særforbund i én sesong.
Alle øvelser er å regne som individuelle.
Hans Majestet Kongens pokal settes opp hvert femte år i henholdsvis barmark, nordisk stil, slede
sprint, slede mellomdistanse og slede langdistanse. For 2016 settes Hans Majestets Kongens pokal
opp i barmark.
Etter innstilling fra TK/komité fastsetter styret i NHF hvilket NM-løp og –klasse(r) som det skal
konkurreres om Hans Majestet Kongens pokal i. Dette skal det opplyses om i innbydelsen til
løpet.
Styret kom med endringsforslag i forhold til fordelingen.
Nest siste avsnitt, første setning endres til:
Hans Majestet Kongens pokal settes opp hvert tredje år i henholdsvis barmark, nordisk stil og
slede.
Elverum Sledehundklubb ønsket å komme med motforslag som gjelder samme avsnitt som
forbundsstyrets:
Kongepokalen settes opp hvert annet år; barmark/nordisk et år, slede (sprint, md, ld) neste år.
Saksgangen ble nå da at det først skal stemme over forbundsstyrets endrede forslag. Dersom den
får 2/3 flertall, er det det forslaget som da vedtas. Dersom det ikke får 2/3 flertall, så skal det
voteres på Elverum Sledehundklubb sitt forslag.
Avstemmingen ble som følger:
Styrets endrede forslag: 12 stemmer for, 24 stemmer mot, 6 avholdende. Forslaget falt.
Så ble det stemt over Elverums forslag, i og med at styrets forslag falt.
Elverum Sledehundklubbs forslag: 20 stemmer for, 19 stemmer mot, 4 avholdende. Forslaget falt.
Følgende hadde ordet til saken: Knut Arne Holthe, Bjørn Sigurd Andersen, Arne Karlstrøm, Kjetil Fossnes, Lena
Boysen Hillestad, Stephen Smithurst, Stein Westlye Johannessen, Nicholas Morgan, Randi Elin Lutnæs,

Tingvedtak: Begge forslagene falt.

TINGFORSLAG (simpelt flertall)
FORSLAG 8:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Arrangør av Seppalaløpet fastsettes av tinget.
Begrunnelse:
Seppalaløpet er i en særstilling og bør derfor være et løp med særbehandling.
Styret: Avventer tingets vedtak.

Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 9:
NHFs barmarksutvalg foreslår følgende:
Barmarksutvalget (BMU) foreslår at det opprettes en egen post i budsjettet for BMU, likestilt med
TKS, TKN og TDK. De økonomiske midlene skal foreles likt mellom de forskjellige
komiteene/utvalgene og deres aktivitet.
Begrunnelse:
Barmark er en stor gren internasjonalt og raskt voksende nasjonalt. Det er sees på som vanskelig å
skape og opprettholde aktivitet i barmarkssesongen og i konkurranse på barmark, når det ikke er
satt av noen midler til dette. BMU ønsker derfor at det avsettes midler til barmark og satsing på
dette.
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 frem til neste forbundsting..
Fagmøtet slede:
Fagmøtet nordisk:

3 for, 3 mot, 9 avholdende
10 avholdende

Følgende hadde ordet til saken: Knut Arne Holthe, Lena Boysen Hillestad, Stein Tage Domaas, Stephen Smithurst,
Bjørn Sigurd Andersen, Maren Lindahl, Terje Hoel,

Forslaget trukket av Barmarksutvalget.

SAK 13

Behandling av budsjett for 2016

Budsjett for 2016 ble gått igjennom.
Forslaget fra styret er et nullbudsjett med kr. 2.800.000,- i omsetning.
Følgende hadde ordet til saken: Knut Arne Holthe, Kjetil Fossnes, Lena Boysen Hillestad, Arne Karlstrøm, Bjørn
Sigurd Andersen, Stein Tage Domaas, Kristin Mengshoel, Jan Erik Ørbeck, Stephen Smithurst, Siri Barfod

Tingvedtak: Budsjett for 2016 ble enstemmig vedtatt. 1 avholdende stemme.

