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NHF er et voksenidrettsforbund

Kvinner + menn 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt

Nordisk 24 76 107 82 638 927

Slede 22 80 157 164 1479 1902

Barmark 39 95 173 120 732 1159

Total 85 251 437 366 2849 3988

% 2 6 11 9 71 100



Klubbmedlemsskap

Man MÅ være medlem i en klubb tilsluttet NHF for:

- å løse årslisens

- å delta i NM (få plassering i NM)

- å møte opp på tinget

- å møte opp på årsmøte i en klubb

BESLUTNINGER TAS PÅ TINGET OG PÅ ÅRSMØTER I KLUBBENE

- Mange klubber har gode ordninger på hundemat og utstyr

- Mange klubber har gode støtteordninger til sine utøvere som konkurrerer i 
internasjonale mesterskap eller andre store konkurranser

- UTFORDRINGER MED Å FÅ INN MEDLEMSKONTIGENTER… HVA GJØR VI MED 
DET?



Hvordan få flere medlemmer / holde på de 
eksisterende medlemmene??

• Skape et godt miljø I klubben

• Attraktive aktivitetstilbud

• Engasjement

• Skapes en stolthet rundt klubben

• Et fungerende styre

• Billig å være medlem

• Valgfrihet

• Medlemsfordeler på hundemat 

og utstyr

• Andre støtteordninger







•Hvor mange klubber har ungdomsutvalg?



Hva skjer?

NIF:

• Lederkurs for ungdom via idrettskretsene

• Olympisk Akademi på Lillehammer i august

• Yngre ledere utdanning via NIF og NIH

• Samlinger for unge representanter 

NHF:

• Ungdomskomite

• Ungdomssamlinger

• Trenerkurs

• Sommerhundekjørerskolen

• Ungdomskomiteens hederspris – NY!!!



Politiattest



Klubbguiden

https://www.idrettsforbundet.no

Klubbutvikling

Klubbhåndboka

Politiattest 

Økonomi

Momskompensasjon

Lover og regler

…….pluss mye mer! 

DET ER VERDT Å TA EN TITT 

http://www.idrett.no/tema/klubbutvikling


Klubbutvikling

• Det vil bli et større fokus fra NHF på klubbutvikling.

• Klubbene er VIKTIGE!





Hva kan NHF tilby klubbene?

1 utdannet klubbveileder (ønsker flere)
Tilbyr følgende tiltak og kurs kostnadsfritt for klubbene:

Klubbesøk
Utviklingsmøte (startmøte)
Utviklingsprosess
Virksomhetsplanprosess
Veiledning for klubbhåndbok
Klubbens styrearbeid i praksis – kurs
Annet



Jeg vil komme på besøk til DIN klubb!!!!



Diverse støtteordninger

• Utstyrsmidler – november

• Momskompensasjon – Gjøres samtidig med idrettsregistreringen, 
frist 31. mars.

• Post 3 – 20. juni, siste frist for rapportering 15. desember

• LAM-midler

• Grasrotandel



Post 3 ordningen

- Søknadsfrist 20. juni – skjemaer ligger på hjemmesiden

- Nye tiltak og søknadssummer

- Skal hovedsakelig gå til aktiviteter som appellere til barn og ungdom 
samt kompetansetiltak, men bredde og ivaretakelse av klubbens 
medlemmer er også viktig.

- Post 3 blir bla. beregnet på aktivitetstall og på kompetanseutvikling



Post 3 søknad 2016

1

Klubb/krets:

Kontaktperson:

E-post

Adresse

Telefonnummer

Kontonummer:

Dato:

Nedenfor får dere mulighet til å velge forskjellige aktiviteter som klubben kan søke om midler til. Det er satt en fast sum til hvert tiltak. Utfyllende om aktiviteten SKAL fylles ut.

2

Lederkurs for ungdom

Kurs for ungdom mellom 15 og 19 år som kan tenke seg lederoppgaver i idretten, enten som trener, leder eller styremedlem. Dette er kurs som 
arrangeres i regi av idrettskretsen.

2000 utfyllende om aktiviteten: når/hvor/hvem?

Fyll inn antall deltakere klubben skal ha på kurs

Sum 0

3

Seminar

Alle seminarer som arrangeres av klubbene med hundekjørerrelatert faglig innhold. Fyll inn antall seminarer dere skal avholde i 2016.  
Klubbmøter/styremøter godkjennes ikke. Maks 3 stk.

3 000 utfyllende om aktiviteten: når, temaer, omfang

Fyll inn antall seminarer
Sum 0

4

Rookiekurs

Rookiekurs skal følge NHF's kursplan m/godkjente veiledere. Maks 1 stk 12000 utfyllende om aktiviteten: når, ansvarlig

Fyll inn 1 dersom klubben skal gjennomføre dette Sum 0

5

Rekruttkurs

Kurs for nye/yngre medlemmer i klubben. Skal strekke seg over tid. Kurs over 1 helg er ikke godkjent. Kan følge kursplan "Hundekjøring og 
friluftsliv" og avholdes 1 gang pr uke utover høsten. Maks 1 stk

5 000 utfyllende om aktiviteten: oppstartstidspunkt, ansvarlig, gjennomfrøingsplan

Fyll inn 1 dersom klubben skal gjennomføre dette Sum 0

6

Hundekjørerskole

Lokal hundekjørerskole som avholdes i forbindelse med ferier - minimum 4 dager. Kan arrangeres for flere enn egen klubbs medlemmer. 
Minimum 10 deltakere. Kan følge kursplan "Retninglinjer for gjennomføring av trinn 1". Maks 3 stk

8 000 Utfyllende om aktiviteten: når, ansvarlig, gjennomføringsplan

Fyll inn antall hundekjørerskoler
Sum 0

7

Klubbsamling - helg

Alle helgesamlinger som klubben arrangerer for medlemmene sine. Kan også være åpne samlinger. Maks 3 stk 3 000 utfyllende om aktiviteten: når, fokus på samlingene

Fyll inn antall samlinger
Sum 0

8

Klubbsamling - dagssamling

Alle dagsamlinger som klubben arrangerer for medlemmene sine. Kan også være åpne samlinger. Ukentlig trening i regi av klubben godkjennes 
ikke. Maks 3 stk

1 500 utfyllende om aktiviteten

Fyll inn antall samlinger
Sum 0

9

Promoteringsdager

Vise frem hundekjørersporten i nærmiljøet. Tiltak i samarbeid med lokale idrettslag eller kommune. Maks 4 stk 2000 utfyllende om aktiviteten

Fyll inn antall promoteringsdager Sum 0

10

Inkludering av handikappede

Klubben skal ha et konkret aktivitetstilbud for utøvere med fysisk eller psykisk funksjonshemming. Aktivitetsdager/kjøring av handikappede 
utøvere er ikke lenger med i ordningen. 

5000 Utfyllende om aktiviteten: Det skal vedlegges en gjennomføringsplan for å få dette godkjent. 

Fyll inn 1 dersom klubben skal gjennomføre dette Sum 0

Totalsum 0



NIF IT: 03615



• Ta kontakt!!!

lotte@sleddog.no

21029816/48078459

mailto:lotte@sleddog.no

