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UTYSNING AV POST 3 MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, 
KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) 
 
Norges Hundekjørerforbund (NHF) mottar hvert år midler fra Idrettsforbundet (NIF) som er 
øremerket og skal i sin helhet brukes på barn, unge og breddeidrett, kompetanseutvikling og 
funkidrett. 
 
Midlene blir fordelt på følgende instanser i NHF: 

- Sentrale komiteer og utvalg (TKN, TKS, TDK, BMU, UK) 
- Sentraladministrasjonen 
- Sentrale tiltak (Sommerhundekjørerskolen, åpne ungdomssamlinger, kurs) 
- Funk-idrett 
- Klubbene og kretsene 

 
OBS! Klubbene får ikke utbetalt tilskuddet før rapport på gjennomført tiltak er sendt til 
forbundskontoret og godkjennes. Etter søknadsprosessen vil alle søkere få tilsendt et tilsagnsbrev. 
Ved mangelfull eller utestående rapport vil beløp ikke overføres til klubb, men brukes på sentrale 
tiltak.  
Det vil ikke være mulig å søke om midler til tiltak som skal gjennomføres vinteren 2017. Det er mulig 
å søke om midler til allerede avholdte tiltak i 2016 (januar – juni). Alle søknader og rapporteringer 
skal følge årskalenderen. 
Fjorårets rapportering og gjennomføring samt årets søknad vil legges til grunn for tildeling. 
 
Felles målsettinger for de instansene som tildeles midlene er at det oppnås: 
• Større/bredere aktivitet blant medlemmer og rekruttering/interesse fra barn og unge 
• Videreutvikling av kvalitet og omfang for aktiviteter som allerede er etablert 
 
Vi har fått tilbakemelding fra Norges Idrettsforbund at vi må målstyre midlene og tiltakene i større 
grad. Dette har derfor fått noen konsekvenser i forhold til hvilke tiltak man kan søke om midler til, 
samt innstramming av ønsket informasjon ved søknad. 
Det har dessverre vært mange klubber som ikke gjennomfører de tiltak de har fått innvilget støtte til. 
Dette fører til at vi må omdisponere disse midlene sent på høsten, og kanskje for sent til å kunne 
bruke de på de riktige tiltakene. Det skal sies at det aldri er noe problem å få brukt midlene, men vi 

Til alle klubber og kretser i 
Norges Hundekjørerforbund 
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ønsker at disse midlene skal brukes på en optimal måte og forhåpentligvis gi resultater i form av våre 
målsettinger.  
På bakgrunn av dette ber vi klubbene om å være realistiske i forhold til hva dere søker om midler til, 
samt fyller ut søknaden så grundig som mulig. Mangelfulle søknader blir ikke innvilget. 
 

Søknadsfrist er 20. juni 2016 
 
Søknad skal skje via Søknadsskjema 2016 og skal sendes til lotte@sleddog.no innen fristen. Skjema 
skal fylles ut elektronisk (redigerbart).  
 
Rapportering skal skje via Rapportskjema 2016 og skal sendes til lotte@sleddog.no innen 01. 
september for tiltak som er gjennomført mellom 01.01.2016 og 01.08.2016, og innen 12. desember 
for tiltak gjennomført mellom 01.08.2016 og 01.12.2016. Tiltak som skal gjennomføres etter 
01.12.2016 må særskilt informere om dette når søknadsskjema sendes inn. Rapporter som kommer 
inn etter fristene blir ikke godkjent, og klubbene må selv følge opp dette. 
 
Søknadsskjema og rapportskjema vil ligge tilgjengelig på forbundets hjemmeside.  
 
Forklaring til søknadsskjema.  

1. Fyll ut rubrikkene. 
 

2. Lederkurs for ungdom – Her får klubbene tildelt kr. 2000,- pr. deltaker de ønsker å sende på 
kurs. Kurset gis gjennom idrettskretsene. Klubben dekker via dette kostnaden til kursavgift og 
reise. Les mer om lederkurs for ungdom i vedlegg 3. 
Hvordan fylle ut: Fyll inn antall kursdeltakere klubben ønsker å sende på kurs og spesifiser 
hvem dette gjelder og hvorfor dere ønsker det i rubrikken til høyre. 
 

3. Seminar – Her kan det søkes om midler til alle typer seminarer med faglig hundekjørerelatert 
innhold.  Dette kan være både for klubbens medlemmer eller være åpne for andre også. 
Hvordan fylle ut: Fyll inn antall seminarer klubben planlegger å avholde. Spesifiser 
seminarene med ca. dato og opplegg i rubrikken til høyre. Maks 3 seminarer pr klubb.  
(helgeseminarer regnes som ett seminar). 
 