SAK 14

Valg

Styret:
President (2 år):
2. visepresident (2 år):
Vara presidentskap (1 år):
Leder TDK (2 år):
Leder UK (2 år):
leder TKN (1 år):
Nestleder TKN (2 år):
Nestleder TKS (2 år):

FORSLAG
Siri Barfod
Roger Leegaard
Marianne Lund
Eilert Hesthagen
Maren Lindahl
Jan Erik Elven Ørbeck
Cathrine Spigseth
Kristian Sæther

VALGT
Siri Barfod
Roger Leegaard
Marianne Lund
Eilert Hesthagen
Maren Lindahl
Jan Erik Elven Ørbeck
Cathrine Spigseth
Kristian Sæther

Komiteer:
Medlem TKS (2 år):
Medlem TKS (1 år):
Medlem TKN (1 år):
Medlem TKN (2 år):

Marit Ånes
Terje Hoel
Ann Kristin Midtlien
Andreas Fossnes

Marit Ånes
Terje Hoel
Ann Kristin Midtlien
Andreas Fossnes

Øvrige komiteer/utvalg (alle for 2 år):
Lovutvalg, leder:
Helge Rivrud
Lovutvalg, medlem:
Christian Lundin
Lovutvalg, medlem:
Katrine Fjeldstad

Helge Rivrud
Christian Lundin
Katrine Fjeldstad

Kontrollkomite, leder:
Kontrollkomite, medlem:
Kontrollkomite, medlem:
Kontrollkomite, varamedl:
Kontrollkomite, varamedl:

Gunnar Ramsvatn
Knut Arne Holthe
Else Engen
Lisa Brøndbo
Kåre Fjeldstad

Gunnar Ramsvatn
Knut Arne Holthe
Else Engen
Lisa Brøndbo
Kåre Fjeldstad

Sanksjonsutvalg, leder:
Sanskjonsutvalg, medlem:
Sanksjonsutvalg, medlem:
Sanksjonsutvalg, varamedl.:

Jarl Fladeby
Katja Petrell
Nils Finsrud
Lena Boysen Hillestad

Jarl Fladeby
Katja Petrell
Nils Finsrud
Lena Boysen Hillestad,

Styrets forslag på valgkomite:
Valgkomite, leder:
Arne Karlstrøm
Valgkomite, medlem:
Anette Børve Hernes
Valgkomite, medlem:
Stein Westlye Johannessen
Valgkomite, varamedlem: Inge Bugge Knudsen

Arne Karlstrøm
Anette Børve Hernes
Stein Westlye Johannessen
Inge Bugge Knudsen

Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Sigurd Andersen, Jan Erik Ørbeck, Arne Karlstrøm,

Tingvedtak: Ovennevnte styre-, og komitemedlemmer ble valgt ved
akklamasjon.

Resolusjon fra Forbundstinget 2015
President Knut Arne Holthe kom med følgende resolusjon, som han ønsket tingets tilslutning på:

Fagmøte Nordisk Stil - Tinget 2015
Fagmøtets dagsorden
1. Godkjenne fremmøtte representanter
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær
4. Saker til drøfting
5. Behandle innkomne forslag til tinget
6. Behandle innkomne forslag til fagmøte
7. Beretninger
8. Regnskap/Budsjett
9. Valg
10. Avslutning

Dagsorden

Enstemmig godkjent

1. Godkjenne fremmøtte representanter

1.2. Opprop av
tingrepresentanter

1.2 Opprop: Totalt tilstede 31 stk.

1.3. Observatører

1.3 Observatører uten stemmerett og tilstede uten å
representere klubb: 3 stk. (Yngve Hoel, Andreas Fossnes, Odd
Erik Nordengen)

1.4.
Stemmeberettigede

1.4 Stemmeberettigede: 10 Stk.
Steinar Johansen (Krets)
Christian Mathiesen (Asker Trekkhundklubb)
Ketil Fossnes (Bærum Hundekjørerklubb)
Christina Holst Jensen (Grenland Hundekjørerklubb)
Kjersti Lyse Klevengen (Hadeland Trekkhundklubb)
Lena Boysen Hillestad (Holmenkollen Sportsklubb)
Kristin Johansen (Nittedal Hundekjørerklubb)
Pål Lefdal (Sollihøgda Tur- og Trekkhundklubb)
Nicholas Morgan (Trondheim Trekk- og Brukshundklubb)
Forslag og forespurt: Steinar Ellefsen.
Enstemmig vedtatt.
Forslag og forspurt: Cathrine Spigseth.
Enstemmig vedtatt.
- Film – Svensk film fra 1991 viser orienteringsløp.
Gaffelorientering. 3-dager. To løpere, en-spann, to-spann
og fler-spann.
- Innspill: heller prøve å øke deltagelse på turløp som
Seppala osv eller lage flere turløp.
- Enkel inngang, men utfordringer etter hvert.

2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær
4. Saker til drøfting
v/Pulkkomiteen

-

5./6. Behandling
innkomne forslag til
Tinget/Fagmøtet.

Vil ungdommer ha det enklere eller vil de ha
utfordringer?
- Langdistanse er en utfordring, det er i vinden å ha en
utfordring, å prestere, og utføre noe som er vanskelig.
- Ketil Fossnes forteller hva pulkkomitéen har konkludert
med.
o Forenkling av nordisk til. Færre utøvere, lavere
status.
o Nordisk har overført utøvere til bla. Slede
o Alderssnittet på utøvere blir høyere.
o Holde på de tradisjonelle distansene som 30 km
og flerspann.
o Snørekjøring er bra for bredde i nordisk stil
o Pulkkomitéen vil ha alle typer løp som vi har i dag,
men også flere lavterskelløp.
o Sende de beste utøverne til mesterskap, ikke de
som har økonomi og ønske om å dra, bare fordi de
kan.
o Forslag: Slå sammen kvinner og menn i samme
klasse. Lettere pulk. Lengre distanse. Flere
hunderaser. ALLE kan delta.
- Innspill/Kommentarer fra salen: Stikke fingeren i jorda.
Hva kan vi gjøre. Samfunnet har forandret seg.
Tilhørighet, samhold i klubbene. Få med foreldre. Få fram
en kultur for å dele. Finne de gode tingene og gjøre det!
Finne mengden, appellere til dem. Rekruttere fra
langrenn og skiskyting. Færre uttaksløp/NM. Ikke
konflikt snørekjøring /Pulk. Rekruttering.
TINGFORSLAG (2/3 flertall)
FORSLAG 1: Trukket
FORSLAG 2: Forslaget er nedstemt. Fagmøtet slede avgjør.
FORSLAG 3: Trukket.
FORSLAG 4: Forslaget er nedstemt, men fagmøtet Slede avgjør.
FORSLAG 5: Forslaget er trukket
FORSLAG 6: Forslaget er endret. Fagmøtet Nordisk holder seg
avholdende.
FORSLAG 7: Motforslag fra Holmenkollen:
Hvert 3 år, for barmark, slede og nordisk. I 2016, settes pokalen opp
i barmark.
For: 7
Imot: 3
Avholdende: 0

TINGFORSLAG (simpelt flertall)
FORSLAG 8:
For: 0
Mot: 7
Avholdende: 2
FORSLAG 9:
Avholdende: 10
TINGFORSLAG 1 - 9
FORSLAG 10:
For: 8
Mot:1
Avholdende: 1
Resterende forslag 10:
Nytt pkt 1.1.16 kan lyde slik:
«Gutt/Pike-klassene skal ha samme løpsøvelser som senior og junior
(dog kortere distanser) ved et arrangement. Dette betyr at når det
arrangeres f eks combined, sprint eller snørekjøring for senior eller
junior, så skal de samme øvelser arrangeres for Gutt/Pike-klassene.
Formålet er at øvelsene langt på vei skal være de samme for alle
klasser ved et arrangement. Dette gjelder dog ikke for flerspann.»
Endres til bør ikke skal.
For: 9
Mot: 0
Avholdende: 1
FORSLAG 11:
Trukket
FORSLAG 12 (slede forslag 19):
For: 0
Mot: 0
Avholdende: 10
FORSLAG 13 (slede forslag 20):
For: 6
Mot: 2
Avholdende: 2
FORSLAG 14 (slede forslag 21):
For: 0
Mot: 2
Avholdende: 8

FORSLAG 15 (slede forslag 22):
For: 5
Mot: 0
Avholdende: 5
FORSLAG 16 (slede forslag 23):
For: 10
FORSLAG 17 (slede forslag 24):
For: 1
Mot: 9

7. Beretninger

8.
Regnskap/Budsjett
9. Valg leder
9.1 Valg Nestleder
9.2 Valg medlem

FORSLAG 18 (slede forslag 25):
Avholdende: 10
Endringer i TKN sin beretning: Mikal Lillestu skal stå under
juniorlandslagsutøver, ikke landslagsutøver. Jørgen Mæland har
dettet ut, og skal skrives inn under landslagsutøver senior menn.
Endringer er enstemmig vedtatt.
TKN hadde ikke med seg tilstrekkelig med informasjon om
regnskap/budsjett for 2014/2015. Nye TKN bes om å lage et
budsjett for 2015 som styret i NHF vedtar.
9. Leder: Jan Erik Ørbeck på gjenvalg for 1 år. Vedtatt.
9.1 Nestleder: Cathrine Spigseth på gjenvalg for 2 år. Vedtatt.
9.2 Medlem. Ann Kristin Midtlien. Gjenvalg for 1 år. Vedtatt.
Medlem: Sigve Wahl Evensen. (ikke på valg)

10. Avslutning

Medlem: Andreas Fossnes. Valgt for 2 år. Vedtatt.
Gørild Thue takkes for mange års god tjeneste som medlem i
TKN med mottagelse av blomster.