4. Rookiekurs -  Kurs som avholdes for at utøvere skal være i stand til å gjennomføre et 
langdistanseløp over 200 km. Kurset skal holdes etter kursplan som er forankret i NHF. Kurset 
skal holdes av veiledere godkjent av NHF. Klubber som ønsker å avholde dette må avklare 
kursholdere med Lotte i NHF. 
Hvordan fylle ut: Fyll inn med tallet 1. Maks 1 rookiekurs pr klubb.  
 

5. Rekruttkurs -  Vi ønsker at flere klubber skal tilby slike kurs da dette gir gode resultater på 
rekruttering. Kurset skal foregå over flere uker og gi en grundig innføring hundekjørersporten 
for yngre nybegynnere og kan følge NHF’s kursplan «Grunnkurs for hundekjøring og 
friluftsliv». Nybegynnerkurs som arrangeres over en helg er ikke godkjent her, søk da om 
midler til en helgesamling. 
Hvordan fylle ut: Fyll inn med tallet 1 og gi en kort men grundig forklaring på tiltenkt opplegg 
i rubrikken til høyre. 

mailto:sled-dog@nif.idrett.no
mailto:lotte@sleddog.no
mailto:lotte@sleddog.no


 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Associated to/medlem av:   Postboks 5000, N-0840 Oslo 
The Norwegian Confederation of Sports/  Sognsveien 73, N-0855 Oslo 
Norges Idrettsforbund og olympiske og  Telephone: +47 21 02 98 15 
paralympiske komite (NIF)  Telephone: +47 21 02 98 16 
International Federation of Sleddog Sports (IFSS)  e-mail: sled-dog@nif.idrett.no  

 
6. Hundekjørerskole – Klubber som arrangerer skoler/leirer i ferier (over flere dager 

sammenhengende). Minimum 4 dager og kan følge kursplan «Retningslinjer for 
gjennomføring av trinn 1».  
Hvordan fylle ut: Fyll inn antall hundekjørerskoler dere skal gjennomføre og gi en kort men 
grundig forklaring på tiltenkt opplegg i rubrikken til høyre. Maks 3 stk. 
 

7. Klubbsamling - helg – Her kan det søkes om midler til helgesamlinger på snø eller barmark. 
Samlingene skal være åpne for klubbens medlemmer, og det skal tilbys 
trening/aktivitet/sosialt samvær. 
Hvordan fylle ut: Fyll inn antall helgesamlinger klubben skal avholde. Spesifiser samlingene 
med ca. dato, barmark/snø og opplegg i rubrikken til høyre. Maks 3 stk. 
 

8. Klubbsamling - dagssamling – Her kan det søkes om midler til dagssamlinger på snø eller 
barmark. Samlingene skal være åpne for klubbens medlemmer, og det skal tilbys 
trening/aktivitet/sosialt samvær. 
Hvordan fylle ut: Fyll inn antall dagssamlinger klubben skal avholde. Spesifiser samlingene 
med ca. dato, barmark/snø og opplegg i rubrikken til høyre. Maks 3 stk. 
 

9. Promoteringsdager – Klubben kan avholde promoteringsdag (vise frem sporten og informere 
i nærmiljøet) eller aktivitetsdag (barnehager, skoleklasser, idrettslag m.m.) 
Hvordan fylle ut: Fyll inn antall promoteringsdager klubben ønsker å avholde. Spesifiser hva 
klubben ønsker å få ut av slike opplegg og fyll inn ca. dato for gjennomføring i rubrikken til 
høyre. Maks 4 stk. 
 

10. Inkludering av handikappede – For å få innvilget støtte må klubben legge ved en 
gjennomføringsplan på et tiltenkt eller eksisterende opplegg som fullverdig involverer disse 
utøverne i klubbens aktivitet. Planen skal også inneholde antall utøvere med 
funksjonsnedsettelse som er medlemmer/aktive i klubben i dag og hva målet med dette 
tiltaket/prosjektet er. «Kjøring av handikappede» er ikke søknadsberettiget. Her har ofte 
kommunene gode støtteordninger. 
Hvordan fylle ut: Fyll inn med tallet 1 hvis dette er aktuelt og legg ved en gjennomføringsplan 
ved søknaden. 

 
Tiltakene må gjennomføres i 2016 
Vi har forståelse for at værforhold (og andre forhold) kan føre til avlysninger av arrangementer, men 
da må vi ha beskjed snarest mulig slik at vi kan se på andre alternativer før det er for sent. 
 
Hvis dere har spørsmål eller ønsker veiledning og hjelp kan dere alltid kontakte meg på e-post 
lotte@sleddog.no eller på tlf 21029816/48078459 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Hundekjørerforbund 

    
Lotte Friid Fladeby 
Utviklingskonsulent 
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