Gardermoen, 13.06.15
Referent, Cathrine Spigseth

REFERAT FAGMØTE SLEDEHUND
GARDERMOEN 13. JUNI 2015

1. Godkjenne fremmøtte representanter
16 stemmeberettigede.

2. Valg av møteleder
Roger Leegaard ble valgt.

3. Valg av sekretær
Tora Kleven ble valgt.

4. Saker til drøfting
- Hva ønsker fagmøtet at TKS skal være?
- Landslag, bare tull?
Følgene representanter hadde ordet:
Bjørn Sigurd Andersen fra Elverum Sledehundklubb, Arne Karlstrøm fra Alta
Trekkhundklubb, Stein Tage Domaas fra TKS, Thomas Vedeler fra TKS, Yngve
Fagerli fra Sledehundklubben Mush, Trine Wassås fra Bærum Hundekjørerklubb,
Kjetil Hillestad fra Hamar Trekkhundklubb, Nils Finsrud, Maren Lindahl som styrets
representant og Kristin Mengshoel fra Hamar Trekkhundklubb.
Noen innspill som kom fram, ingen ensidig konklusjon:
- Dette møtet er retningsgivende for Hovedstyret.
- Unngå konflikter.
- Makten må fordeles nedover.
- Sportslig utvalg - representantene må ha kunnskaper om sporten.
- Flere fysiske møter i TKS.
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-

Terminlista må lages i tide. Initiativ fra klubbene etterlyses.
Lage en samlet terminliste.
Unngå at løp krasjer.
De store løpenene er fastsatt tidlig.
Få klubbene til å lage lokalløp/småløp for nye hundekjørere.
Hvem bestemmer uttak til landslag eller representasjonslag?
KR må endres.
TD redegjorde for landslag og representasjonslag.
Hvem skal være med på landslaget og hvem skal få støtte? Ingen føringer er gitt.
Mange kjørere er fornøyde med heder og ære.
Ikke se for firkantet på dette med landslag.
Ikke nødvendig med landslag.
Det er viktigst å satse på og gi støtte til juniorene.
Iflg handlingsplanen skal vi også satse på eliteidrett.
Det må prioriteres å gi støtte og oppbacking ved utenlandsoppdrag.
Alle trenger penger, og man kan søke om støtte.
Dette med landslag eller ikke må legges fram som egen sak.

5. Behandle innkomne forslag til tinget
Tellekorps: Thomas Vedeler og Kristian Sæther ble valgt.
Forslagene 1 - 9 ble behandlet, se nedenstående.

6. Behandle innkomne forslag til fagmøte
Forslagene 19 - 25 ble behandlet, se nedenstående.

7. Beretninger
Kjetil Hillestad bemerket at det var en deltaker i EM i Tyskland. ”God” strykes.
Sigrid Ekran har fått Olympiatoppens B-stipend.
Korrigeringer på landslagsoversikten:
6-spann. Jørn Roger Norup og Kristin Aasheim strykes.
4-spann. Tillegg Kriztian Roland Kiss.
TKS sin årsberetning ble enstemmig godkjent med ovennevnte endringer.

8. Regnskap/budsjett
Budsjett for 2016 for TKS ble enstemmig godkjent.

9. Valg
Valgkomiteens forslag:
Nestleder: Kristian Sæther (for 1 år)
Styremedlem: Marit Ånes (for 2 år)
Begge ble enstemmig vedtatt.
Styremedlem, foreslått på Hundekjørertinget søndag: Terje Hoel:
Enstemmig vedtatt.
Forslag på ny valgkomité: Maria Sparboe, Thomas Vedeler og Tora Kleven. Valgkomitéen
konstitusjonerer seg selv.

10. Avslutning
Stein Tage Domaas takket de som gikk ut av TKS.
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TINGFORSLAG (2/3 flertall)
FORSLAG 1:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
I MD og LD innføres vektutjevning.
Dvs. At kjører skal veie 90 kg. Iført kjøreklær, kompensert med vekt (f.eks. sand) i sleden
for de som er lettere.
Begrunnelse:
Det har i årevis vært misnøye med det noen mener er en urettferdig fordel noen har ved å
være ekstremt nye lettere enn gjennomsnittet.
Dette er et forslag for å gjøre noe med det, eller vise at det ikke stemmer.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig
gjennomgang og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret
foreslår i stedet at forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års
forbundsting og at forslaget derfor ikke vedtas på Tinget 2015.
Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 2:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
I MD (også NM ) skal klassene være 4 spann junior, 6 spann og 10 spann.
Det kan arrangeres pool på 12 hunder i 10 spann ved løp på mer enn 2 dager.
Begrunnelse:
Dette er et forslag for å redusere antall NM klasser. Vi tror også at disse klassene er mer
attraktive og at vi får flere deltakere.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig
gjennomgang og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret
foreslår i stedet at forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års
forbundsting og at forslaget derfor ikke vedtas på Tinget 2015.
For: 2
Mot: 6
Avholdende: 8
Forslaget avslått.

FORSLAG 3:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
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I SPRINT (også NM) skal klassene være 4 spann junior, 4 spann, 6 spann og 10 spann.
Det kan arrangeres pool på 12 hunder i 10 spann ved løp på mer enn 2 dager.
Begrunnelse:
Dette er et forslag for å redusere antall NM klasser. Vi tror også at disse klassene er mer
attraktive og at vi får flere deltakere.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig
gjennomgang og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret
foreslår i stedet at forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års
forbundsting og at forslaget derfor ikke vedtas på Tinget 2015.
Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 4:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
I LD (også NM) skal klassene være 10 spann og 14 spann.
Begrunnelse:
Uforholdsmessig mange bryter i LD løp, fordi de har for få hunder igjen. Forslaget kan
kompensere noe for dette.
Vi har vært i kontakt med mange kjørere og har fått svært positive tilbakemeldinger.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig
gjennomgang og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret
foreslår i stedet at forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års
forbundsting og at forslaget derfor ikke vedtas på Tinget 2015.
For: 2
Mot: 11
Avholdende: 2
Forslaget avslått.

FORSLAG 5:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Juniorklassen i Langdistanse avvikles.
	
  

Begrunnelse:
Med den erfaringen vi fikk sist sesong, bør denne klassen legges på is til arr. kommer opp
med et bedre sikkerhetsopplegg.	
  
	
  

Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig
gjennomgang og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret
foreslår i stedet at forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års
forbundsting og at forslaget derfor ikke vedtas på Tinget 2015.
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Forslaget trukket av Elverum Sledehundklubb.
	
  
	
  

FORSLAG 6:
Hamar Trekkhundklubb foreslår følgende:
	
  

Regelendringer for slede NM sprint- og mellomdistanse
Sprint:
Viser til pkt. B 20 Klasser og distanser i NM sprint, punktet endres til:
2.1.1 og 2.1.2 slås sammen og endres til maks: 10 hunder 14-25 km
2.1.3 endres til maks: 6 hunder 9-15 km
2.1.4 endres til maks: 4 hunder 7-10 km
Junior og aldersbestemte klasser opprettholdes som før.
I sprintklassene kan en disponere det antallet en selv ønsker, men ikke mer enn maks antallet
klassen angir. Dette er også god dyrevelferd, hvor hensynet til hundens dagsform bedre
ivaretas. Forskjellige føreforhold og løypetrasé vil også spille inn for valg og antall hunder.
Mellomdistanse:
Viser til B 20 Klasser og distanser i NM mellomdistanse, punktet endres til:
2.1.1 endres til: UMD 8 - 12 hunder 30 - 80 km
2.1.2 fjernes helt
2.1.3 endres til: LMD 6 hunder
30 - 60 km
2.1.4 fjernes helt
2.1.5 og 2.1.6 slås sammen og endres til: Jr. 4 - 6 hunder 20 - 50 km
Poolordningen i mellomdistanse opprettholdes, men utvides til å gjelde også når NM kun går
over to dager med to heat til sammen.
For både sprint- og mellomdistanse:
Den frivillige ordningen med klasse A, B og C opprettholdes.
I øvrige konkurranser tilpasses distansene til de nye distansene i NM, men med muligheten
for kortere distanser tidlig på vinteren.
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. Dette gir en utvasking av statusen ved å
delta og medaljene som deles ut harseleres med. Det er også forvirrende for media og andre.
Styret: Ønsker ikke å ta stilling til forslaget, da det nå arbeides med en helhetlig
gjennomgang og synkronisering av NHFs konkurranseregelverk for alle grener. Styret
foreslår i stedet at forslaget medtas i en totalvurdering for fremleggelse på neste års
forbundsting og at forslaget derfor ikke vedtas på Tinget 2015.

FORSLAG 6 ENDRET TIL:
Hamar Trekkhundklubb og Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Regelendringer for slede NM sprint- og mellomdistanse
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Sprint:
Viser til pkt. B 20 Klasser og distanser i NM sprint, punktet endres til: 2.1.1 og 2.1.2 slås
sammen og endres til maks: 10 hunder 18-25 km
2.1.3 endres til maks: 6 hunder 9-15 km
2.1.4 endres til maks: 4 hunder 7-10 km
2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3 slås sammen og endres til Junior 15-18 år 4 hunder 7-10 km
Junior og aldersbestemte klasser opprettholdes som før.
I sprintklassene kan en disponere det antallet en selv ønsker, men ikke mer enn maks antallet
klassen angir. Dette er også god dyrevelferd, hvor hensynet til hundens dagsform bedre
ivaretas. Forskjellige føreforhold og løypetrasé vil også spille inn for valg og antall hunder.
Mellomdistanse:
Viser til B 20 Klasser og distanser i NM mellomdistanse, punktet endres til:
2.1.1 endres til: UMD 12 hunder 35 - 100 km
2.1.2 fjernes helt
2.1.3 endres til: LMD 6 hunder 35 - 80 km
2.1.4 fjernes helt
2.1.5 og 2.1.6 slås sammen og endres til: Jr. 4 hunder 20 - 50 km
Poolordningen i UMD opprettholdes, men utvides til å gjelde også når NM kun går over to
dager med to heat til sammen.
Begrunnelse:
I dag er det for mange like klasser, med få deltagere. Dette gir en utvasking av statusen ved å
delta og medaljene som deles ut harseleres med. Det er også forvirrende for media og andre.
For: 13
Mot: 0
Avholdende: 2
Endret forslaget vedtatt.

FORSLAG 7:
Forbundsstyret foreslår følgende:
Regler for utdeling av Hans Majestet Kongens pokal i NHF
NHF sine regler skal alltid være i tråd med NIF sine «Regler for utdeling av Hans Majestet
Kongens pokal».
Hans Majestet Kongens pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i
Norgesmesterskapet.
Idretten vil ikke tillate at Hans Majestet Kongens pokaldeles ut i Norgesmesterskap med
dårlig kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.
Det må delta minst 15 utøvere i individuelle øvelser for at et NM skal være berettiget til en
Kongepokal. Dersom det blir færre deltakere, deles ikke Hans Majestets Kongens pokal ut.
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Det er en forutsetning at norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får
anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre
stevner/mesterskap foran NM.
Dersom det er mer enn en vinner i den konkurransen der Hans Majestet Kongens pokal er satt
opp, deles denne ikke ut. Pokalen konkurreres om av de aktuelle personer i et senere løp
samme sesong.
Etter innstilling fra TK/komité fastsetter styret i NHF hvilket nytt løp som skal være
avgjørende for å kåre vinneren av Hans Majestet Kongens pokal.
Dersom Hans Majestet Kongens pokal settes opp i øvelser der det er dame- og herreklasse
deles det ut en Kongepokal i hver klasse.
En person kan kun vinne én Kongepokal i samme særforbund i én sesong.
Alle øvelser er å regne som individuelle.
Hans Majestet Kongens pokal settes opp hvert femte år i henholdsvis barmark, nordisk stil,
slede sprint, slede mellomdistanse og slede langdistanse. For 2016 settes Hans Majestets
Kongens pokal opp i barmark.
Etter innstilling fra TK/komité fastsetter styret i NHF hvilket NM-løp og –klasse(r) som det
skal konkurreres om Hans Majestet Kongens pokal i. Dette skal det opplyses om i
innbydelsen til løpet.
For: 12
Mot: 0
Avholdende: 3
Forslag vedtatt.

TINGFORSLAG (simpelt flertall)
FORSLAG 8:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Arrangør av Seppalaløpet fastsettes av tinget.
Begrunnelse:
Seppalaløpet er i en særstilling og bør derfor være et løp med særbehandling.
Styret: Avventer tingets vedtak.
For: 1
Mot: 11
Avholdende: 4
Forslaget avslått.
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FORSLAG 9:
NHFs barmarksutvalg foreslår følgende:
Barmarksutvalget (BMU) foreslår at det opprettes en egen post i budsjettet for BMU, likestilt
med TKS, TKN og TDK. De økonomiske midlene skal foreles likt mellom de forskjellige
komiteene/utvalgene og deres aktivitet.
Begrunnelse:
Barmark er en stor gren internasjonalt og raskt voksende nasjonalt. Det er sees på som
vanskelig å skape og opprettholde aktivitet i barmarkssesongen og i konkurranse på barmark,
når det ikke er satt av noen midler til dette. BMU ønsker derfor at det avsettes midler til
barmark og satsing på dette.
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 frem til neste forbundsting..
For: 3
Mot: 3
Avholdende: 9
Forslaget avslått.

FORSLAG 19:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Styret pålegges å komme med nye regler for vogner i Barmark. F.eks. tyngre vogner,
påløpsbrems og stivt midtdrag.
Begrunnelse:
Vi mener at dagens vogner er for lette og kan skape svært farlige situasjoner.
For: 5
Mot: 2
Avholdende: 9
Forslaget vedtatt.

FORSLAG 20:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Terminlista med NM, kongepokalløp, wc osv. Skal være ferdig og distribuert til klubbene
senest 15.11.
Begrunnelse:
Dette er for at kjørere og arr. skal ha god tid til forberedelser og sporten blir forutsigbar.
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For: 13
Mot: 1
Avholdende: 2
Forslaget vedtatt.

FORSLAG 21:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
B og C klassene avvikles i NHF`S terminf. Løp
Det oppnevnes en kontaktperson i F.eks. styret som arbeider mot spes. h.klubbene for at disse
premierer sine spann i løpene (alle løp)
Begrunnelse:
NHF er et idrettsforbund som ikke bør forholde seg til raser, men til løypelengder, tider osv.
Dette kan utvikle seg til en klasse pr. rase til slutt.
Forslaget er trukket av Elverum Sledehundklubb.

FORSLAG 22:
Hamar Trekkhundklubb foreslår følgende:
Nasjonalanlegg / Riksanlegg
Forslag til vedtak:
HTK ber NHF om å igangsette prosessen med å søke om nasjonal/ riksanleggsmidler
Prosessen skal være igangsatt høsten 2015.
HTK ber Norges Hundekjørerting ta en avgjørelse om plassering av nasjonalanlegg/
riksanlegg.
Endring: Benevnelsen Riksanlegg er endret til Regionanlegg.
For: 13
Mot: 1
Avholdende: 2
Forslaget vedtatt.

FORSLAG 23:
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 være noe man må
strekke seg etter. I dag kan man spekulere i hvilken klasse det er lettest å få medalje i.
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For: 7
Mot: 4
Avholdende: 5
Forslaget vedtatt.

FORSLAG 24:
Holmenkollen Sportsklubb foreslår følgende:
Endre aldersregler på hund til 15 md på alle klasser i barmark, utenom snøreløping.
Begrunnelse:
I dag er det 18 md i sykkel og sparkesykkel, og 12 md i vogn. 12 md i vogn er ikke bra
dyrevernmessig. Siden distansene er kortere enn på snø er 15 md en bra mellomting.
Merknad: Henstilling til styret om at flertallet ønsker å øke til 18 mnd.
For: 1
Mot: 5
Avholdende: 10
Forslaget avslått.

FORSLAG 25:
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende:
Oslomarka TK oppfordrer klubber og NHF som lager korte løp å forsøke å få til egen klasse
for NKK registrerte polarhunder.
OMTK oppfordrer de som lager lange MD løp og LD løp til å la de kjørerne som stiller med
slike hunder om å få lov til å skrive RNB etter navnet sitt, slik at raseklubbene evt. kan
premiere RNB prestasjoner selv, ut fra å se resultatlister.

FORSLAG 25 ENDRET TIL:
Oslomarka Trekkhundklubb foreslår følgende:
OMTK oppfordrer de som lager lange MD løp og LD løp til å la de kjørerne som stiller med
slike hunder om å få lov til å skrive RNB etter navnet sitt, slik at raseklubbene evt. kan
premiere RNB prestasjoner selv, ut fra å se resultatlister.
For: 15
Mot: 0
Avholdende: 1
Forslaget vedtatt.
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BUDSJETT 2016

Budsjetterte utgifter
Styrke idrettens rolle i samfunnet

prosjektnr.
10010
10050
10070
10080
10090

Ekstern nasjonal aktivitet
Ekstern internasjonal aktivitet
Antidoping arbeid
Veterinær og dyrevern
Dyrevelferd/-helse

Vedtatt av
NHFs Ting
Budsjett 2016

Budsjett 2015

Budsjett 2014 Regnskap 2014

15 000
30 000
40 000
150 000
50 000

15 000
25 000
40 000
130 000

15 000
20 000
30 000
80 000

16 211
13 981
23 936
126 897

40 000
40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

0
0

130 000
20 000
230 000
40 000

100 000
20 000
225 000
40 000

100 000
225 000
40 000

131 571
-50 000
233 000
36 852

50 000

20 000

20 000

22 738

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
32010
32020
32022
32025
32027
32030
32040
32050
32060
32070

Rekruttering - skole trinn I
Øvrig tiltak - 13-19 år
Trening/Instruksjon/unge utøvere
Jentesamling
Rekruttering - skole trinn II
Arrangementstøtte
Klubbrelatert rekr./gr.kurs hkj
Nasjonale stevner
Spillemidler utstyr (NIF)
Integrering funksjonshemmede

Styrke toppidretten
51015
51030
51040
51045
51050
51055
51057
51060
51065
51070
51080

Juniorsamlinger
Samlinger sen/jr./rekr. Landslag
Deltakelse NoM/SOC snø
Deltakelse NoM/SOC barmark
Deltakelse EM snø
Deltakelse EM barmark
EM/VM-arrangement Norge
Deltakelse VM snø
Deltakelse VM barmark
Øvrig int. deltakelse
Olympiatoppstipend

2 032

10 000
50 000
70 000

10 000
10 000

39 174
8 080
716

20 190

30 000
10 000
10 000

Styrke kompetanseutviklingen
73001
73010
73020
73030
73040
73050
73060
73090
73100

Grunnkurs Hundekjøring
Intern trenerutdanning
Ekstern trenerutdanning
Intern leder utdanning
Ekstern leder utdanning
TD utdanning
Ekstern (int) TD utdanning
Utdanning arrangører (TDK-NM pakka)
Mediagruppe

20 000

40 000

50 000

0

20 000

20 000
1 296

10 000
10 000

10 000
10 000

20 000
5 000

40 000
6 000
40 000

50 000
6 000
35 000

30 000
5 000
60 000

47 671
4 149
50 133

935 000
240 000
0
15 000

800 000
245 000
0
10 000

710 000
205 000
30 000
20 000

30 000
70 000
95 000

20 000
50 000
90 000

0
10 000
70 000

902 579
255 279
0
13 829
106 250
24 984
73 384
120 465

100 000
100 000
140 000
20 000

130 000
130 000
100 000
15 000

100 000
100 000
60 000
30 000

98 705
72 518
139 371
32 693

2 836 000

2 506 000

2 155 000

2 568 684

-120 000

-100 000

-40 000

-114 705

-220 000
-1 760 000
-550 000
-150 000
-36 000

-130 000
-1 650 000
-440 000
-150 000
-36 000

-140 000
-1 600 000
-375 000

-213 840
-1 621 231
-523 310
-170 453

-2 836 000

-2 506 000

-2 155 000

-2 643 539

0

0

0

-74 855

Forbundets organisasjon
90010
90011
90030

Forbundsstyret
Øvrig intern møtevirksomhet
Ting/ledermøter

Forbundets administrasjon
95010
95020
95030
95040
95050
95060
96010
98010

Lønn
Kontorkostnader
Håndbok/Publikasjoner
Div. kostnader
Utstyr/bekledning
Markedsføring
Salgsmateriell
Lisens forsikring
Tildelt komiteer/felles aktivitetspott
TKN
TKS
TDK
UK
Sum komiteer

Sum utgifter

Budsjetterte inntekter
96010
97010
98010
98020
98030
98040
95020
10020

Salg microchips
Sponsoravtaler
Startlisens
Tilskudd NIF (post 2)
Tilskudd NIF (post 3)
mva. kompensasjonen
Finansposter
Aktivitetsfond NHF

Sum inntekter

Resultat

Norges Hundekjørerforbunds
Støttespillere:

