TINGPERIODEN 2017 - 2018

BERETNINGER
STRATEGIPLAN
REGNSKAP
BUDSJETT
TINGFORSLAG

HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE

0

FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER
KLUBBER
SÆRKRETSER
NIF’S REPRESENTANT
TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG
NHF’S INTERNASJONALE REPRESENTANTER
FORBUNDETS ÆRESMEDLEMMER
REVISOR
ANSATTE
Forbundsstyret i Norges Hundekjørerforbund inviterer til det 61. Forbundsting på
Scandic Lillestrøm Hotel, Lillestrøm i dagene 2. til 3. juni 2018.
PROGRAM:
Lørdag 2. juni:

kl. 10.00 - kl. 13.00
kl. 12.30 - kl. 13.30
kl. 13.30 – kl. 15.00
kl. 15.00 – kl. 18.00
kl. 19.30

Arrangørseminar
Lunsj
Arrangørseminar forts.
Rekrutteringsseminar
Middag

Søndag 3. juni:

kl. 09.00 - kl. 10.00
Kl. 10.00 – kl. 13.00
kl. 13.00

Klubbledersaming/klubbutvikling
Tingforhandlinger
Lunsj

Avslutning når tingforhandlingene er ferdig.
Møte med nytt forbundsstyre og komiteer etterpå.
PRIS:

Prisene er som skissert i tidligere utsendt skriv:
Dvs. kr. 2.110,- (lør-søn)/kr. 3.600,- (fre-søn) for enkeltrom
kr. 1.740,- pr. pers. (lør-søn)/kr. 2.860,- pr. pers. (fre-søn) for
dobbeltrom
Prisene gjelder for helpensjon inkludert dagpakke søndag.
Dagdelegater betaler kr. 620,- pr. dag som inkluderer lunsj og
kaffe. Middag lørdag: kr. 365,All overnatting i forbindelse med tinget gjøres opp av hver
enkelt deltaker/ klubb/krets direkte med hotellet.
Dagdelegater/ekstra måltider vil bli fakturert fra forbundet.

REISEUTGIFTER:

Til Forbundsting benyttes det reisefordeling som gjøres opp
etter Tinget. Kun billigste reisemåte vil bli tatt med.

VEL MØTT!

Oslo, 2. mai 2018
NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

Siri Barfod
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NORGES HUNDEKJØRERFORBUNDS
61. ORDINÆRE TING
2. OG 3. JUNI 2018

DAGSORDEN
1.

Åpning

2.

Godkjenning av frammøtte representanter

3.

Godkjenning av innkalling og saksliste

4.

Godkjenning av forretningsorden

5.

Valg av dirigent(er)

6.

Valg av sekretær(er)

7.

Valg av redaksjonskomite

8.

Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

9.

Behandling av beretninger

10.

Behandling av strategiplan 2016-2020

11.

Behandling av regnskap 2017

12.

Behandling av innkomne forslag

13.

Behandling av justert budsjett for 2018

13 b. Behandling av budsjett for 2019
14.

Valg

15.

Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting

16.

Avslutning
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1. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
1.
Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i
mellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de(n) valgte sekretær(er).
2.
Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 -tre- ganger i samme
sak. Med unntak av evt. innledningsforedrag, og for de representanter hvis
forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 -fem- minutter første
gang og 3 -tre- minutter andre og siste gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett -1minutts taletid.
Dirigentene kan foreslå forkortelse av taletiden og strek for
inntegnede talere.
3.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med
organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke
trekkes, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt eller
saken tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
sakslisten.
4.

Voteringsprosedyren skal være som følger: for - kontra - avholdende.

5.
Forslag og vedtak protokollføres, med angivelse av antall stemmer for,
imot, og avholdende.

Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes.
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2. Medlemsoversikt

Dette er ikke klart og vil ettersendes, samt deles ut på tinget.

Lotte Friid Fladeby
Generalsekretær
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3. BERETNING FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND I PERIODEN

JUNI 2017 - JUNI 2018
1.
1.1

STYRET har hatt følgende sammensetning:
ARBEIDSUTVALGET: Siri Barfod
Katrine Foss
Johanne Sundby

1.2.

KOMITELEDERE

2.

LEDER I SÆRKRETSENE:
Akershus
Hege Hodnesdal
Hedmark
Vidar Nordby
Oppland
Kristen Rustad (leder arbeidsutvalg)
Sør-Trøndelag
Asbjørn Holthe

3.
3.1

TINGVALGTE UTVALG:
Kontrollkomite
Knut Arne Holthe
Gunnar Ramsvatn
Julie Vesterhus
Roger Dahl
Elisabeth Edland

3.2

Lovutvalget

Christian F. Mathiesen
Helge Rivrud
Kathrine Fjeldstad
Kristin Aasheim
Christian Lundin

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

3.3

Valgkomite NHF

Inge Bugge Knudsen
Stein Westlye Johannessen
Martin Lunde
Eilert Hesthagen

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

3.4

Sanksjonsutvalg:

Jarl Fladeby
Pål K. Haugsnes
Nils Finsrud
Lena Boysen Hillestad
Kjell Brennodden

Stein Tage Domaas
Simen Enger
Marianne Lund
Martin Korsmo Corell
Steinar Dagestad

President
1. Visepresident
2. Visepresident

Leder TKS
Leder TKN
Leder TDK
Leder UK
Leder ESK

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
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4.
4.1

MEDLEMMER I TINGVALGTE KOMITEER:
TK Nordisk
Simen Enger
Ann Kristin Midtlien
Robert Corell
Karoline Conradi Øksnevad

4.2

TK Sledehund

Stein Tage Domaas
Kristian Sæther
Marit Ånes
Terje Hoel
Kine Leines Skår

Leder (medlem styret)
Nestleder (varamedlem styret)
Medlem
Medlem
Medlem

4.3

TDK

Marianne Lund
Vidar Kjelsberg
Rita Hallvig
Line Løw

Leder (medlem styret)
Nestleder (varamedlem styret)
Medlem
Medlem

4.4

UK

Martin Korsmo Corell
Eira Aaseby
Jørgen Stølan-Thoresen
Hanna Hodnesdal
Ronja Leegaard

Leder (medlem styret)
Nestleder (varamedlem styret)
Medlem
Medlem
Medlem

4.4

ESK

Steinar Dagestad
Snorre Næss
Karin Wiik
Jan Vidar Dahle
Kari Jæger

Leder (medlem styret)
Nestleder (varamedlem styret)
Medlem
Medlem
Medlem

5.
5.1

MEDLEMMER I FAGMØTE-/STYREOPPNEVNTE KOMITEER/UTVALG:
Valgkomite TKN
Navn mangler
Leder
Navn mangler
Medlem
Navn mangler
Medlem

5.2

Valgkomite TKS

Roger Leegaard
Tone Beate Hansen
Helene Gran Øverli

Leder
Medlem
Medlem

5.3.

Barmarksutvalg:

Navn mangler
Veronica Strand
Navn mangler
Terje Hoel
Eira Aaseby

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Leder (medlem styret)
Nestleder (varamedlem styret)
Medlem
Medlem
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5.4.

Veterinærgruppe:

5.5.

Antidoping Komite: Anne-Grete Sætrang
Lars Gundersen
Sverre Arne Sande
Sigbjørn Bakke Hanssen
Mirjam Solbakk
Cathrine Holthe

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Utvalg for
Funksjonshemmede: Thomas Vedeler
Trine Vassåsen Wiberg

Medlem
Medlem

INTERNASJONALE REPRESENTANTER
IFSS:
Morten Sørensen
Anne-Grethe Sætrang
Marianne Lund
Nils Finsrud
Siri Barfod
Ingrid Wiik Haugbjørg

Visepresident - økonomi
Leder antidoping komite
Medlem antidoping komite
Leder regel og dommerkomite
Revisor
Dyrevelferdskomite

5.6.
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7
7.1

ANSATTE/ANNET:
Administrasjon

7.2

Revisor

8.

ÆRESMEDLEMMER:

Hanna Fredriksen
Therese Berger
Nicholas Morgan

Lotte Friid Fladeby
Stephen Smithurst
Anne Caroline T. Tennøe

Medlem
Medlem
Medlem

(Veterinær)
(Farmasøyt)
(Jurist)
(Sykepleier)
(Veterinær)

Generalsekretær
Kontorleder
Administrasjonskonsulent

J. Bruserud & Co AS, Oslo

Nils Finsrud
Lena Boysen Hillestad
Per Nymark
Vigdis Nymark
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4. RESULTATER 2017/2018
WORLD CUP RESULTATER, SAMMENLAGT
Resultatene er ikke klare fra IFSS

VERDENSMESTERSKAP, BARMARK 2017, 26. – 27. NOVEMBER,
SZAMOTULY-KOZLE, POLEN
Sykkel kvinner:

Oda Foss Almqvist
Ann Elisabeth Ohnstad
Mathilde Lutnæs

nr. 17
nr. 18
nr. 23

Sykkel herrer:

Viktor Sinding-Larsen
Knut Harald Smette
Jørgen Stølan-Thoresen

nr. 2
nr. 10
nr. 17

Sykkel kvinner junior:

Helene Midtlien Langlie
Agnes Therese Dervo

nr. 6
nr. 7

Sykkel herrer junior:

Jørgen Harby
André Boysen Hillestad
Truls Johansen

nr. 1
nr. 3
nr. 6

Sparkesykkel 1 hund kvinner:

Ann Elisabeth Ohnstad
Elise Schiøtz
Anne Marte Løvstuen

nr. 5
nr. 8
nr. 13

Sparkesykkel 1 hund herrer:

Viktor Sinding-Larsen
Martin Korsmo Corell

nr. 1
nr. 8

Sparkesykkel 1 hund junior:

Andre Boysen Hillestad
Maren Emilie Leegaard
Sofie Amalie Sørum

nr. 1
nr. 2
nr. 5

Sparkesykkel 2 hunder:

Viktor Sinding-Larsen
Svein Ivar Moen
Ann Elisabeth Ohnstad
Marius Eriksen Wærdahl

nr. 4
nr. 7
nr. 11
nr. 16

Sparkesykkel 2 hunder (renrasede): Veronica Strand

nr. 13

Snøreløping kvinner:

Ronja Leegaard

nr. 30

Snøreløping herrer:

Nicholas Morgan

nr. 12
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Snøreløping kvinner junior:

Emilie Mo
Selma Furuvald Bakken
Maren Emilie Leegaard

nr. 1
nr. 7
nr. 8

Vogn 4-spann:

Kjell Sørum
Ronja Leegaard

nr. 2
nr. 18

Vogn 4-spann junior:

Ylva Leegaard

nr. 2

Stafett:

Avlyst

EUROPA CUP RESULTATER, SAMMENLAGT
Resultatene er ikke klare fra IFSS/IFSS Europe.
EUROPAMESTERKSKAP SNØ 2018, NORDISK, SPRINT OG MELLOMDISTANSE
22.-25. FEBRUAR, MILLEGROBBE, TRENTO, ITALIA
Snørekjøring 1 hund kvinner:

Mathilde Lutnæs
Carina Nilsen
Ann-Karin Huseby
Anne Marte Løvstuen
Solveig Kristiansen Aaseby

nr. 5
nr. 8
nr. 9
nr. 16
nr. 17

Snørekjøring 1 hund kvinner junior: Stine Lyse Klevengen
Emilie Mo
Celine Strømstad Hansen
Julie Thue Holthe
Synne Knag
Helene Midtlien Langlie

nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 6
nr. 9

Snørekjøring 1 hund herrer:

nr. 1
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 9
nr. 18

Viktor Sinding-Larsen
Yngve Hoel
Trond Are Hoel
Petter Kristiansen
Martin Korsmo Corell
Emil Sletmo

Snørekjøring 1 hund herrer veteran: Eskil Knag
Ebbe Hvidegård Hartz
Birger Mo

nr. 1
nr. 3
nr. 9

Combined kvinner:

nr. 2
nr. 3
nr. 9
nr. 11
nr. 12

Carina Nilsen
Mathilde Lutnæs
Solveig Kristiansen Aaseby
Karoline Conradi Øksnevad
Anne Marte Løvstuen
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Combined kvinner junior:

Emilie Mo
Stine Lyse Klevengen
Celine Strømstad Hansen
Synne Knag
Helene Midtlien Langlie

nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5

Combined herrer:

Yngve Hoel
Trond Are Hoel
Viktor Sinding-Larsen
Petter Kristiansen
Martin Korsmo Corell

nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 5
nr. 11

Stafett:

Yngve Hoel
Viktor Sinding-Larsen
Beatrice Maria Gatti Semmingsen

nr. 2

Emilie Mo
Trond Are Hoel
Ylva Leegaard

nr. 4

Mathilde Lutnæs
Stine Lyse Klevengen
Julie Thue Holthe

nr. 5

4-spann sprint:

Beatrice Maria Gatti Semmingsen
André Boysen Hillestad
Eira Aaseby
Ylva Leegaard
Julie Thue Holthe

nr. 1
nr. 2
nr. 9
nr. 11
nr. 15

4-spann sprint fellesstart:

Eira Aaseby
André Boysen Hillestad
Ylva Leegaard
Julie Thue Holthe
Beatrice Maria Gatti Semmingsen

nr. 1
nr. 2
nr. 8
nr. 11
nr. 15

IDITAROD, 03.-18. MARS, ALASKA, USA
Sledehund:

Joar Leifseth Ulsom
Ketil Reitan (USA)
Lars Monsen
Magnus Kaltenborn (USA)

nr. 1
nr. 14
nr. 20
nr. 52
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NORDISK MESTERSKAP/SOC BARMARK
Ikke avholdt
NORDISK MESTERSKAP/SOC SNØ
Ikke avholdt

NORGESMESTERSKAP, BARMARK 14.-15. OKTOBER 2017
Arrangør: Trysil Hundekjørerklubb
Følgende ble norgesmestere:
Vogn 4-spann:
Kjell Sørum

Trondheim TBK

Vogn 8-spann:

Hege Ingebrigtsen

Narvik HK

Sparkesykkel 1 hund:

Viktor Sinding-Larsen

Nittedal HK

Sparkesykkel 1 hund junior: Synne Knag

Nittedal HK

Sparkesykkel 1 hund 14-16: André Boysen Hillestad

Holmenkollen SK

Snøreløping kvinner:

Mathilde Lutnæs

Trysil HK

Snøreløping herrer:

Mikal Lillestu

Trysil HK

Snøreløping kvinner junior: Ronja Leegaard

Jarlsberg TK

Snøreløping herrer junior: Truls Johansen
Ikke nok deltakere til å være NM klasse

Bærum HK

Snøreløping kvinner 14-16: Ida Mathiesen

Asker TK

Snøreløping herrer 14-16: Brage Dybendahl Hartz
Ikke nok deltakere til å være NM klasse

Asker TK

Snøresykkel kvinner:

Mathilde Lutnæs

Trysil HK

Snøresykkel herrer:

Viktor Sinding-Larsen

Nittedal HK

Snøresykkel kvinner 14-16: Agnes Therese Dervo

Nittedal HK

Snøresykkel kvinner junior: Celine Hansen

Asker TK

Snøresykkel herrer 14-16:

Holmenkollen SK

André Boysen Hillestad
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Snøresykkel herrer junior:

Jørgen Harby

Trysil HK

Sparkesykkel 2 hunder:

Viktor Sinding-Larsen

Nittedal HK

Sparkesykkel 2 hunder jr:

Celine Hansen

Asker TK

Stafett senior:

Mikal Lillestu
Svein Ivar Moen
Mathilde Lutnæs

Trysil HK 1

NORGESMESTERSKAP, NORDISK STIL DEL 1, 3. – 4. FEBRUAR - KONGEPOKALLØP
Arrangør: Asker Trekkhundklubb
Følgende ble Norgesmestere:
Combined kvinner:
Emilie Mo

Asker TK

Combined herrer:

Nittedal HK

Viktor Sinding-Larsen

10 km, kvinner senior:
Marte Eirin Solhaug
Vinner av H.M.Kongens pokal

Asker TK

15 km, herrer senior:
Petter Kristiansen
Vinner av H.M.Kongens pokal

Trysil HK

15 km, herrer veteran:

Ebbe Hartz

Asker TK

10 km, kvinner junior:

Emilie Mo

Asker TK

10 km, herrer junior:

Henrik Mathiesen

Asker TK

NORGESMESTERSKAP, NORDISK STIL DEL 2, 10.- 11. FEBRUAR
Arrangør: Hadeland Trekkhundklubb
Følgende ble Norgesmestere:
Snørekjøring 1 spann senior: Yngve Hoel

Hadeland TK

Snørekjøring 1 spann junior: Emilie Mo

Asker TK

Gutt 15-16 år

André Boysen Hillestad

Holmenkollen SK

Piker 15-16 år

Ida Mathiesen

Asker TK

Piker 13-14 år

Marte Brandstad Haug

Nittedal HK
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Stafetter:
Herrer senior:

Simen Enger
Viktor Sinding-Larsen
Emil Sletmoe

Nittedal HK
Nittedal HK 1
Nittedal HK 1

Damer senior:

Marte Eirin Solhaug
Celine Hansen
Emilie Mo

Asker TK 1
Asker TK 1
Asker TK 1

Gutt/Pike:

Ida Mathiesen
Hanna Hodnesdal
Brage Dybendahl Hartz

Asker TK 1
Asker TK 1
Asker TK 1

NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND SPRINT OG MELLOMDISTANSE,
20. – 21. JANUAR
Arrangør: Hamar Trekkhundklubb
Følgende ble Norgesmester:
4-spann sprint:
Beatrice M.Gatti Semmingsen Hamar TK
4-spann sprint jr:

André Boysen Hillestad

Holmenkollen SK

6-spann sprint:

Gro Teslo

Hamar TK

8-12 spann mellomdistanse: Hege Ingebrigtsen

Narvik HK

6-spann mellomdistanse:

Bærum HK

Hans Lindahl

4-6 spann mellomdistanse jr: Ida L. Knutson
Ikke nok deltakere til å være NM klasse

Bærum HK

NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND LANGDISTANSE BEGRENSET KLASSE
09.-12. FEBRUAR
Arrangør: Femund Trekkhundklubb
Følgende ble Norgesmester:
Begrenset klasse:
Fredrik Westlie

Oslomarka TK
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NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND LANGDISTANSE ÅPEN KLASSE OG JUNIOR,
8.-17. MARS
Arrangør: Alta Trekkhundklubb
Følgende ble Norgesmestere:
Junior:
Ole Henrik Isaksen Eira

Alta TK

Åpen klasse:

Torpa IL

Birgitte Næss

SEPPALALØPET, 17.-18. MARS
Arrangør: Bærum Hundekjørerklubb
Følgende ble klassevinnere:
Kvinner aktiv 1-spann
Eugenie Gulowsen

Nittedal HK

Herrer aktiv

1-spann

Trond Are Hoel

Grenland HK

Aktiv

2-spann

Widar Bråten

Oslomarka TK

Aktiv

flerspann

Petter Kristiansen

Trysil HK

Sledehund

4-spann

Leela Misj Guenin

Oslomarka TK

Sledehund

6-spann

Morten Rønseth

Oslomarka TK

Sledehund

8-spann

Egil Lønne

Rendalen IL

Truls Johansen

Bærum HK

Miniseppala 1-4 spann
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5. Styrets årsberetning 2017 - 2018
Styrets sammensetning
President:
1. visepresident:
2. visepresident:
Styremedlemmer:

Siri Barfod
Katrine Foss
Johanne Sundby
Stein Tage Domaas (leder TKS)
Simen Enger (leder TKN)
Marianne Lund (leder TDK)
Martin Korsmo Corell (leder UK)
Steinar Dagestad (leder ESK)
Varamedlemmer:
Kristian Sæther (nestleder TKS)
Ann Kristin Midtlien (nestleder TKN)
Vidar Kjelsberg (nestleder TDK)
Eira Aaseby (nestleder UK)
Snorre Næss (nestleder ESK)
Kontrollkomité:
Knut Arne Holthe (leder)
Gunnar Ramsvatn (medlem)
Julie Vesterhus (medlem)
Roger Dahl (varamedlem)
Else Engen (varamedlem)
Lovutvalg:
Christian Fredrik Mathiesen (leder)
Helge Rivrud (medlem)
Kathrine Fjeldstad (medlem)
Christian Lundin (varamedlem)
Kristin Aasheim (varamedlem)
Sanksjonsutvalg:
Jarl Fladeby (leder)
Pål K. Haugsnes (medlem)
Nils Finsrud (medlem)
Lena B. Hillestad (varamedlem)
Kjell Brennodden (varamedlem)
Representanter til ting og møter i de organisasjoner som særforbundet er tilsluttet:
Siri Barfod
Valgkomité:
Inge Bugge Knudsen (leder)
Stein Westlye Johannessen (medlem)
Martin Lunde (medlem)
Eilert Hesthagen (varamedlem)
Statsautorisert revisor:
J. Bruserud & Co AS, Oslo
Antall medlemsklubber:
63
Antall særkretser:
4

15

Styremøter:
Det er avholdt 7 styremøter samt 1 styreseminar i perioden, i tillegg til styrebehandling av
saker på e-post.
Det vil også bli avholdt 1 styremøte til før tinghelgen 2018, slik at det totalt er gjennomført 8
styremøter i inneværende tingperiode.
Styrets arbeidsutvalg (AU), bestående av presidentskapet har også avholdt 5 møter i
perioden.
Styrets sentrale oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har deltatt på sentrale arrangementer og møter i NIFs og SFFs regi, herunder informasjonsmøter
ifbm åpenhetsdebatten i norsk idrett, årsmøte i SFF og medlemsmøter i SFF.
Deltakelse på Norges Idrettsforbunds ledermøte helgen 25.-26. mai.
Oppfølging av de ansatte i administrasjonen.
Representasjon på alle Norgesmesterskap med utdeling av NM medaljer.
Jobbet videre med forslag til ny organisasjonsmodell for forbundet.
Oppfølging av strategiplan og jobbing med handlingsplaner og revisjon av KR.
Fokus på, og oppfølging av forbundets økonomi.
Budsjettering og regnskapsanalyser.
Hatt løpende kontakt og noen møter med klubber og arrangører igjennom sesongen.
Pressekontakt og avgivelse av intervjuer.
Involvering i internasjonale saker.
Styret har lagt betydelig vekt på dialog og konstruktivt samarbeid på alle nivåer og på tvers av
alle grener både nasjonalt og internasjonalt.
Styret har lagt betydelig vekt på hensynet til god dyrevelferd og det er opprettet god dialog med
Mattilsynet.
Jobbet videre med prosessen mot Antidoping Norge og Rent Særforbund.

Informasjon vedrørende NHFs regnskap for 2017
Det fremgår av regnskapet for 2017 at egenkapitalen er økt med kr. 464 824,-. Forbundets
totale egenkapital nå er på kr. 1 987 111,Dette skyldes i det vesentlige at en del av de budsjetterte aktivitetene ikke ble gjennomført,
dels på grunn av langtidssykemelding hos tidligere generalsekretær (februar – september
2017).
Langtidssykemeldingen medførte ekstra belastning på resten av administrasjonen og den
politiske ledelse, noe som gjorde at enkelte aktiviteter og tiltak ikke ble avholdt, eller
betydelig redusert.
Dette synliggjøres i de forskjellige postene i prosjektregnskapet pr. 31.12.17 der NHF gikk
464.824,- mer i pluss enn budsjettert. Bl.a. er 100.000,- av disse knyttet opp til reduserte
personalkostnader.
Det ble brukt mindre på de øremerkede prosjektene til ungdom, klubbrelaterte aktiviteter
samt midler til funksjonshemmede (paraidrett). Dette skyldes blant annet lavere aktivitet i
klubbene og manglende rapportering.
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Styret har i tillegg klart å begrense kostnader til bl.a. styremøter og forbundstinget ift.
budsjett.
Noen av forbundets inntekter har også vært lavere enn budsjettert. Det gjelder
salgsmateriell (microchips og NHF bekledning) samt lisenser.
Disponering av overskudd vil gå inn i forbundets egenkapital.
Administrasjonen
Norges Hundekjørerforbunds virksomhet administreres fra forbundskontoret på Idrettens
hus, Ullevål stadion, Oslo. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte målsetninger. Det
er godt arbeidsmiljø.
NHFs kontor hadde ved utgangen av 2017 2 fast ansatte; generalsekretær (100%) samt
kontorleder (40%). I tillegg til innleid hjelp av 1 person (10%).
Administrasjonens sentrale oppgaver:
• Økonomi: Regnskap, budsjett, reiseregninger, refusjoner, stipender, søknader og
rapporteringer.
• Styremøter: forberede sakspapirer, planlegge og gjennomføre, referatføring og
etterarbeid.
• NIF: møter, GS-forum, SFF, IT-utvikling, fagforum, juridisk.
• Antidoping: Rent Særforbund, Ren utøver.
• Klubb: Service, henvendelser, klubbesøk, klubbutvikling, arrangementer.
• Lisenser: Registrere, oppdatere, kontakt med forsikringsselskapet.
• IT: SoMe, hjemmeside, Trekkhundregisteret, Idrettens databaser.
• Administrativt: arkivering, journalføring, premier, NHF-effekter, logistikk, trykk/print,
planverk, forbundsting, påminnelser.
• Toppidrett: landslag, representasjonslag, lagleder, oppfølging og kontakt med
Olympiatoppen.
• Intern/ekstern representasjon: arrangementer, konkurranser, seminarer og messer.
• Prosjektet/arrangement/kurs: Sommerhundekjørerskole, trenerkurs, aktivitetslederkurs,
barnas hundekjørerdag.
• Mattilsynet: dialog, oppfølging og tilsynsprosjektet 2018
Handlingsplanen for tingperioden
Hovedfokuset for perioden har vært å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og
mandater. I tillegg til hundevelferd og organisasjonsutvikling.
Aktivitetsutvikling og breddeidrett:
-

Klubbesøk har ikke vært prioritert pga bemanning i administrasjonen.
Hundekjøringens dag er igjen avholdt. Nasjonal plan er fremdeles på vent.

Organisasjonsutvikling
-

Styret, 2 grenkomiteer, ungdomskomiteen og ESK har oppdaterte handlingsplaner for
perioden.
Grenkomiteene og ESK har oppdaterte mandater.
Det er påbegynt et arbeid om ny KR’er.
Styret har vært rundt på flere arrangementer.
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-

Rent Særforbund arbeidet er satt i gang, men ikke fullført.

Hundevelferd
-

Det er innledet en god dialog med Mattilsynet og løpsarrangører.
Det ble avholdt et miniseminar om Hundevelferd ifbm forbundstinget 2017.
ESK har blitt opprettet.

Konkurranse og toppidrett
-

Uttaksrutiner til landslag, representasjonslag og OLT stipend er oppdatert men ikke
ferdigstilt.
Vi har levert gode resultater i internasjonale mesterskap.
Det er avholdt flere lavterskelløp/breddeløp.
Det er vedtatt en differensiering av krav til ulike løp.
Arrangørpermen er noe oppdatert, men arbeidet er ikke ferdigstilt.
Flere løp terminfestes og god dialog med arrangører er opprettet.
NM uka 2018 trakk vi oss ut av

Aktivitet i utvalg og komiteer valgt av særforbundstinget
Forbundets kontrollutvalg, sanksjonsutvalg og valgkomite jobber med de sakene de er
tildelt. Se også egne årsberetninger fra de tre tekniske komiteene (TKN, TKS, TDK) i tillegg til
ungdomskomiteen og etikk og samfunnskomiteen.
Aktivitet i styreoppnevnte utvalg, råd og komiteer
Forbundets Antidoping komite (ADK) jobber med saker de er tildelt. Se egen årsberetning
fra komiteen.
Veterinærgruppen har ikke vært aktiv.
Utvalget for funksjonshemmede har til oppgave å integrere funksjonshemmede inn i
hundekjører sporten.
Resultater og hedersbemerkelser
Resultater: Resultater fra internasjonale mesterskap, Norgesmesterskap, kongepokalvinnere
etc. finnes i forbundets tingdokumenter, samt på hjemmesidene www.sleddog.no
Styrets selvvurdering
Vi synes vi ligger godt an i forhold til strategiplanen for perioden 2016 – 2020. Vi er fornøyde
med at vi har fått på plass en handlingsplan for tingperioden 2017-2018 og den har blitt
benyttet som styringsverktøy.
Dette er vi stolte av: Regelverket til NHF er bedre forankret og kommunisert ut i miljøet, vi
har blitt mer synlige i ulike medier, vi er tilstede på flere arrangementer og vi har god dialog
med miljøet især om dyrevelferd og formelle ting.
Dette kan vi bli bedre på: Møteeffektivitet, ulike former for saksgang, bidra til forenkling av
klubbenes administrative oppgaver, delegering av saker til komiteer og utvalg, tydeliggjøring
av roller og rolleforventninger, diskutere prinsipielle spørsmål som driver sporten videre, og
videreutvikle sponsoraktivitet.
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6. Årsmelding for TKN sesongen 2017/2018
TKN har i perioden bestått av:
Leder: Simen Enger
Nestleder: Ann Kristin Midtlien, (Trond Are Hoel - 3 mnd.)
Medlemmer: Robert Corell, Karoline Conradi Øksnevad
Antall møter/saksbehandling:
3 fysiske møter
Maildialog
Terminlisten 2017/2018
Hamar hundekjørerfestival – Hamar HK
Nittedalsløpet – Nittedal HK
Trøndercup – Innherred TK
Uttaksløp Natrudstilen - TKN
NM del 1 – Asker TK
NM del 2 – Hadeland TK
EM – Italia
Lysløyperenn – Nittedal HK
KM – Hedmark – Trysil HK/Hamar HK
Seppalaløpet – Bærum HK
Snørock – Trysil HK
NM-arrangører:
Asker TK – Combined og 10/15 km pulk (kongepokal)
Hadeland TK – Snørekjøring og stafett
Kongepokal:
Ble tildelt vinner av 10/15 km pulk
Kvinner senior – Marte Eirin Solhaug – Asker TK
Herrer senior – Petter Kristiansen – Trysil HK
VM/EM:
Resultater fra EM står i NHFs beretning.
Større internasjonale løp:
Ingen større internasjonale løp på sesongens terminliste. TKN har begynt å se på muligheten
for å dra i gang SOC igjen, i samarbeid med flere land.
Landslag:
Sesongens landslag har bestått av 8 unge utøvere. Det har blitt gjennomført flere
dagssamlinger forskjellige steder på Østlandet, en felles samling på OLT, en barmarkssamling
i Trysil og to snøsamlinger på Skeikampen. Det har vært noe utfordrende med
trenerkabalen, men dette har likevel blitt løst på en smidig måte. Generelt gode
tilbakemeldinger fra utøverne.
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Landslagsutøvere 2017/2018:
Mathilde Lutnæs – Trysil HK
Julie Thue Holthe – Bærum HK
Oda Foss Almqvist – Hadeland TK
Stine Lyse Klevengen – Hadeland TK
Jørgen Stølan Thoresen – Asker TK
Martin Corell – Asker TK
Henrik Mathiesen – Asker TK
Emil Sletmoe – Nittedal HK
Yngve Hoel – Hadeland TK (Stipendutøver)
Stipendutøvere – Olympiatoppen:
Yngve Hoel – B-stipend
Andre aktiviteter/spesielle fokusområdet
TKN arrangerte uttaksløp til EM Italia på Natrudstilen – Sjusjøen.
TKN ved leder stilte som representant/funksjonær på Barna’s Hundekjørerdag.
Rekruttering:
Kanskje det viktigste fokusområdet for denne grenen, men havner dessverre bakerst i
prioriteringen fordi andre saker som dukker opp underveis tar opp tid og krefter. TKN har
ved slutten av denne sesongen startet med å se på hva som kan gjøres for å få opp
rekruttering til sporten.
Økonomi:
Se regnskap.
TKN har et årlig budsjett på 100.000,TKN tjente ca. 10.000,- på uttaksløpet.
Midlene går hovedsakelig til mesterskapsstøtte og landslag. Lite handlingsrom sånn sett.
Positivt at TKN kan få inn inntekter utover midlene som blir tildelt.

/
Leder
Simen Enger
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7. Årsmelding for Teknisk komite slede 2017/2018
Teknisk komite slede har i perioden bestått av:
Leder: Stein Tage Domaas
Nestleder: Kristian Sæther
Medlemmer: Kine Leines Skår, Marit Ånes og Terje Hoel
Antall møter/saksbehandling
Det har vært avholdt 1 fysisk møte i perioden 2017/2018. Referatene er lagt ut på NHF sine
hjemmesider. Saker har ellers blitt behandlet fortløpende pr epost.
Leder og nestleder er også medlem og vara til NHF sitt hovedstyre. En eller begge av dem
har deltatt på de fleste styre- og arbeidsmøter. Leder har har stort sett deltatt igjennom
Hangout eller Skype på styremøter.
Terminliste 2017/2018
Arbeidet med terminlisten begynte på tinget 2017, da klubbene ble oppfordret til å skrive
opp de datoene/løpene de tenkte å arrangere. Det har vært godt med terminfestede løp i år
også, se NHF's hjemmesider. Det har i tillegg blitt arrangert klubbløp. Noen større løp har
blitt arrangert uten å være terminfestet. TKS syntes dette er svært uheldig. Resultatene kan
bl.a. ikke brukes til uttak til landslag og vurderinger ift for eksempel økonomisk støtte, og
NHF vil heller ikke kunne bistå dersom det skulle skje uheldige episoder.
NM-arrangører
Hamar TK arrangerte NM i sprint og mellomdistanse.
Femundløpet/Femund trekkhundklubb arrangerte NM i langdistanse 8-spann.
Finnmarksløpet /Alta trekkhundklubb arrangerte NM langdistanse junior og åpen klasse.
Kongepokal
Denne sesongen er det TKN som har disponert ift løp for Kongepokal.
VM/EM – resultater står også i NHFs beretning
Det ble i år arrangert EM i Millegrobbe/Lavarno, Trento – Italia.
(RNB) WSA VM LD – Polarloppet og Sprint/MD - Sweg - Sverige
Større internasjonale løp
I langdistanse har det vært norsk deltagelse i bl.a. Iditarod og Yukon Quest. Joar Leifseth
Ulsom vant Iditarod, som andre nordmann etter Robert Sørlie. Vebjørn Aishana Reitan kjørte
inn til en fjerdeplass og «Rookie of the year» i Yukon Quest.
Vinnere
EM Sprint i Italia
4SP- fellesstart
1. Eira Aaseby
2. Andre Boysen Hillestad
4SP
1. Beatrice Maria Gatti Semmingsen
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2. Andre Boysen Hillestad

(RNB) WSA VM LD Polardistans - Sverige
LD 300 12-spann B
2. Jo Inge Fuglesteg
LD 300 12-spann C
1. Kenneth Monsen
LD 160 6-spann B
3. Gøran Halvorsen
WSA VM Sprint/MD – Sweg - Sverige
DU-1
2. Trond Hansen

NM Langdistanse/Femundløpet/Finnmarksløpet
Åpen klasse - Finnmarksløpet
1. Birgitte Næss
2. Kristian Walseth
3. John Erik Eriksen
8-spann - Femundløpet
1. Fredrik Westlie
2. Sivert Kjøsnes
3. Ola Brennodden Sunde
Junior - Finnmarksløpet
1. Ole Henrik Isaksen Eira
2. Solveig Kristine Kvam
3. Maria Jøraholmen
NM – Sprint/Mellomdistanse
4SP
1. Beatrice Maria Gatti Semmingsen
2. Eira Aaseby
3. Ann Elisabeth Ohnstad
4SP-junior
1. Andre Boysen Hillestad
2. Maren Emilie Leegaard
3. Ida Mathiesen
6SP
1. Gro Teslo
2. Kjetil Haukland
3. Bjørn Haugbjørg
LMD
1. Hans Lindahl
22

2.
3.
UMD
1.
2.
3.

Jørn Gunnar Hansen
Ole Petter Engli
Hege Ingebrigtsen
Børge Sagstad
Kjetil Rollag Hillestad

Landslag
Uttak til landslag og tilbud om landslagsplass skjer i dag med bakgrunn i resultatene i den
enkelte gren og klasse i terminfestede løp, internasjonale mesterskap, samt større
utenlandske løp. Vi har tidligere sett problematikken med at stadig flere kjører løp i ulike
klasser og grener. TKS har derfor fått vedtatt nye uttakskriterer (KR) som skal gi et mer
korrekt uttak i forhold til dagens kjørekultur.
Det har også vært gjennomført en landslagssamling i samarbeid med TKN på
Olympiatoppen.

Landslagsutøvere slede 2017/2018
Langdistanse
Kristian Walseth
Ola Brennodden Sunde
Elisabeth Edland
Niklas Rogne
Kenneth Monsen (RNB)
Geir-Ivar Vikholt (RNB)
Erle Amalie Fuglesteg (RNB)
Jo Inge Fuglesteg (RNB)
Ylva Fjestad – rekrutt
Tuva Almås – rekrutt
Adrian Myrvang (RNB) – rekrutt
Mellomdistanse
Runar Golimo (RNB)
Oda Eline Flekstad – rekrutt
Stein Loftsgård – rekrutt
Sprint
Hege Ingebrigtsen
Ole Petter Engli
Svein Erik Teslo
Eira Aaseby
Atle Eikevik (RNB)
André Boysen Hillestad – rekrutt
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Ylva Leegaard – rekrutt
Stipendutøvere – Olympiatoppen
Det er ingen utøvere fra Norges Hundekjørerforbund som har blitt tildelt stipend fra
olympiatoppen i løpet av sesongen 2016/2017.
Andre aktiviteter/spesielle fokusområdet
TKS har valgt å bruke sine begrensede midler i all hovedsak på juniorsatsing og rekruttering
til sporten. Noen midler har også blitt knyttet til sikkerhet på løp i forbindelse med
juniorsatsing, samt til drift av løyper ved Hamar hundekjørerarena.
Økonomi
TKS har holdt seg innenfor sin vedtatte og tildelte ramme av midler.
Se regnskapet for detaljer.
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8. Teknisk delegert komite's beretning 2017/2018
TD komiteen har i perioden bestått av :
Leder: Marianne Lund
Nestleder: Vidar Kjelsberg
Medlem: Rita Hallvig
Medlem: Line Løw
Fjorårets Ting bestemte at TDK, som en 1-åring prøveordning, ikke skulle være en del av NHF
styre. Ordningen har fungert meget godt, til tross for en del uklarhet rundt TDK rolle ift
styret. TDK har fått arbeidsro og større mulighet til å fungere som en ren fagkomite i
regelspørsmål. Det har også vært mulig å kunne bistå løpsarrangører, utøvere og ikke minst
TD’ene selv i større grad med hjelp og råd. Vi har hatt meget god kontakt med NHFs kontor
og fått hjelp ved behov.
Det er imidlertid viktig at et TDK utenfor styret ikke blir glemt hvis det skal fattes vedtak som
berører TDKs fag-og ansvarsområder.
Komitéen har holdt holder kontakt via mail og telefon. Økonomien tilsier at vi ikke har midler
å bruke på møtevirksomhet.
Line Løw og Marianne Lund deltok på NHFs arbeidshelg for styret og komitéer på Åstjern,
Hadeland, siste helgen i august.
NHF’s TD’er pr. april 2018:
30 TD’er og 10 aspiranter, fordelt slik:
IFSS Race Marshal:
2 totalt. Alle stilarter.
IFSS License Level International
5 totalt. Alle stilarter.
RIKS-TD/ IFSS License Level National
4 totalt. En N/B, resten slede.
Riks-TD
5 totalt. Èn N/B, resten slede.
Krets-TD:
14 totalt. 2 som også dekker N/B, resten slede. 8 kun LD.
Aspiranter:
10 totalt. 8 slede, hvorav 7 kun LD(Finnmark)1 N/B, og 1 med status A.
Det er flest TD/asp for slede, med en overvekt på LD.
TD fordelt på kjønn: 19 menn og 11 kvinner.
TD aspiranter : 7 menn og 3 kvinner.
Sesongens TD og aspiranttjenester
6 ulike TD’er bemannet høstens 4 terminfestede barmarksløp.
1 aspirant utførte 2 aspiranttjenester. Begge godkjent.
20 TD’er har fungert på løp i vinter, og bemannet 21 ulike terminfestede løp.
8 aspiranter har utført tilsammen 14 aspiranttjenester, hvorav 10 godkjent.
6 TD’er har hatt permisjon.
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Øvrige terminfestede løp har TD-fritak (lavterskel).
Norske TD’er med IFSS lisens bruker utdannelsen sin sjeldent når det ikke lenger finnes E-og
W-cup løp i Norge. Men Steinar Johansen var Race Marshal i VM i Italia i februar, og Jarl
Fladeby var Race Judge under Barmarks-EM i Polen, høsten 2017.
TDK har, så godt vi kan, lagt vekt på arrangørs ønsker og behov ved oppnevnelse av TD. Det
at NHF ikke har hatt en dato for terminfesting av løp, vanskeliggjør arbeidet for TDK. Det kan
ikke forventes at TD’er er ledige på kort varsel. Man har vært nødt til å benytte aspirant på
tre løp. Aspiranter har hatt back-up på tlf.
Det har vært jobbet med å skape åpne, forutsigbare rutiner for TDKs arbeid. En rekke nye
skjemaer og dokumenter har blitt laget for å kvalitetssikre, bl.a jurybehandling. Vi har
begynt å bruke drop-box slik at alle TD’er har tilgang til å lese hverandres tilbakemeldinger
fra løp, noe vi mener kan være lærerikt. I begynnelsen av sesongen ble det også gjennomført
en spørreundersøkelse blant TD’er og aspiranter for å bli bedre kjent med NHFs nåværende
dommerstand. Vi mottok gledelige 34 svar! Tilbakemeldingene har bl.a vært benyttet til å
planlegge aktuelle temaer for kurs og samling.
TDKs største utfordring er trang økonomi. Aktiviteten siste halvår av 2017 var begrenset da
midlene var oppbrukt når nytt TDK tiltrådte. Budsjettet tilsier ikke at TDK kan klare å
bemanne NM/hovedløp slik NM kontrakt sier og ut i fra forventningen mange har til TD, også
på NM i langdistanse. Det er lagt ned betydelig arbeid i å finne løsninger for best mulig TDdekning på alle typer løp uten at dette skal gå utover andre behov som f.eks kurs- og
etterutdanning og innkjøp av utstyr. Det stilles stadig høyere krav til TD’ens faglige
kompetanse, og det er behov for å utdanne nye TD’er og oppdatere de vi har.
TDK fikk høsten 2017 endret NM/Hovedløpskontrakten for TD dekning fra sesongen 2018-19
som et tiltak for å gi TDK romsligere økonomi.

Åneby, 1.mai 2018

Marianne Lund
Sign.

Vidar Kjelsberg
Sign.

Rita Hallvig
Sign.

Line Løw
Sign.
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9. Årsrapport fra ungdomskomiteen 2017/2018
I starten av tingperioden 2017/2018 lagde UK sin handlingsplan som utgangspunkt i
hovedpunktene i strategiplanen. Det var naturlig å nedlegge mest tid og ressurser under
aktivitetsutvikling og breddeidrett.
I handlingsplanen var det satt opp to helgesamlinger en til høst og en til vinter. Disse ble
vellykkede. Vintersamlingen ble gjennomfør i samarbeid med Hamar trekkhund klubb, et
slikt samarbeid med en klubb ser vi på som veldig sunt og lønnsomt, både for oss og
klubbene og noe som vi absolutt kan fortsette med framover. I tråd med handlingsplanene
ble unge medlemmer av NKK invitert på vintersamlingen, de var positive til en slik
henvendelse.
Komitelederen var representant på Finnmarksløpet. Det er veldig viktig for oss å nå ut til
flere deler av landet hvor det er mye aktivitet. Derfor var møtet med Finnmarksløpet og jr.
deltakerne meget innbringende.
Under dagsamlingen hvor det blant annet var valg av nye UK medlemmer, hadde vi en
gjennomgang av NHFs utdanningsmuligheter for unge. Dette er viktig for gi ungdom
muligheten til å skape aktivitet og/eller på andre måter nyttige for forbundet.
Vi har ikke vært like aktive på sosiale medier som det vi har ønsket i denne perioden. I tillegg
har vi fortsatt en del å gå på for å styrke rekrutteringen til idretten og være en støttespiller
for arrangementer og konkurranse underlagt forbundet.
Disse punktene hvor vi har forbedringspotensialet tar vi med oss i videre arbeid. Framover vil
det også bli mere aktuelt å arrangere aktivitet sammen med klubbene. Vi vil også videreføre
samarbeidet med sommerhundekjøreskolen og de andre TKene som i dag fungerer bra.
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10. Årsmelding for barmarksutvalget (BMU) sesongen 17/18
BMU har i perioden bestått av:
Terje Hoel
Veronica Strand
Eira Aaseby
BMU har ikke hatt noen leder, men Lotte Friid Fladeby har hatt en sentral rolle i styringen av
utvalget, og har hjulpet til der det har vært behov. Også Katrine Foss har bidratt i sesongen
2017/2018.
Antall møter/saksbehandling
Utvalget har avholdt uttaksmøter under NM på Elverum og VM i Polen. Utover dette har det
vært kommunisert via mail og sosiale medier.
Terminlisten 2017/2018
I 2017 ble det arrangert 5 løp i Trøndercupen, 2 canicrossløp i Trondheim, Nittedalsløpet,
Drammen Grand Prix og NM i Elverum.
I 2018 er det i skrivende stund meldt inn 7 løp i Trøndercupen, 5 canicrossløp i Trondheim,
Drammen Grand Prix og Nittedalsløpet. I tillegg kommer NM.
Til info skal Dog Run AS skal avholde 29 dogrun rundt om i landet i 2018.
NM-arrangører
Trysil Hundekjørerklubb ble tildelt NM i barmark 2017. Mesterskapet foregikk på
Jømna/Heradsbygd skistadion. Løypene var tilfredsstillende både for mindre og større
spann, og hadde en god løypeprofil. Uttaket til VM ble gjort på grunnlag av resultatene i
dette mesterskapet.
Hvor NM blir arrangert i 2018 og 2019 blir vedtatt 1. juni. Søknadsprosessen er nå i gang og
søknadsfristen er 25. mai.
VM – resultater vil stå i NHFs beretning
4 gull
4 sølv
1 bronse
Større internasjonale løp
VM i barmark i Polen hadde 566 startende fra 30 nasjoner.
Den norske troppen besto av 27 utøvere. Norge gjorde et godt mesterskap og tok med seg 9
medaljer hjem, fordelt på 4 gull, 4 sølv og 1 bronse. Juniorene stod for 6 av disse medaljene.
VM stafetten ble avlyst grunnet forholdene, noe som var synd for Norge, da vi hadde gode
medaljesjanser. Siden VM i Polen var det største VM'et som noensinne har blitt arrangert i
hundekjørng, ble også uttaket av antall utøvere redusert fra tidligere år. De tre beste
utøverne i hver klasse fikk tilbud om å reise til VM. Nytt av året var et eget uttak av
Registrated Nordic Breed (RNB). RNB er et lite miljø i Norge, men stort internasjonalt. Norge
hadde med en RNB-utøver til VM.
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Lagleder for det norske laget var Lotte Friid Fladby.
Landslag / Landslagsutøvere
Det finnes ikke et eget landslag i barmark.
Stipendutøvere – Olympiatoppen
Ingen utøvere på stipend i barmark
Rekruttering
Som nevnt under VM i Polen var det et eget uttak for RNB. I VM i Polen hadde vi kun 1
deltaker med RNB med fra Norge, men flere viser interesse og gir uttrykk for at de ønsker å
satse fremover. Hvis vi skal følge retningslinjene til Norges idrettsforbund og tenke
breddeidrett også innenfor hundesporten, er dette et satningsområde hvor vi kan oppnå
rekruttering, både av juniorer og seniorer. Det bør vurderes å opprette egne klasser for RNB,
slik det var tidligere.
Økonomi
NHF dekket startkontingenten til alle startende i VM i Polen.
BMU fordelte den resterende støtten til juniorene i forbindelse med VM i Polen. Hver utøver
fikk sponset 2500 kr.
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11. Årsrapport Funk.utvalget i perioden 2017-2018
Utvalget har i denne perioden bestått av Thomas Vedeler og Trine Wassås med støtte fra
NHF administrasjon.
Vi har dessverre ikke hatt så mye aktivitet denne sesongen tross en lang snøfull vinter.
Utvalget bærer preg av å stå uten leder.
Tandemsleden ble benyttet på Vivils vinterleker.
Vi har nå fått en forespørsel om å støtte ett prosjekt på slede med spesiallaget sete –noe vi
er positive til, da dette er i tråd med våre tanker om tilrettelegging så hundekjøring kan
komme flest mulig til glede og nytte.
Mvh Thomas og Trine
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12. Årsberetning fra Antidopingkomitéen (ADK) 2017
Antidopingkomiteen har bestått av:
Anne-Grethe Sætrang (leder) – Doping Control Offiser, IFSS og NKK (2017-2019)
Lars Gundersen – Veterinær (2013- juli 2017)
Sverre Arne Sande – Farmasøyt (2013-2017)
Sigbjørn Bakke Hansen - jurist (2014-2018)
Petter Riiser – tidligere spesialrådgiver i Antidoping Norge (2013- juli 2017)
Karoline Riiser Haraldsen – Veterinær (2016-2017)
Cathrine Thue Holte (2017- 2021)
Komiteen ble i 2017 forsterket med en veterinær til; Cathrine Thue Holte.
Styret har i møte 24. februar 2014 fastsatt et mandat som beskriver komiteens forskjellige
arbeidsområder. Blant disse arbeidsområdene skal komiteen fastsette kontrollplanen for
hunder der utøverne er medlem av Norges Idrettsforbund, vurdere kontrollbestemmelser
for hunder og vurdere ethvert mulig brudd på dopingbestemmelsene før sakene blir
oversendt til påtalenemnden i Antidoping Norge.
Antidoping bestemmelser for kjører og hund
I hundekjøring er det International Federation of Sleddog Sports (IFSS) sine regler som
gjelder.
For kjørere: Anti-Doping Rules (Human Athletes) Version January 2015 Based upon the 2015
WADA Code and the Model rule version 3.0. Forbudsliste for kjørere er WADAs som
revideres hvert år.
For hunder: Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports Version January
2015 Based upon the 2015 WADA Code And the Model rule version 3.0. Forbudslisten for
hunder er IFSS’ som revideres hvert år.
Enkelte land har egne dopingregler som er strengere enn IFSS sine. Utøvere som konkurrerer
i utlandet må derfor undersøke hvilke regler som gjelder i det aktuelle land. IFSS sitt
regelverk er basert på WADA koden. Regelverket finnes på NHF’s hjemmeside.
Komiteens arbeid
Medlemmene i ADK har hatt et møte og kontakt gjennom mail og telefon gjennom året.
Medlemmer i ADK har deltatt på styremøte i NHF. Medlemmer av ADK har også deltatt på
møter med NHF og hjulpet til med NHF’s arbeid med å bli et sertifisert Rent Særforbund ved
utarbeidelse av Antidoping Policy – Målsettinger og Handlingsplan. Og Beredskapsplan Håndtering av positive dopingtester, utøver.
Neste år skal vi ta for oss Beredskapsplan for antidoping, hund.
Det har vært et godt samarbeid med IFSS i året som har gått.
Komiteens to veterinærer har utført et stort arbeid med å lage en ny mer omfattende liste
over karensdager for de mest vanlige preparater som er i bruk i dag. Listen vil bli
offentliggjort om kort tid.
To av våre dopingkontrollører har deltatt på Antidoping Norges (ADN) årlige seminar for
ledere og helsepersonell i idretten. En dopingkontrollør under utdanning har også deltatt på
Antidoping Norges seminar.
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Rundt 20 utøvere og veterinærer har tatt kontakt med komiteens leder for å få svar på
spørsmål og bistand før hunden skal medisineres, noe vi synes er svært gledelig.
Dopingprøver
Det ble foretatt analyse av 12 prøver hund i 2017 (3 NM nordisk, Lygna / 4 NM slede sprintmellomdistanse, Gåsbu / 2 Seppala / 1 Trysilløpet / 2 Drammen Grand Prix, barmark). Vinter
2018 er det hittil tatt 12 prøver: 2 Gausdal Maraton/3 NM slede/4 Femundløpet/3
Finnmarksløpet). En prøve fra vinter 2017 var positiv på stoffet Meloxicam (Metacam).
Høringspanelet i NHF henla saken etter en grundig vurdering da man anså at det ikke var
mulig å påtale utøver. Dette med bakgrunn i at Påtalenemnden henla sak fra 2016 da de
mente det var uklart om NHF hadde noe dopingreglement. Teksten i det «nye» forenklede
kjørereglementet var svært uklar og kunne misforstås. Ordlyd var ikke endret da ny positiv
prøve forelå, til tross for purring fra ADK. Styret har nå endret teksten slik at det ikke er noen
tvil om at IFSS’ Antidoping regelverk også gjelder for nasjonale løp i Norge.
Ved internasjonale mesterskap det siste året har det vært positive prøver av hunder. ADK’s
medlemmer har vært medlem av høringspanel i dopingsaker fra IFSS i løpet av året. Disse
sakene har vist at analysemetodene har blir svært ømfintlig og at stoffer som finnes i miljøet
kan forurense drikkevann, hundemat med videre og at vi nå setter grenseverdier for enkelte
stoffer.
Rent Idrettslag – Ren utøver
Komiteen anbefaler alle klubber og enkelt utøvere til å logge seg inn på Antidoping Norges
hjemmeside og gjennomgå e-lærings programmet, Ren utøver. Representasjonsløpere og
landslagsutøvere må nå ha gjennomgått Ren utøver før de representerer
Hundekjørerforbundet.
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13. Årsrapport Sanksjonsutvalget sesongen 2017/2018
Utvalget har bestått av:
Jarl Fladeby
Nils Finsrud
Pål K. Haugsnes
Lena Boysen Hillestad
Kjell Brennodden

Leder
Medlem
Medlem
Vara
Vara

Sanksjonsutvalget har i perioden fått oversendt en sak fra Styret.
Denne saken er under behandling og enda ikke ferdigbehandlet.

Jarl Fladeby
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14. Veterinærgruppas beretning
Dette er ikke klart og vil ettersendes, samt deles ut på tinget.

Lotte Friid Fladeby
Generalsekretær

15. Lovutvalgets beretning
Dette er ikke klart og vil ettersendes, samt deles ut på tinget.

Lotte Friid Fladeby
Generalsekretær
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16. Årsrapport fra Etikk og samfunnskomiteen
Med referanse til dokumentet "Mandat og arbeidsinstruks for ESK" som ligger på NHF sine
sider vil jeg kort oppsummere 17/18 perioden slik :
ESK er en nyklekket baby, og ligger fremdeles i badevannet.
Komitéen så dagens lys som en reaksjon på Mattilsynets påtenkte tilsynsprosjekt ved store
hundehold i 2018, samt samme etat sin bestilling av vurderinger vedrørende velferd for
sledehunder og hunder som bor ute hos vitenskapskomitéen for mat og miljø ( VKM ),
publisert 23.03.2017.
Ønsket var at hundekjører-Norge skulle innta en proaktiv holdning i forhold til
problemstillinger som kan være knyttet til hold av løpshunder, bruk, stell og transport av
slike.
ESK ble etablert etter tingvedtak 2017 og brukte høsten til å formulere mandat etter mal gitt
av NHF, og fikk arrangert ett fysisk møte.
En av fem medlemmer har aldri gitt lys fra seg siden etableringen (JVD).
Et medlem meldte i løpet av vinteren at hun ikke lenger hadde kapasitet å være med (KW).
I arbeidsinstruks er det skissert tre punkter, som skal være skjelettet for aktiviteten vår.
Intensjonene er gode, men så vid i sin formulering at det kan være vanskelig å se de helt
konkrete oppgaver.
Under arbeidsoppgaver har vi nummerert og punktifisert 8 konkrete saker som vi har sagt vi
skal jobbe med, inkludert hovedansvar og frister for gjennomførelse.
Det er skissert under overskrift "Arbeidsformen til komitéen skal være" at vi skal ha et fysisk
mellom påske og forbundsting, og at det til hvert styremøte i NHF skal følge en kort rapport
om pågående saker i gruppen.
Det har ikke kommet inn noen saker fra noen ledd i forbundet til oss, med ønske om våre
vurderinger. Å jobbe med teoretiske saker er tidkrevende og utfordrende. Ingen av oss i
gruppen har tid til å bruke av vår fritid til å jobbe tungt med saker som er satt opp som
mulige problemstillinger vi kan mene noe om, men som kun er plassert på et papir som
arbeidsoppgaver, uten at noen egentlig har forespurt dette, eller vi ha glede av at vi gjør et
arbeid med.
Av denne grunn har vi ikke realisert og gruppebehandlet noen av sakene vi selv har skissert
som arbeidsoppgaver for inneværende tingperiode.
Mitt forslag er at fenomenet ESK taes opp som et tema på årets ting, med spørsmål til
delegatene om hva de egentlig forventer at vi skal produsere for hundekjørermiljøet.
Leder valgkomité har tatt kontakt for å få status i gruppen, og ønske om vi som er igjen
ønsker å sitte også neste periode. De tre resterende i gruppen har sagt seg villig til dette.
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Mitt forslag er at de 8 arbeidsoppgaver skissert for 17/18 taes opp til ny diskusjon når 2 nye i
komitéen er på plass etter tinget primo juni, med ny ansvarsfordeling og nye frister.
Med hilsen fra leder ESK
Steinar Dagestad
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17. Strategiplan 2016 - 2022

STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND
2016 – 2020

HUNDEKJØRING
- SAMSPILL OG GLEDE

37

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING
……………………….
AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT
Mål, delmål, strategi
………………………
ORGANISASJONSUTVIKLING
Mål, delmål, strategi
……………………….
HUNDEVELFERD
Mål, delmål, strategi
………………………
KONKURRANSER OG TOPPIDRETT
Mål, delmål, strategi

38

INNLEDNING
Norges Hundekjørerforbunds strategiplan 2016 – 2020 er et styringsverktøy for Norges
Hundekjørerforbund (NHF) i de kommende tingperiodene. Strategiplanen er basert på
hovedprinsippene i Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Norges idrettsforbund og
olympisk og paralympiske komite sitt ting i Trondheim 2015. Strategiplanen skal fungere som
et kart der planlagt løype for prinsipper, strategi og politikk er identifisert og klarlagt.
I strategiplanen vil en konsekvent bruke terminologien «hundekjøring» som et
helhetsbegrep for alle de forskjellige stilartene som hundekjøring favner. Idrettens
fellesnevner er hund og kjører i harmonisk samspill.
Grunnlaget for valg av mål og strategier er utviklet i samarbeid med våre medlemsklubber og
det sentrale NHF i perioden fra forbundstinget i 2015 til forbundstinget i 2016.
Hensikten med planen er at alle organisasjonsledd skal bruke strategiplanen aktivt ved å
tilpasse strategiplanen for bruk på sitt nivå. Strategiplanen skal være medlemmenes verktøy.
Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et bevisst eierforhold til de visjoner og
verdier som er nedfelt i strategiplanen.
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner i alle NHF’s ledd med utgangspunkt i den
overordnede strategiplanen. På den måten kan vi jobbe sammen for å nå de målene vi har
satt oss. Handlingsplanene sentralt i NHF skal evalueres på hvert ting.
VÅR VISJON
Hundekjøring - samspill og glede
VÅR GRUNNTANKE/VIRKSOMHET
Idrett som fremmer hundevelferd og folkehelse – opplevelser mellom hund, mennesker og
natur
VÅRE VERDIER
Engasjement
Fellesskap
Lojalitet
Hundevelferd
Engasjement
• Vi skal skape engasjement gjennom positive tanker og framsnakk
• Vi skal skape engasjement ved å utvikle idretten
• Vi skal skape engasjement ved å tilrettelegge for initiativ og nytenkning
• Vi skal skape engasjement ved å tilby et åpent og inkluderende fellesskap
Fellesskap
• Vi skal stille opp for fellesskapet
• Vi skal bygge vennskap med humor og samarbeid
• Vi skal skape felles mål med likeverd for alle
• Vi skal være lydhøre og tålmodige for hverandres meninger
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Lojalitet
• Vi skal vise tillitt og respekt
• Vi skal stå for fellesskapets avgjørelser
• Vi skal vise raushet og stille opp for hverandre
• Vi skal holde ord
Hundevelferd
• Vi skal ha hundevelferd i sentrum
• Vi skal lytte til hundene og tilegne oss kunnskap om dem
• Vi skal ta ansvar for hundene både på og utenfor arenaen, hver dag hele året
HOVEDMÅL FOR PERIODEN
Vårt øverste mål er at klubbene får best mulige vilkår til å drive aktivitet for alle
Vi skal legge stor vekt på hundevelferd
Vi skal fremme hundekjøring nasjonalt og internasjonalt
I perioden som planen skal gjelde er følgende tiltak prioritert
1. Aktivitetsutvikling og breddeidrett
2. Organisasjonsutvikling
3. Hundevelferd
4. Konkurranse og toppidrett
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1. AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT
1.1
HOVEDMÅL: Øke antallet aktive medlemmer i NHF til 6000 i 2020
(i 2014: 4200 aktive og total medlemsmasse 8927)
DELMÅL:
Beholde
ungdom og
voksne

DELMÅL:
DELMÅL: Flere aktive
Rekruttere nye medlemmer
medlemmer

STRATEGI NHF
- Aktiv ungdomskomite sentralt i forbundet
- Tilby gode og attraktive kurs, som
trenerkurs, aktivitetslederkurs og
arrangørkurs

DELMÅL: Øke antall
lisensutøvere med
50 %

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Aktive ungdomsgrupper eller
ungdomskomiteer i klubbene
- Informere om kurs
- Være synlige i lokalmiljøet sitt

- Være synlige og aktive
- Være aktiv i forhold til media

- Tilby attraktive fordeler og et sosialt
fellesskap

- Utvikle og implementere nye og
spennende aktiviteter, rekrutteringsløp og
konkurranseformer

- Utvikle og implementere nye og
spennende aktiviteter og
konkurranseformer

- Ivareta gode tilbud og utvikle disse videre
(eks. sommerhundekjørerskolen)

- Gode rutiner for å rekruttere medlemmer

- Tilby og synliggjøre gode fordeler ved
årslisensen
- Verdsette klubber som øker sitt
medlemstall

- Ha gode rutiner for ivaretakelse av alle
medlemmer, både som aktive og som
frivillige
- Klubbene må få på plass visjon og mål

- Bevisstgjøre klubbene på deres ansvar ifht
registrering av medlemmer
- Revitalisere nedlagte klubber
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1.2
HOVEDMÅL: Alle klubber skal ha et godt og variert aktivitetstilbud
DELMÅL: Klubbene skal ha
gode aktivitetsplaner og
aktivitetene bør ledes av
kompetente personer

DELMÅL: Tilby gode
utviklingsmuligheter for alle
utøvere uansett ambisjonsnivå

STRATEGI NHF
- Ha gode verktøy for utvikling av gode
aktivitetsplaner
- Tilby trenerutdanning og
aktivitetslederutdanning
- Utvikle aktivitetsverktøy
- Tilpasse og tilrettelegge utstyr for funkutøvere

DELMÅL: Arbeide for
økt deltakelse av
grupper som trenger
spesiell tilrettelegging

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Legge til rette for et aktivitets/utdanningstilbud for utøvere som ønsker å
satse
- Legge til rette et aktivitets/utdanningstilbud for utøvere som ikke
ønsker å satse
- Synliggjøre klubbens aktiviteter via
hjemmesider eller andre
informasjonskanaler

- Synliggjøre mulighetene ved vår idrett
- Tilby rekrutterings- og kompetansetiltak for
grupper med behov for tilrettelegging
- Opplyse om økonomiske støtteordninger

- Ha et aktivitetstilbud for grupper med
behov for tilrettelegging
- Benytte seg av ulike støtteordninger,
sentralt og lokalt (eks. NIF, NHF, kommuner,
stiftelser)

- Legge til rette for at alle klubber har
hjemmesider eller andre gode
informasjonskanaler
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1.3
HOVEDMÅL: Skape en felles forståelse og et inkluderende fellesskap i alle miljøer
DELMÅL: Flere treffpunkter sentralt og
lokalt

DELMÅL: Økt forståelse for, og
annerkjennelse av alle grener

STRATEGI NHF
- Tilrettelegge for felles samlingspunkter,
for både topp og bredde

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Avholde fagseminarer/temamøter som
alle kan ha nytte av

- Avholde fagseminarer

- Ta vare på klubbens medlemmer uansett
ambisjoner eller grentilhørighet.

- Ivareta alle grenenes historiske perspektiv,
uten at det virker stigmatiserende og legge -La (særlig) unge utøvere få prøve seg frem i
til rette for positiv utvikling
de forskjellige grenene uten å legge press
på tidlig spesialisering
- Jobbe aktivt for å promotere at vi er et
samlet forbund der alle sider av sporten
skal kunne dra nytte av hverandre og der
medlemmene er stolte av sporten.
- Alle kurs og samlinger skal være åpne for
alle som ønsker å delta
-Legge til rette for gode arenaer for
konkurranse og trening
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2. ORGANISASJONSUTVIKLING
2.1
HOVEDMÅL: Øke organisasjonens slagkraft
DELMÅL: NHF og klubbene skal
videreutvikle kompetansen i
organisasjonen

DELMÅL: Styrke
økonomien i
alle ledd

STRATEGI NHF
-Opptre profesjonelt

DELMÅL: Være
DELMÅL: Bedre
en aktiv aktør
og mer effektiv
mot politiske
kommunikasjon
beslutningstakere
og nasjonale og
internasjonale
idrettsorganer
STRATEGI KLUBB/KRETS
-Opptre profesjonelt

- Tilby/avholde kurs og opplæring

- Tilby kurs og opplæring til sine medlemmer

- Tilrettelegge for at klubbene får gode
rutiner for søknader og rapporteringer

- Skape gode rutiner for søknader og
rapporteringer

- Forenkle og forbedre informasjon

- Sikre kontinuitet i klubbledelsen

- NHF som attraktiv samarbeidspartner

- Kunnskap om idrettens organisering og
demokratiske prosesser

- God oversikt over ulike støtteordninger
- God økonomistyring i klubb
- Tilrettelegge for gode inntektskilder
- Optimalisere vår organisasjonsstruktur
slik at den gjenspeiler dagens situasjon
- Ha gode og oppdaterte mandater og
arbeidsfordelinger

- God oversikt over lokale og regionale
støtteordninger
-Oppnå gode gevinster i forbindelse med
klubbens arrangementer
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2.2
HOVEDMÅL: Vi skal ha velfungerende klubber og kretser
DELMÅL: Alle klubber og
kretser har gode planer og
rutiner

DELMÅL: Gjøre det attraktivt å
være frivillig i vår organisasjon

DELMÅL: Trygge rammer
for klubbens og kretsens
medlemmer

STRATEGI NHF
- Ha verktøy for utvikling av gode planer

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Gjennomføre klubbutvikling/kretsutvikling

- Tilby klubbutvikling/kretsutvikling

- Klubbene og kretsene har håndbok som
beskriver rolle- og ansvarsavklaring,
kommunikasjon, rutiner og retningslinjer

- Delta aktivt i faglige klubbutviklingsmiljøer
sentralt i NIF og benytte verktøy og
kompetanse herfra
- Utvikle idebank med gode tips for klubber
og kretser
- Tettere oppfølging av klubbene og
kretsene

- Samarbeide med andre klubber både i
forhold til aktivitet og konkurranser
- Kretsene skal utvikle og ivareta diverse
rekrutteringsprosjekter innenfor sitt
område

- Evaluere vårt kretssystem i et
organisasjonsperspektiv
-Tilrettelegge for at frivillig arbeid i klubb og
krets er enkelt, givende og spennende
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3. HUNDEVELFERD
3.1
HOVEDMÅL: Vi skal i all aktivitet ha fokus på hundevelferd
DELMÅL: Styrke holdninger og
kompetanse knyttet til god
hundevelferd

DELMÅL: Opprettholde et godt
samarbeid med Mattilsynet og
andre aktuelle parter

STRATEGI NHF
- Søke kompetanse og informasjon om
hundevelferd
- Utvikle et kunnskapsbibliotek på
forbundets hjemmeside med fagartikler og
annen informasjon

DELMÅL: Styrke
NHF’s
veterinærgruppe/
veterinærfaglige
kompetanse

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Holdningsskapende arbeid
- Tilby god opplæring/kurs til nye og
uerfarne medlemmer
- Avholde temamøter/seminarer om
hundevelferd

- Avholde hundevelferdsseminar
- Bevisstgjøre arrangører og utøvere om
viktigheten av god hundevelferd

- Være en aktiv høringspart
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4. KONKURRANSE OG TOPPIDRETT
4.1
HOVEDMÅL: Norge skal være beste nasjon i EM/VM/SOC i alle grener
DELMÅL: De beste utøverne skal få
konkurrere internasjonalt

DELMÅL: Vi skal ha landslag for senior og
junior/rekrutt i alle grener

STRATEGI NHF
- Ha et godt samarbeid med Olympiatoppen
og utnytte deres kompetanse

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Tilby gode og attraktive arrangementer

- Engasjere, utdanne og utvikle gode
trenere
- Videreutvikle god prestasjonskultur og
gode ambassadører
- Tilby attraktive landslagsplasser for de
beste utøverne i alle grener
- Ha en langsiktig plan for internasjonale
mesterskap som skal/bør arrangeres i
Norge

- Utvikle og ivareta utøvere som ønsker å bli
gode
- Ha god kommunikasjon med sine aktive
utøvere
- Synliggjøre gode prestasjoner fra klubbens
utøvere i lokalmiljøet
-Ivareta aktive utøvere som trapper ned til å
bli gode forbilder

- Skape en arena for overføring av kunnskap
fra topp til bredde
-Gode og forutsigbare rutiner for uttak til
mesterskap
-Tilby gode støtteordninger for utøvere som
deltar i større mesterskap/internasjonale
mesterskap
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4.2
HOVEDMÅL: Vi skal ha økt konkurransetilbud og et forutsigbart løpsprogram
DELMÅL: Det skal arrangeres
lavterskelløp i alle deler av
landet

DELMÅL: Tilpasse regelverket etter
dagens virkelighet

STRATEGI NHF
- Stimulere til samarbeid mellom
klubber/kretser
- Tilby gode fordeler ved terminfesting av
arrangement
- Tilby gode verktøy og rutiner for
gjennomføring av konkurranser
- Tydeligere skille mellom
lavterskelarrangement, vanlige
terminfestede løp og nasjonale mesterskap
i tradisjonelle øvelser

DELMÅL: Alle løp
skal terminfestes
utover klubbløp

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Tørre å tenke nytt
- Samarbeid med andre klubber ved større
arrangementer
- Aktivt bruk av verktøy for gjennomføring
av konkurranser
- Faste konkurransehelger – mer
forutsigbart
- Gjennomføre lokale konkurranser og
cuper

- Jobbe for at alle hovedløp har faste
konkurransehelger/arrangører

- Samarbeid og felles arrangementer i flere
grener

- Avholde arrangørkurs

- Benytte seg av verktøy og rutiner for
gjennomføring av konkurranser

- Legge til rette for løp ved tidtaking, TD’er,
økonomisk støtte, presse/mediastrategi
- Ha gode forutsetninger for å utøve og
utvikle hver gren
-Legge til rette for gode arenaer for
konkurranse og trening
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18. Regnskap 2017
VEDR. REGNSKAPET 2017

Styrets økonomiske beretning, årsregnskap, revisors beretning samt prosjektregnskap for
2017 følger vedlagt.
Kontrollkomiteens rapport vil bli ettersendt, samt deles ut på tinget.

Lotte Friid Fladeby
Generalsekretær
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STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2017
Virksomhetens art og hvor den drives
Norges Hundekjørerforbund er en medlemsorganisasjon for hundekjørerklubber i Norge
tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har kontor på
Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo.
Rettvisende oversikt over forbundets utvikling og resultat
Styret mener regnskapet for 2017 gir et rettvisende bilde av forbundets utvikling samt
resultat og stilling pr. 31/12-2017.
Resultat
NHF har fortsatt god økonomistyring og holder utgiftene på et nøkternt nivå. Regnskapet for
2017 er gjort opp med et overskudd på kr. 464.824,-. Grunnen til dette overskuddet skyldes
bl.a. at en del planlagte tiltak sentralt ikke ble gjennomført, grunnet økende arbeidsmengde
på gjenværende administrasjon og styret ift. tidligere generalsekretærs langtidssykemelding.
I tillegg har en del tiltak ute hos klubbene ikke blitt avholdt mot deres opprinnelige
søknader.
Etter disse disponeringene utgjør forbundets egenkapital kr. 1.987.111,-.
Det er ikke ubetalt lønn eller honorarer til medlemmene i forbundsstyret.
Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under
denne forutsetning.
Arbeidsmiljø
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Sykefravær
Tidligere generalsekretær var langtidssykemeldt i 2017, fra februar til slutten av september.
Ellers ingen øvrig større sykefravær.
Ytre miljø
Forbundets virksomhet har kun ubetydelig påvirkning på det ytre miljøet. Det er derfor
verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative
miljøpåvirkninger.
Likestilling
Forbundet driver ingen forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønn.
Andel kvinner og menn blant de ansatte er 50/50.
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Oslo, 25. april 2018
Norges Hundekjørerforbund

Siri Barfod
president

Katrine Foss
1. visepresident

Johanne Sundby
2. visepresident

Stein Tage Domaas
styremedlem

Simen Enger
styremedlem

Marianne Lund
styremedlem

Martin Korsmo Corell
styremedlem

Steinar Dagestad
styremedlem
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Norges Hundekjørerforbund
Resultatregnskap 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE
1

2017

2016

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

162 393
2 684 212
732 915

292 110
2 601 003
1 145 027

3 579 521

4 038 141

77 467
1 084 449
432 140
1 523 733

49 149
1 282 873
448 000
2 097 988

3 117 789

3 878 010

461 731

160 131

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

7 859
4 766

7 883
4 840

Sum finanskostnader

3 093

3 042

464 824

163 173

464 824
464 824

163 173
163 173

2
3

Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
5
6

Sum driftskostnader
Driftsresultat

ÅRSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Sum disponering

11
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Norges Hundekjørerforbund
Balanse per 31.desember 2017

EIENDELER

NOTE

2017

2016

7

118 006
118 006

139 383
139 383

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

8
9

23 145
99 984
123 129

62 897
130 706
193 602

Likvider
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum likvider

10

2 099 178
2 099 178

1 502 321
1 502 321

Sum omløpsmidler

2 340 313

1 835 306

SUM EIENDELER

2 340 313

1 835 306

11

99 590
99 590

99 590
99 590

11
11

1 522 287
464 824
1 987 111

1 359 114
163 173
1 522 287

2 086 701

1 621 877

30 819
74 138
148 655
253 612

19 043
72 240
122 146
213 429

253 612

213 429

2 340 313

1 835 306

Omløpsmidler
Varer
Varelager
Sum varelager

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Egenkapital med ulike restriksjoner
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Egenkapital
Årsresultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital
Sum annen egenkapital
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

12

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 25. april 2018

Siri Barfod
President

Katrine Foss
1. visepresident

Johanne Sundby
2. Visepresident

Steinar Dagestad
Styremedlem

Stein Tage Domaas
Leder TKS

Simen Enger
Leder TKN

Marianne Lund
Leder TDK

Martin Korsmo Corell
Leder UK

Lotte Friid Fladeby
Adm. Leder
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Norges Hundekjørerforbund
Noter til regnskapet 2017
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 tilsvarende 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 forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives 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 balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som foreventes å ikke
være forbigående. 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 lønnskostnader.
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. Motsvarende 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 inntektsavsetninger.
Skatter
Norges Hundekjørerforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF
Utstyrsmidler fra NIF
Tilskudd fra Olympiatoppen
VO-midler
Sum

2017
1 918 042
723 374
0
40 640
0
2 156
2 684 212

2016
1 559 032
688 625
273 882
7 000
70 000
2 464
2 601 003
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Note 3

Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Deltakeravgifter
Egenandeler
Lisenser
Momskompensasjon
Andre inntekter

2017
158 643
71 562
166 609
195 671
140 430

2016
245 788
189 182
203 435
209 611
297 012

732 915

1 145 027

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
2017
Lønn
820 324
Arbeidsgiveravgift
119 986
Pensjonskostnader
16 923
Stipend
118 560
Andre lønnskostnader
8 656
Sum
1 084 449

2016
1 001 867
144 883
16 831
113 800
5 493
1 282 873

Sum

Note 4

Lønns- og personalkostnader

Lønn til daglig leder utgjør kr 438 632. Andre ytelser utgjør kr 6 462.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 37 250 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller president i 2017.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.2017. Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter
lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kraven i denne lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2017.
Note 5

Note 6

Tilskudd
Regnskapsposten består av:
Tilskudd til idrettslag
Tilskudd til andre organisasjoner
Sum

2016
333 000
115 000
448 000

2017
238 799
67 225
68 587
105 238
712 571
331 314
1 523 733

2016
238 975
91 587
345 864
157 584
830 102
433 875
2 097 988

2017

2016

Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

Note 7

2017
414 140
18 000
432 140

Varelager
AnskaffelsesTekst
T-skjorter

Antall

kost

Verdi

67,90

0

8 148

NHF.genser (Clique Artic)

92

380,30

34 988

47 157

Seppala-plaketter

33

461,25

15 221

18 450

Seppala-statuetter

28

1 243,75

34 825

34 825

Seppala-merker

864

3,55

3 067

3 078

Seppala-diplomer

147

2,70

397

478

NOM-medaljer

299

26,60

7 953

7 953

NM-medaljer

297

42,00

12 474

13 946

NM-diplomer

1511

5,50

8 311

0

140

5,50

770

5 348

118 006

139 383

Gutt/Pike-diplomer
Sum

Note 8

Verdi

0

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 20 000.
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Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Utstyrsmidler
VO-midler
Opptjente bingoinntekter
Forskuddsbetalte kostnader
Andre påløpte inntekter
Sum

2017
0
0
0
26 818
73 166
99 984

2016
19 207
2 961
66 141
25 488
0
113 797

Annen
egenkapital
1 522 287

Sum
Egenkapital
1 621 877

464 824

464 824

1 987 111

2 086 701

Disp.gj.året
0
0

2016
99 590
99 590

2017
101 653
0
6 362
40 640
148 655

2016
97 033
145 976
0
19 207
262 216

Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler kr 200 650.

Note 11 Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.17

Egenkapital med
selvpålagte retriksjoner
99 590

Årets endring i egenkapital
Årets resultat til annen egenkapital
Avsetning/selvpålagte restriksjoner

Egenkapital pr 31.12.17

0
0
99 590

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Regnskapsposten består av :
Avsatt til organiasjonen
Sum

2017
Disp. årsres.
99 590
99 590
0

Note 12 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Påløpte feriepenger
Rekrutteringsmidler
Påløpte kostnader
Gjeld til klubber
Sum
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Norges Hundekjørerforbund
Prosjektregnskap 2017
Regn. innt. hittil Årsbud. innt.
Regn. kostn. hittil Årsbud. kostn. Regn. res. hittil Årsbud. res.
10 - Felles administrasjon
10050 - Internasjonale møter/kongresser
0,00
0,00
7 476,80
15 000,00
7 476,80
15 000,00
10070 - Antidoping arbeid - hund
0,00
0,00
42 332,20
50 000,00
42 332,20
50 000,00
10080 - Veterinær og dyrevern
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
10090 - Dyrevelferd/-helse
0,00
0,00
18 681,00
70 000,00
18 681,00
70 000,00
32025 - Ungdomstiltak (øremerket)
0,00
0,00
92 945,00
250 000,00
92 945,00
250 000,00
32027 - Sommerhundekjørerskolen (øremerket)
-212 042,79
0,00
326 932,52
0,00
114 889,73
0,00
32030 - Arrangementsstøtte (NM/Seppala)
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
32040 - Klubbrelaterte aktiviteter (øremerket)
0,00
0,00
131 500,00
0,00
131 500,00
0,00
32045 - Rekrutteringsmidler (øremerket)
-24 500,00
0,00
3 000,00
350 000,00
-21 500,00
350 000,00
32050 - Kostnader nasjonale stevner
0,00
0,00
56 539,80
40 000,00
56 539,80
40 000,00
32060 - Spillemidler utstyr (NIF)
-40 640,00
0,00
0,00
0,00
-40 640,00
0,00
32070 - Integrering funksjonshemmede (øremerket)
0,00
0,00
36 347,11
80 000,00
36 347,11
80 000,00
51015 - Lagleder internasjonale mesterskap
-1 150,00
0,00
40 603,45
30 000,00
39 453,45
30 000,00
51020 - Landslagstrener
0,00
0,00
6 362,00
50 000,00
6 362,00
50 000,00
51055 - EM barmark
0,00
0,00
14 530,50
14 531,00
14 530,50
14 531,00
51065 - VM Barmark
-10 700,00
0,00
25 356,63
40 000,00
14 656,63
40 000,00
73001 - Rookie-kurs (øremerket)
0,00
0,00
25 107,00
0,00
25 107,00
0,00
73010 - Andre aktivitetskurs (øremerket)
0,00
0,00
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
73020 - Trenerutvikling (øremerket)
-6 340,00
0,00
0,00
0,00
-6 340,00
0,00
73030 - Lederutvikling
0,00
0,00
14 675,00
15 000,00
14 675,00
15 000,00
73090 - Arrangementsutvikling
0,00
0,00
1 604,00
10 000,00
1 604,00
10 000,00
73100 - Media
0,00
0,00
7 500,00
10 000,00
7 500,00
10 000,00
73110 - Klubbutvikling (øremerket)
-616,00
0,00
8 804,44
0,00
8 188,44
0,00
90010 - Styrets møtekostnader
0,00
0,00
35 146,35
50 000,00
35 146,35
50 000,00
90012 - Andre møtekostnader/representasjon
0,00
0,00
20 466,00
10 000,00
20 466,00
10 000,00
90030 - Ting/ledermøter
-36 404,00
0,00
97 576,25
100 000,00
61 172,25
100 000,00
95010 - Personalkostnader
-86 139,46
0,00
955 936,88
970 000,00
869 797,42
970 000,00
95020 - Kontorkostnader
-4 546,91
-20 000,00
286 553,49
250 000,00
282 006,58
230 000,00
95040 - Div. kostnader
1 902,63
0,00
15 117,88
15 000,00
17 020,51
15 000,00
95050 - Utstyr/bekledning
0,00
0,00
3 697,92
0,00
3 697,92
0,00
95060 - Messer og promotering (øremerket)
0,00
0,00
25 223,07
30 000,00
25 223,07
30 000,00
96010 - Salgsmateriell
-125 622,74
-130 000,00
95 369,43
70 000,00
-30 253,31
-60 000,00
98010 - Lisenser/forsikringer
-177 541,18
-230 000,00
97 480,95
95 000,00
-80 060,23
-135 000,00
98020 - Tilskudd NIF (post 2)
-1 918 042,00
-1 918 043,00
0,00
0,00 -1 918 042,00 -1 918 043,00
98030 - Tilskudd NIF (post 3)
-723 374,00
-723 374,00
0,00
0,00
-723 374,00
-723 374,00
98040 - Mva-kompensasjon
-195 671,00
-170 000,00
0,00
0,00
-195 671,00
-170 000,00
Sum
-3 561 427,45
-3 191 417,00
2 709 265,67
2 829 531,00
-852 161,78
-361 886,00
40 - TKN
32025 - Ungdomstiltak (øremerket)
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
32050 - Kostnader nasjonale stevner
0,00
0,00
471,10
0,00
471,10
0,00
51030 - Samlinger sen/jr./rekr. Landslag
0,00
0,00
60 729,70
40 000,00
60 729,70
40 000,00
51060 - Deltakelse VM snø
-2 153,11
0,00
41 186,07
48 000,00
39 032,96
48 000,00
90011 - Komiteens møtekostnader
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
Sum
-2 153,11
0,00
102 386,87
100 000,00
100 233,76
100 000,00
50 - TKS
32025 - Ungdomstiltak (øremerket)
0,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
32030 - Arrangementsstøtte (NM/Seppala)
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
32050 - Kostnader nasjonale stevner
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
51030 - Samlinger sen/jr./rekr. Landslag
0,00
0,00
34 396,93
15 000,00
34 396,93
15 000,00
51060 - Deltakelse VM snø
-2 000,00
0,00
13 303,80
10 000,00
11 303,80
10 000,00
90011 - Komiteens møtekostnader
0,00
0,00
19 262,00
30 000,00
19 262,00
30 000,00
90030 - Ting/ledermøter
0,00
0,00
2 366,00
5 000,00
2 366,00
5 000,00
95050 - Utstyr/bekledning
0,00
0,00
11 375,00
10 000,00
11 375,00
10 000,00
Sum
-2 000,00
0,00
93 703,73
100 000,00
91 703,73
100 000,00
60 - TDK
32050 - Kostnader nasjonale stevner
0,00
0,00
120 546,09
97 000,00
120 546,09
97 000,00
73050 - Nasjonal TD utdanning
0,00
0,00
16 400,00
24 000,00
16 400,00
24 000,00
90030 - Ting/ledermøter
0,00
0,00
8 705,00
15 000,00
8 705,00
15 000,00
95050 - Utstyr/bekledning
0,00
0,00
4 614,00
4 000,00
4 614,00
4 000,00
Sum
0,00
0,00
150 265,09
140 000,00
150 265,09
140 000,00
70 - UK
32025 - Ungdomstiltak (øremerket)
-13 940,00
0,00
17 629,38
0,00
3 689,38
0,00
90011 - Komiteens møtekostnader
0,00
0,00
280,00
3 000,00
280,00
3 000,00
90012 - Andre møtekostnader/representasjon
0,00
0,00
525,68
10 000,00
525,68
10 000,00
95050 - Utstyr/bekledning
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
Sum
-13 940,00
0,00
18 435,06
20 000,00
4 495,06
20 000,00
Totalt
-3 579 520,56
-3 191 417,00
3 074 056,42
3 189 531,00
-505 464,14
-1 886,00
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VEDR. REGNSKAP OG BUDSJETT

19. Delregnskap 2018
Denne vil bli sendt ut i forkant av tinget

20. Justert budsjett 2018
Styrets forslag til justert budsjett 2018 følger vedlagt.

21. Budsjett 2019
Styrets forslag til budsjett for 2019 følger vedlagt.
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20. Forslag til justert budsjett 2018
FORSLAG

JUSTERT BUDSJETT 2018

Budsjetterte utgifter
Styrke idrettens rolle i samfunnet

prosjektnr.
10050
10070
10080
10090

Internasjonale møter/kongresser
Antidoping arbeid
Veterinær og dyrevern
Dyrevelferd/-helse

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND
Totalt

Org/Adm

15 000
50 000
200 000
80 000

15 000
50 000
200 000
80 000

177 000
150 000
70 000
0
270 000
150 000
0
80 000

150 000
150 000
70 000

30 000
0
90 000
0
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0

30 000

TKN 40

TKS 50

TD 60

UK 70

Endring

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
32025
32027
32030
32040
32045
32050
32060
32070

Ungdomstiltak (øremerket)
Sommerhundekjørerskolen (øremerket)
Arrangementstøtte (NM/Seppala)
Klubbrelatert aktivitet (øremerket)
Rekrutteringsmidler (øremerket)
Kostnader nasjonale stevner
Spillemidler utstyr (NIF)
Integrering funksjonshemmede (øremerket)

270 000
40 000

5 000

5 000

1 000

10 000

60 000

30 000

30 000

10 000

17 000

99 000

80 000

Styrke toppidretten
51015
51020
51030
51040
51045
51050
51055
51057
51060
51065
51070
51080

Lagleder internasjonale mesterskap
Landslagstrener
Samlinger sen/jr./rekr. Landslag
Deltakelse SOC snø
Deltakelse SOC barmark
Deltakelse EM snø
Deltakelse EM barmark
EM/VM-arrangement Norge
Deltakelse VM snø
Deltakelse VM barmark
Øvrig int. deltakelse
Olympiatoppstipend

-50 000

40 000

Styrke kompetanseutviklingen
73001
73010
73020
73030
73050
73060
73090
73100
73110

Rookie-kurs (øremerket)
Andre aktivitetskurs (øremerket)
Trenerutvikling (øremerket)
Lederutvikling
Nasjonal TD utdanning
Internasjonal TD utdanning
Arrangementsutvikling
Media
Klubbutvikling (øremerket)

0
0
0
15 000
35 000
0
75 000
150 000
0

15 000
35 000
75 000
150 000

45 000
140 000

Forbundets organisasjon
90010
90011
90012
90030

Styrets møtekostnader
Komiteenes møtekostnader
Andre møtekostnader/representasjon
Ting/ledermøter

70 000
37 000
40 000
65 000

70 000

1 140 000
250 000
0
15 000
66 000
40 000
70 000
95 000
0

1 140 000
250 000

3 605 000

3 245 000

4 000
40 000
60 000

30 000

3 000
20 000

5 000

Forbundets administrasjon
95010
95020
95030
95040
95050
95060
96010
98010

Lønn
Kontorkostnader
Publikasjoner
Div. kostnader
Utstyr/bekledning
Messer og promotering (øremerket)
Salgsmateriell
Lisens forsikring
Tildeling komiteer

Sum utgifter

170 000

15 000
50 000
40 000
70 000
95 000

100 000

10 000

6000

100 000

140 000

50 000
40 000

20 000

Budsjetterte inntekter
96010
97010
97020
98010
98020
98030
98040
95020

Salgsmateriell
Sponsoravtaler
Andre inntekter
Startlisens
Tilskudd NIF (post 2)
Tilskudd NIF (post 3)
mva. kompensasjonen
Finansposter

-130 000

-130 000

-200 000
-1 918 043
-723 374
-170 000
-20 000

-200 000
-1 918 043
-723 374
-170 000
-20 000

Sum inntekter

-3 161 417

-30 000

Resultat

51020
73090
73100
90012
95010
95050
95060
98010

443 583
385 000
Kommentarer til merknadene over:
Landslagstrener
-50 000 Flytter dette til personalkostnader
Arrangementsutvikling
45 000 Seminar ifbm tinget/evt nytt terminliste/påmeldingssystem/tidtakersystem
Media
140 000 Filmprosjekt/kunnskapsbibliotek
Andre møtekostnader/representasjon
20 000 Allerede overskredet da styret og adm. har vært til stede på flere arrangementer
Lønn
170 000 Etterbetaling overtid GS og presidentskapet 90 000, landslagstrener 50 000.
Utstyr/bekledning
50 000 Nye landslagsdrakter og representasjonsklær
Messer og promotering (øremerket)
40 000 Nytt NHF-matriell, flagg, rollups, bannere.
Startlisens
-30 000 Vi har budsjettert for høyt på denne posten i flere år.
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21. Forslag til budsjett 2019
FORSLAG

BUDSJETT 2019

Budsjetterte utgifter
Styrke idrettens rolle i samfunnet

prosjektnr.
10050
10070
10080
10090

Internasjonale møter/kongresser
Antidoping arbeid
Veterinær og dyrevern
Dyrevelferd/-helse

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND
Totalt

Org/Adm

TKN 40

TKS 50

TD 60

UK 70

TKB 80

Periode

Endring

15 000
50 000
200 000
80 000

15 000
50 000
200 000
80 000

2. kvartal
1-4 kvartal
1 kvartal
1-4 kvartal

150 000
150 000
70 000
150 000
0
40 000
0
60 000

150 000
150 000
70 000
150 000
0
40 000

1-4 kvartal
2 og 3 kvartal
1 og 4 kvartal

60 000

1-4 kvartal

-20 000

30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30 000

1 og 4 kvartal
1-4 kvartal
1-4 kvartal

-50 000

30 000
0
20 000
15 000
0
0
30 000
50 000
0

30 000

30 000
50 000

1-4 kvartal
1-4 kvartal

70 000
0
40 000
60 000

70 000
40 000
60 000

1-4 kvartal
1-4 kvartal
1-4 kvartal
2 kvartal

1 000 000
250 000
0
15 000
10 000
0
70 000
95 000
0

1 000 000
250 000

1-4 kvartal
1-4 kvartal

15 000
10 000

1-4 kvartal
1-4 kvartal

70 000
95 000

1-4 kvartal
1-4 kvartal

3 160 000

2 750 000

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
32025
32027
32030
32040
32045
32050
32060
32070

Ungdomstiltak (øremerket)
Sommerhundekjørerskolen (øremerket)
Arrangementstøtte (NM/Seppala)
Klubbrelatert aktivitet (øremerket)
Rekrutteringsmidler (øremerket)
Kostnader nasjonale stevner
Spillemidler utstyr (NIF)
Integrering funksjonshemmede (øremerket)

150 000
-270 000

1-4 kvartal
1 og 4 kvartal

Styrke toppidretten
51015
51020
51030
51040
51045
51050
51055
51057
51060
51065
51070
51080

Lagleder internasjonale mesterskap
Landslagstrener
Samlinger sen/jr./rekr. Landslag
Deltakelse SOC snø
Deltakelse SOC barmark
Deltakelse EM snø
Deltakelse EM barmark
EM/VM-arrangement Norge
Deltakelse VM snø
Deltakelse VM barmark
Øvrig int. deltakelse
Olympiatoppstipend

1 kvartal
4 kvartal

-40 000

Styrke kompetanseutviklingen
73001
73010
73020
73030
73050
73060
73090
73100
73110

Rookie-kurs (øremerket)
Andre aktivitetskurs (øremerket)
Trenerutvikling (øremerket)
Lederutvikling
Nasjonal TD utdanning
Internasjonal TD utdanning
Arrangementsutvikling
Media
Klubbutvikling (øremerket)

30 000

20 000
15 000

20 000
1-4 kvartal
1-4 kvartal

Forbundets organisasjon
90010
90011
90012
90030

Styrets møtekostnader
Komiteenes møtekostnader
Andre møtekostnader/representasjon
Ting/ledermøter

Forbundets administrasjon
95010
95020
95030
95040
95050
95060
96010
98010

Lønn
Kontorkostnader
Publikasjoner
Div. kostnader
Utstyr/bekledning
Messer og promotering (øremerket)
Salgsmateriell
Lisens forsikring
Tildeling komiteer

Sum utgifter

0
100 000

0
100 000

0
150 000

0
20 000

40 000

50 000

Budsjetterte inntekter
96010
97010
97020
98010
98020
98030
98040
95020

Salgsmateriell
Sponsoravtaler
Bingo/lotterimidler
Startlisens
Tilskudd NIF (post 2)
Tilskudd NIF (post 3)
mva. kompensasjonen
Finansposter

-130 000

-130 000

1-4 kvartal

-200 000
-1 918 043
-723 374
-170 000
-20 000

-200 000
-1 918 043
-723 374
-170 000
-20 000

1-4 kvartal
1-2 kvartal
1-2 kvartal
4 kvartal
4 kvartal

Sum inntekter

-3 161 417

Resultat
32040
32045
32070
51020
51065
73001
73020
98010

-30 000

-1 417

-160 000

Kommentarer til merknadene over:
Klubbrelatert aktivitet (øremerket)
150 000 Søknadsbaserte midler
Rekrutteringsmidler (øremerket)
-270 000 Fordelt på andre prosjektnr.
Integrering funksjonshemmede (øremerket)
-20 000 Justert noe ned pga lav aktivitet
Landslagstrener
-50 000 Flyttet til personalkostnader
Deltakelse VM barmark
-40 000 Flyttet til egen avdeling (TKB)
Rookie-kurs (øremerket)
30 000 Søknadsbaserte midler
Trenerutvikling (øremerket)
20 000
Til komiteer
50 000 TDK og TKB
Startlisens
-30 000 Vi har budsjettert for høyt på denne posten i flere år
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22. Valgkomiteens innstilling
Dette er ikke klart og vil ettersendes, samt deles ut på tinget.

Lotte Friid Fladeby
Fungerende generalsekretær
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23. Tingforslag
INNLEDNING
Styret og administrasjonen i Norges Hundekjørerforbund har vært i en prosess vedrørende
omorganisering. Saken er tatt opp på de to foregående forbundsting. Innspill er tatt med i
det videre arbeidet mot omorganisering. Tinget 2017 har gitt et mandat om å sluttføre
arbeidet og legge frem endelig forslag i 2018. Forslaget er sendt alle klubber for innspill.
Det har kommet et innspill.
Bakgrunnen for arbeidet med omorganisering er i korthet følgende:
Det er viktig at en organisasjon tilpasser seg endringer som skjer i medlemsmassen og i
samfunnet for øvrig, for å kunne møte de krav som stilles til en dynamisk og effektiv
organisasjon på en god måte. Vi er et særforbund som driver utviklingsidrett. Vi har både
topp og bredde. Vi ønsker å levere på alle nivåer. Vi ønsker å bli mer profesjonelle slik at vi
kan tilby medlemmene våre det som etterspørres med tanke på medlemsfordeler og god
kvalitet i alle ledd i organisasjonen. Vi opplever større konkurranse om medlemmene våre,
samtidig som at det stilles krav fra medlemmene til hva forbundet leverer. Vi opplever at det
stilles strengere krav fra flere hold bla med tanke på hundevelferd, antidoping, og
arrangørkompetanse. Det stilles krav i det politiske miljøet, og det siste års utspill fra
kulturdepartementet mot NIF viser hvilket ansvar som påhviler idrettsorganisasjoner, selv
om det i vesentlig grad baserer seg på frivillig arbeid. For å oppnå ønsket utvikling er en
modernisering av organisasjonen nødvendig.
Forslagene som fremmes har tatt hensyn til hva vi mener en optimal organisering for best
mulig helhetlig utvikling av sporten og best ivaretagelse av alle sportens grener, og på alle
nivåer i organisasjonen. I tillegg til den foreslåtte strukturendring, vil det være vesentlig at
det nærmere ansvaret for alle roller blir definert på en tydelig måte (mandater og oppgaver,
instrukser), slik at alle vet hva som er forventet av alle roller i organisasjonen, herunder av
administrasjonen.
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Tingforslag 1 – krever 2/3 flertall
Fra styret i NHF
Endring i NHF’s lov vedr. styresammensetning
TDK ut av styret og TKB inn i styret, samt justering av loven.
Tinget i 2017 vedtok at leder av TD komiteen skulle slippe å sitte i styret. Det ble kun vedtatt
som en overgangsordning og lovene til NHF ble ikke endret. Pdd består styret i NHF av 6
personer, president, 1. visepresident, 2. visepresident, leder for TKN, leder for TKS og leder
for UK.
Barmark er en voksende gren og fortjener å komme opp på lik linje som de andre
grenkomiteene. Dagens organisering av barmarksutvalget fungerer ikke optimalt da de som
sitter der er hentet fra de andre grenkomiteene. Vi foreslår dette som forslag 1 fordi vi,
uansett utfall av forslag 2, ønsker barmarkskomiteen opp på samme linje som de andre
grenkomiteene.
Nåværende lov er ikke helt optimal mtp synliggjøring av hvem som sitter som styremedlem.
Dette ønsker vi også justert i forslaget.
Styret forslår derfor følgende endring i NHF’s lov:
Nåværende tekst:
§ 17
11.

Særforbundstingets oppgaver
Foreta følgende valg (§ 21) av tillitspersoner, med en funksjonstid på to år:
a) President samt 1. og 2. Visepresident.
b) Ledere i følgende komiteer:
- Komité for Teknisk Delegerte (TDK)
- Komité for Nordisk Stil (TKN)
- Komité for Sledehundkjøring (TKS)
- Ungdomskomité (UK)
- Etikk og samfunnskomite (ESK) – møterett, men ikke stemmerett i styret.
Det ene år velges President, 2. Visepresident og ledere TDK og UK, samt
nestledere i TKN, TKS og ESK.
Det annet år velges 1. Visepresident, ledere TKN og TKS, samt nestledere
TDK, UK og ESK
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1.
visepresident. Komiteenes nestledere er personlige varamedlemmer for
sine respektive ledere, og har for øvrig møte- og talerett på styremøter
c) I tillegg velges med funksjonstid på 2 (to) år: 3 medlemmer av TKS og TKN.
(2 medlemmer velges samtidig med leder, det siste medlemmet velges
samtidig med nestleder).
d) Kontrollkomité med (minst to medlemmer) leder, 2 medlemmer, 2
varamedlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
g) Lovutvalg med leder og 2 medlemmer.
65

h) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret bør velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.
Forslag til ny tekst:
§ 17
11.

Særforbundstingets oppgaver
Foreta følgende valg av tillitspersoner, med en funksjonstid på to (2) år:
a) President samt 1. visepresident og 2. visepresident.
b) 4 styremedlemmer med følgende oppgaver:
- Leder for Teknisk komite nordisk stil (TKN)
- Leder for Teknisk komite slede (TKS)
- Leder for Teknisk komite barmark (TKB)- NY
- Leder for Ungdomskomite (UK) (16-26 år)1
c) Ledere i følgende komiteer:
- Etikk og samfunnskomite (ESK) – møte og talerett, men ikke stemmerett i
styret.
- Teknisk delegert komite (TDK) – møte og talerett, men ikke stemmerett i styret.

d) Nestledere i følgende komiteer (personlig vara for styremedlemmene i
samme komite)
- TKN
- TKS
- TKB
- UK (16-26 år)
e) Nestledere i følgende komiteer
- ESK
- TDK

f) Medlemmer i følgende komite
-

3 medlemmer til ESK
3 medlemmer til UK (16 -26 år)

Velges i oddetallsår: president, 2. visepresident, styremedlemmer og ledere
for TKB og UK, leder i ESK, nestleder TKN, TKS og TDK og 3 medlemmer til
ESK
Velges i partallsår: 1. visepresident, styremedlemmer og ledere for TKN og
TKS, leder i TDK, nestledere i TKB, UK og ESK og 3 medlemmer til UK.
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1.
visepresident. Presidentskapet sammen med Generalsekretæren utgjør
1

Det er fortrinnsvis ungdommene selv som skal stille inn kandidater til alle posisjonene i UK.
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Arbeidsutvalget (AU). Nestledere av TKN, TKS, TKB og UK er personlige
varamedlemmer for sine respektive styremedlemmer og har for øvrig
møte- og talerett på styremøte.
i) Kontrollkomité med (minst to medlemmer) leder, 2 medlemmer, 2
varamedlemmer.
j) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
k) Valgkomité med leder, 3 medlemmer og ett varamedlem.
l) Lovutvalg med leder og 2 medlemmer.
m) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Presidentskapet, ledere og nestledere i komiteene velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til
styret og komiteer skal velges samlet. Deretter velges varamedlemmer.
Hvis forslaget går gjennom vil endringene forklart i vedlegg til forslag 2 (hele loven til NHF)
også tre i kraft på følgende punkter: §21 og §22.
Overgangsordning: Som en overgangsordning foreslår styret av valget gjøres slik lovene til
NHF er i dag. Styret får delegert ansvar med å vedta ny leder for barmarkskomiteen og
styremedlem til hovedstyret for ett år.
Valgprosedyren slik den er beskrevet i forslaget trer først i kraft i 2019.
Økonomi: Hvis forslaget går gjennom opprettes det en egen avdeling i budsjettet for TKB.
Midlene som i dag står på avdeling 10 til internasjonale mesterskap i barmark flyttes over til
TKB sin avdeling. Se budsjettforslag for 2019 der dette er skissert.
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Tingforslag 2 - krever 2/3 flertall
Fra styret i NHF
Endring i NHF’s lov vedr. styresammensetning
Uavhengig om forslag 2 blir vedtatt stiller styret i NHF enda et tingforslag om ytterligere
endring i styrets sammensetning og organisering.
FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSSTRUKTUR I NHF 2018
I første del tar vi for oss hovedendringene og i andre del (vedlegget) har vi lagt inn hele loven
til NHF som henviser til hvor endringene skal skje. Endringer i lovene våre er markert i rødt.
Bakgrunn
Styret og administrasjonen i Norges Hundekjørerforbund har etter mandat fra
forbundstinget i 2015 sett på en ny organisasjonsstruktur for forbundet.
Etter tinget i 2017 ble det satt ned et nytt utvalg som skulle jobbe videre med prosessen. Vi
har tatt tak i tilbakemeldingene som kom i 2017.
Hvorfor trenger vi en ny struktur?
Utviklingen av sporten har gått forbi organiseringen og vi ser blant annet at barmark har blitt
stort både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser også at flere utøvere driver med flere grener
samtidig og møter utfordringer fordi de organiseres på forskjellige måter sentralt i NHF. Vi
ønsker at alle grener underlagt NHF skal få samme vilkår. Videre ser vi at det er behov for
tydeligere skille mellom det å være styremedlem og det å sitte som leder av grenkomiteer.
For å synliggjøre dette ønsker vi en endring i lovene til NHF om hvordan valget foregår og
hvordan styret er sammensatt.
Endring i NHF’s lov (klippet ut de viktigste punktene. Se hele loven lengere ned i
dokumentet med de endringer vi ser for oss)
§17 Særforbundstingets oppgaver:
11.
Foreta følgende valg av tillitspersoner, med en funksjonstid på to (2) år:
f) President samt 1. visepresident og 2. visepresident.
g) 4 styremedlemmer med følgende oppgaver:
- Ansvar for TKN
- Ansvar for TKS
- Ansvar for TKB
- Ansvar for UK (16-26 år)2
h) Ledere i følgende komiteer:
- Etikk og samfunnskomite (ESK) – møte og talerett, men ikke stemmerett i
styret.
- Teknisk delegert komite (TDK) – møte og talerett, men ikke stemmerett i styret

i) Ledere i følgende komiteer (personlig vara for styremedlemmene med
samme ansvarsområde)
- TKN
2

Det er fortrinnsvis ungdommene selv som skal stille inn kandidater til alle posisjonene i UK.
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- TKS
- TKB
- UK (16-26 år)
j) Nestledere i følgende komiteen
- ESK
- TDK

f) Medlemmer i følgende komite
-

3 medlemmer til ESK
3 medlemmer til UK (16 -26 år)

Velges i oddetallsår: president, 2. visepresident, styremedlemmer med
ansvar for TKB og UK, leder i ESK, TKN, TKS, nestleder i TDK og 3
medlemmer til ESK
Velges i partallsår: 1. visepresident, styremedlemmer med ansvar for TKN
og TKS, leder i TDK, TKB, UK, nestleder i ESK og 3 medlemmer til UK.
Hovedendringen i dette forslaget går på å opprette en barmarkskomite (TKB) på lik linje som
TKN og TKS. Styremedlemmer til hovedstyret velges inn med ansvar for en spesifikk
grenkomite og ikke som leder av en spesifikk grenkomite. Dette kan kanskje medføre et
tydeligere skille mellom det å sitte som leder av en grenkomite og det ansvaret som ligger i å
sitte som styremedlem i hovedstyret.
Vi ønsker at hovedstyret skal jobbe mer kollegialt som et felles styre, men vi ser også at
styremedlemmene ønsker å beholde kontakten med grenkomiteene.
Det er ikke noe galt i å ha kontakt med grenkomiteene, men arbeidet i grenkomiteene kan ta
mye tid og oppmerksomhet bort fra styrearbeidet som er vel så viktig for å trekke de store
linjene.
Vi tror også at et tydeligere skille gjør det enklere å få medlemmer til å stille som
styremedlemmer eller komiteledere da de kan konsentrere seg mer om konkrete oppgaver
og ikke ha flere hatter.
Styret i NHF består i dag av 3 presidenter og 3 styremedlemmer som igjen er ledere av hver
sin komite. I følge våre lover er også leder av TDK og ESK styremedlemmer, men tinget i 2017
ga disse komiteene fritak fra styreverv uten å endre lovene.
Vi har i løpet av det siste året fått på plass mandater for grenkomiteene som tydeliggjør hva
slags oppgaver og ansvar de har, men ser at vi må gjøre ytterligere endringer i selve
strukturen for å komme videre med oppgaver og utfordringer som ligger fremover i tid.
Hva oppnår vi med denne endringen?
Vi skaper et tydeligere skille mellom grenkomiteene og styrets medlemmer slik at de som
sitter i de ulike posisjonene får mer ro til arbeidet som skal utføres. Men vi har også tatt
høyde for at styremedlemmene får en fot innenfor hver grenkomite og kan følge disse opp
og bringe saker opp til hovedstyret.
I dag har 2/3 deler av styret ansvar for grener i tillegg til ansvaret de har som styremedlem
og de kan bli sittende mellom barken og veden. Det stilles strengere krav fra NIF, Mattilsynet
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har strammet inn grepet og vi står ovenfor flere utfordringer som et styre må jobbe
kollegialt med. Derfor mener vi at det er riktig og nødvendig å skille rollene i noen grad.
Følgende modell illustrerer hvordan sentralorganisasjonen i NHF kan se ut med de endringer
som er skissert:
Hundekjørertinget

Forbundsstyret (1 president, 2 visepresidenter og 4
medlemmer med ansvar for: TKN, TKS, TKB, UK,)
7 personer

Administrasjon 150%

TKN (3-5)

TKS (3-5)

Ungdomskomite (3-5)

Antidoping komite (5)

TKB (3-5)

Lovutvalg (3)

Sanksjonsutvalg (4)

Veterinærutvalg (5)

Toppidrettsutvalg (3)

Valgkomite (5)

Kontrollkomite (5)

Funk-utvalg (3-5)

Rekrutteringsutvalg (3)

TDK (3-5)

ESK (5)

Barmarksutvalget kommer opp på linje med TKN og TKS. Styret består da av 7 personer. Grenkomiteene skal utpeke ett
medlem til å sitte i toppidrettsutvalget og ett medlem til å sitte i rekrutteringsutvalget.

Grenkomiteene (nordisk, slede og barmark) skal videreføre sin myndighet over egen gren og
utviklingen av denne. MEN vi ønsker mer samarbeid mellom komiteene for å tenke helhetlig
og dra veksler på hverandre. Derfor ønsker vi å opprette et eget toppidrettsutvalg og et
rekrutteringsutvalg som består av medlemmer fra TKN, TKS og TKB. Disse utvalgene skal
finne gode løsninger som gjør at toppidretten får bedre vilkår og blir mer lik på tvers av
grenene (samme uttakskriterier til landslag og mesterskap, samme oppfølging, samme
forutsetninger under mesterskap, samme forutsetninger for OLT stipend osv) og at
rekrutteringen drives frem av alle grener, samt at vi har mye å lære av hverandre. Disse
utvalgene skal ikke velges på tinget, men utnevnes av grenkomiteene selv og vedtas av
hovedstyret som lager mandatet.
Vi har gjennomgått NHF’s lov der vi både har oppdatert og justert noe gammel informasjon
og tatt høyde for de endringer vi ønsker å foreslå.
Se hele loven og de endringer vi ønsker i vedlegg 1. Alle endringer er merket med rødt.
Overgangsordning: Som en overgangsordning foreslår styret av valget gjøres slik lovene til
NHF er i dag. Styret får delegert ansvar med å vedta ny et nytt styremedlem til hovedstyret
med ansvar for barmarkskomiteen for ett år.
Valgprosedyren slik den er beskrevet i forslaget trer først i kraft i 2019.
Økonomi: Hvis forslaget går gjennom opprettes det en egen avdeling i budsjettet for TKB.
Midlene som i dag står på avdeling 10 til internasjonale mesterskap i barmark flyttes over til
TKB sin avdeling. Se budsjettforslag for 2019 der dette er skissert.
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VEDLEGG 1
LOV FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND
Stiftet 18. november 1951.
Vedtatt av særforbundstinget juni 2013 med senere endringer, senest 11. juni 2017.
Godkjent av NIF (11.10.2017).
I.
INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1
Formål
(1)
Norges Hundekjørerforbunds formål er å fremme hundekjører idretten i Norge, og
representere idretten internasjonalt.
(2)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§2
Organisasjon
(1)
Norges Hundekjørerforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer
hundekjører idretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.
(2)
Norges Hundekjørerforbund er medlem av NIF og International Federation of
Sleddog Sports (IFSS), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov
gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov.
(3)
Opptak av nye idretter samt endring av Norges Hundekjørerforbunds navn, må
godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig
med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet
fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.
§3
Oppgaver og myndighet
(1)
Norges Hundekjørerforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og
ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer,
norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
(2)
Norges Hundekjørerforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område.
Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende
særidrett med følgende unntak:
a)
spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener,
b)
spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere
idrettsgrener,
c)
økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til
hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner,
d)
internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.
(3)

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og
underlagt kontroll av særforbundet.

§4
(1)

Medlemskap
Alle idrettslag som organiserer hundekjører idretten og er medlem av NIF, har rett til
å bli medlemmer i forbundet.

(2)

Søknad om medlemskap sendes Norges Hundekjørerforbund via idrettskretsen.
Utmelding skjer på samme måte.
Kontingent/avgifter

§5
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(1)
(2)

Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på
forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn
ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget
fratas medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3).

II.

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§6
Kjønnsfordeling
(1)
Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer
skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges
mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.
(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der
nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til
nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis
ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle
bestemmelsen.

(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til
nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager
etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§7
(1)

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag tilsluttet særforbundet i minst én måned og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal
oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen

kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt.
(2)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, sanksjonsutvalg,
antidopingkomite, revisor.4

(3)

Forslagsrett:

3

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
De særforbund som har fått tillatelse av NIF til å opprettholde egne doms- og appellutvalg for behandling av
straffesaker, må legge til «domsutvalg, appellutvalg» i denne bestemmelsen. De særforbund som har opprettet
egne sanksjonsutvalg/disiplinærutvalg, må legge til «sanksjonsutvalg» evt. «disiplinærutvalg».
4
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a)
b)

c)

(4)

Styret i særforbundet har forslagsrett til og på særforbundstinget.
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til
særforbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på
særforbundstinget.
Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til
særforbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
særforbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

Talerett:5
a)
b)

Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.
Representant fra NIF har talerett på særforbundstinget.

§8
(1)

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv.
i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det
kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret6 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
særforbundet

(1)

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person
som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

5
6

Særforbundstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.
Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har
en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret7 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 10
(1)

Inhabilitet
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.
Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i særforbundet.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om
inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen
eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være
vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.
Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende

7

Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement
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inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles
til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille
eller kostnad.
(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.

§ 11
(1)
når

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særforbundet vedtaksføre
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling8 eller ved fjernmøte9. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere
med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 12
(1)

Refusjon av utgifter. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap.

III.
§ 13
(1)

ØKONOMI
Regnskap, revisjon, budsjett mv.
Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og
revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.10
Særforbundet skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en
kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 22.
Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
På særforbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter
i resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være
realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når
årsregnskapet fremlegges. For særforbund som ikke avholder ordinært
særforbundsting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av

(2)
(3)
(4)

8

F.eks. per epost.
F.eks. møte per telefon/videokonferanse.
10
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
9
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langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter
eller tilsvarende i perioden mellom tingene.
(5)

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige
styremedlemmer. Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også
vedkommende signere.

(6)

Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs
konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av særforbundstinget.

IV.
§ 14
(1)

TING, STYRE, UTVALG MV.
Særforbundstinget
Norges Hundekjørerforbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes
hvert år i juni måned11.
Tinget innkalles av styret innen 1. mars til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall
skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest fire uker før tinget.
Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 1. april.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest fire uker før tinget.

(2)

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling
og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

(4)
(5)

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
På særforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser
som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det
ved godkjenning av saklisten.
Tinget 2016 har gitt forbundsstyret fullmakt til å justere forbundets lover i samsvar
med fremtidige endringer i NIFs rgelverk og lovnorm for særforbund.
Representasjon på særforbundstinget
På særforbundstinget møter med stemmerett:
a)
Særforbundets styre.
b)
Representanter fra særkretser og/eller idrettslag etter følgende skala:12
-for medlemstall til og med 50:
1 (en) representant

(6)
§ 15
(1)

11

Det enkelte særforbund avgjør ved tingvedtak når tinget skal avholdes og tingperiodens lengde.
Representasjon til særforbundsting bestemmes i særforbundets lov, dog slik at idrettslagene skal være
representert.
12
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(2)
(3)
(4)

-for medlemstall fra og med 51 til og med 150:
2 (to) representanter
-for medlemstall over 150:
3 (tre) representanter
-en utvalgt fra ungdomskomiteen
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller
oppnevnt av styret etter fullmakt.
Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av
særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
Videre møter uten stemmerett:13
a)

Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem
dersom leder er forhindret fra å møte.

b)
c)
d)
e)

Kontrollkomiteens medlemmer.
Valgkomiteens medlemmer.
Lovutvalgets medlemmer
Revisor.

(5)
I tillegg inviteres forbundets æresmedlemmer, landslagstrenere og NIFs
representant.
Forbundsstyret kan også beslutte å invitere andre.
§ 16 Ledelse av særforbundstinget
Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt
representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 17 Særforbundstingets oppgaver
Særforbundsstinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4.
Behandle beretning for særforbundet.
5.
Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
6.
Behandle forslag og saker,14 unntatt regelsaker, som kun skal behandles
annethvert år (i oddetalls år, med start i 2017).
7.
Fastsette kontingent og avgifter.
8.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9.
Etter innstilling fra fagmøtene:
1. Behandle forslag om nye mesterskapsklasser og distanser, og endringer i
samme.
2. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av hundekjørerdisipliner.
3. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener, og
forslag om endring i mesterskaps alders- og klasseinndelinger og
løpsbetegnelser.
Disse forslagene skal kun behandles annethvert år (i oddetalls år, med start i
2017).
4. Til innføring av nye eller endring i eksisterende disipliner med mer som nevnt
ovenfor kreves 2/3 flertall.

13

De særforbund som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer».
Tinget bør gi forbundsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs
regelverk og lovnorm for særforbund.
14
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10.
11.

Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets
regnskap.
Foreta følgende valg1516 (§ 21) av tillitspersoner, med en funksjonstid på to år:
a) President samt 1. og 2. Visepresident.17
b) Ledere i følgende komiteer:18
- Komité for Teknisk Delegerte (TDK)
- Komité for Nordisk Stil (TKN)
- Komité for Sledehundkjøring (TKS)
- Ungdomskomité (UK)
- Etikk og samfunnskomite (ESK) – møterett, men ikke stemmerett i styret.
Det ene år velges President, 2. Visepresident og ledere TDK og UK, samt
nestledere i TKN, TKS og ESK.
Det annet år velges 1. Visepresident, ledere TKN og TKS, samt nestledere
TDK, UK og ESK
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1.
visepresident. Komiteenes nestledere er personlige varamedlemmer for
sine respektive ledere, og har for øvrig møte- og talerett på styremøter
c) I tillegg velges med funksjonstid på 2 (to) år: 3 medlemmer av TKS og TKN.
(2 medlemmer velges samtidig med leder, det siste medlemmet velges
samtidig med nestleder).
d) Kontrollkomité med (minst to medlemmer) leder, 2 medlemmer, 2
varamedlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
g) Lovutvalg med leder og 2 medlemmer.
h) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret bør19
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.

11.

Foreta følgende valg av tillitspersoner, med en funksjonstid på to (2) år:
k) President samt 1. visepresident og 2. visepresident.
l) 4 styremedlemmer med følgende oppgaver:
- Ansvar for TKN

15

Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på tinget. Tinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det
er behov for.
16
Uten tillatelse fra NIF kan ikke særforbund ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se
dog NIFs lov § 11-11 (2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for
behandling av saker etter egne kamp- og konkurranseregler. Dette utvalget bør velges på særforbundstinget.
17
I stedet for leder/nestleder kan betegnelsen president/visepresident eller lignende anvendes.
18
Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges
til spesifikke oppgaver.
19
Særforbundet kan velge om de øvrige styremedlemmene skal velges samlet eller ikke. For å unngå varierende
praksis fra særforbundsting til særforbundsting, bør det presiseres i loven om de skal velges samlet eller ikke.
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- Ansvar for TKS
- Ansvar for TKB
- Ansvar for UK (16-26 år)20
m) Ledere i følgende komiteer:
- Etikk og samfunnskomite (ESK) – møte og talerett, men ikke stemmerett i
styret.
- Teknisk delegert komite (TDK) – møte og talerett, men ikke stemmerett i styret.

n) Ledere i følgende komiteer (personlig vara for styremedlemmene med
samme ansvarsområde)
- TKN
- TKS
- TKB
- UK (16-26 år)
o) Nestledere i følgende komiteen
- ESK
- TDK

f) Medlemmer i følgende komite
-

3 medlemmer til ESK
3 medlemmer til UK (16 -26 år)

Velges i oddetallsår: president, 2. visepresident, styremedlemmer med
ansvar for TKB og UK, leder i ESK, TKN, TKS, nestleder i TDK og 3
medlemmer til ESK
Velges i partallsår: 1. visepresident, styremedlemmer med ansvar for TKN
og TKS, leder i TDK, TKB, UK, nestleder i ESK og 3 medlemmer til UK
1. visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1.
visepresident. Presidentskapet sammen med Generalsekretæren utgjør
Arbeidsutvalget (AU). Ledere av TKN, TKS, TKB og UK er personlige
varamedlemmer for sine respektive styremedlemmer og har for øvrig
møte- og talerett på styremøte.
i) Kontrollkomité med (minst to medlemmer) leder, 2 medlemmer, 2
varamedlemmer.
j) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
k) Valgkomité med leder, 3 medlemmer og ett varamedlem.
l) Lovutvalg med leder og 2 medlemmer.
m) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Presidentskapet, ledere og nestledere i komiteene velges enkeltvis. De øvrige
medlemmer til styret og komiteer skal velges samlet. Deretter velges

20

Det er fortrinnsvis ungdommene selv som skal stille inn kandidater til alle posisjonene i UK.
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varamedlemmer samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til
stemmetall.
§ 18
(1)

Stemmegivning på særforbundstinget
Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer

enn
én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.
(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19
(1)

Ekstraordinært særforbundsting
Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a)
Vedtak av særforbundstinget.
b)
Vedtak av særforbundsstyret.
c)
Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.
d)
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting
representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.

(2)

Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være
gjort tilgjengelig på særforbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte
tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen
måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4)

Et ekstraordinært særforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter
som møter.

(5)

Et ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære særforbundstinget.
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(6)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20
(1)

Særforbundets styre
Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet
mellom tingene.
Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.
b)
Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og
utøve dens faglige myndighet.
c)
Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.
d)
Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
e)
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret
finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

(2)

(3)
§ 21
(1)
(2)

(2)

(3)

(4)
(5)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer
forlanger det.
Fagmøter
Fagmøtene er rådgivende og innstillende organ for Forbundstinget, Forbundsstyret,
komiteer og utvalg.
Det skal avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil og Sledehundkjøring før
annethvert Forbundsting (oddetallsår, med start i 2017), fortrinnsvis i tilknytning til
dette.
Det skal avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil, Sledehundkjøring og Barmark
før annethvert Forbundsting (oddetallsår, med start i 2017), fortrinnsvis i tilknytning
til dette.
På fagmøtene kan særkretser, lag eller grupper i lag, som har angjeldende disiplin på
sitt program, og ungdomskomiteen, stille med en representant hver.
I tillegg møter Tingvalgte medlemmer i angjeldende fagkomité, samt en representant
fra Presidentskapet.
Fagmøtet bør/kan trekke inn nødvendig ekspertise i saker der det er nødvendig for å
klargjøre saker. Disse har talerett i denne spesielle saken. I tillegg har President,
visepresident og trenere talerett.
Innkalling til fagmøtene skjer samtidig med innkalling til Forbundstinget, med samme
rett og med samme frist for å kreve saker behandlet (se § 14).
Fagmøtets oppgaver:
1.
Avgi innstilling for Forbundstinget i de saker vedrørende angjeldende disiplin,
som Tinget senere skal behandle.
2.
Behandle saker som angår angjeldende disiplin, fremmet av forslagsberettiget
instans, og avgi innstilling om samme.
Saker hvor Forbundsstyret og angjeldende komité har avvikende
oppfatninger, skal behandles av fagmøtet, før tingbehandling.
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3.

3.

4.

§ 22
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Oppnevne et utvalg på tre personer, som innen 15. april skal framlegge sitt
forslag på grenkomiteens leder og nestleder for valgkomiteen og foreslå
øvrige medlemmer til grenkomiteen som velges/utnevnes i tråd med 17.11.c
for TKS og TKN.
Det oppnevnte utvalg skal også for fagmøtet foreslå tre nye medlemmer til
eget utvalg for neste tingperiode.
Oppnevne et utvalg på tre personer, som innen 15. april hvert år skal
framlegge sitt forslag på grenkomiteens nye medlemmer og være behjelpelig
ovenfor valgkomiteen i NHF med å finne leder og nestledere for
grenkomiteene som velges i tråd med §17.11.
Det oppnevnte utvalg skal også for fagmøtet foreslå tre nye medlemmer til
eget utvalg for neste tingperiode.
Velge medlemmer til grenkomiteene etter innstilling fra utvalget som nevnt i
pkt 3.

Faste komiteer
Grenkomiteene (TKN og TKS) er fagutvalg for angjeldende aktivitet innen Norges
Hundekjørerforbund.
Grenkomiteene (TKN, TKS og TKB) er fagutvalg for angjeldende aktivitet innen Norges
Hundekjørerforbund.
TD komiteen (TDK) er fagutvalg for forbundets TDer.
Ungdomskomiteen (UK) er ungdommens eget utvalg.
Etikk og samfunnskomiteen (ESK) er fagkomite for hundevelferd og reguleringer.
Antidopingkomité skal følge opp antidopingarbeidet i forhold til hund, og samtidig
holde kontakt med Antidoping Norge. Komiteen skal samarbeide med forbundets
veterinærgruppe.
Komiteen skal bestå av frittstående medlemmer21 som ikke selv er aktive i sporten.
Komiteen skal ha 3-5 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes av styret i
NHF for 4 år. Komiteen bør ha samlet kompetanse om antidopingreglement, prøvetakingsprosedyrer, og kjennskap til jus, hundekjøring og farmakologi. Minst et
medlem skal være veterinær.
Komiteene i pkt. 22.1, 22.2, 22.3 og 22.4 har Forbundsstyret som sitt overordnede
ledd..
Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes/velges øvrige medlemmer i TDK, TKN,
TKS og UK slik:
• For TKS og TKN i tråd med 17.11.c
• For TDK og UK oppnevnes øvrige medlemmer etter behov av Forbundsstyret,
etter innstilling fra de tingvalgte medlemmer.

(7)

Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes/velges øvrige medlemmer i TDK, TKN,
TKS, TKB, ESK og UK slik:
• For ESK og UK i tråd med 17.11.f
• For TKS, TKN og TBK i tråd med 21.5.4
• For TDK oppnevnes øvrige medlemmer etter behov av Forbundsstyret, etter
innstilling fra de tingvalgte medlemmer.

21

Dvs. de kan ikke være tillitsvalgt eller ansatt i NHF
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(8)
(9)
(10)

Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt forbunds tilsvarende
komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.
Styret fastsetter den nærmere instruks for komiteene.
Kontrollkomité
a)
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi. Kontrollkomiteen skal
påse at særforbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar
med særforbundets lov og beslutninger fattet av særforbundstinget.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at særforbundets interne økonomiske
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
b)

Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for særforbundets drift og
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere
særforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

c)

Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte
revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har
utført der den finner det hensiktsmessig.

d)

Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til
særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og
særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

e)

For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til
det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den
finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til særforbundets
styre og revisor.

f)

Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som
den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om
eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(11)

Valgkomité:
Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(12)

Lovutvalg.
Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lov- og regelforslag og om
fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger.
Sanksjonsutvalg.
Sanksjonsutvalget skal behandle og avgjøre overtredelser av NHFs konkurranse- og
arrangementsreglement i alle disipliner, iht. eget sanksjonsreglement utarbeidet av
NHFs styre. Jfr. NIFs lov § 11-2 og NHFs lov § 23.

(13)
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(14)

Eventuelle brudd på NIFs straffebestemmelser skal behandles av NIFs domsorgan, jfr.
NIFs lov § 11-11.
(NHF v/administrasjonen skal tilrettelegge sakene for sanksjonsutvalget).
Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. e.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 23 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 24 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.
§ 25 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.
§ 26 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter.
Nektelse krever saklig grunn.
§ 27 Lovendring
(1)
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2)
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret. 22
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3)
I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret23 pålegge nødvendig endring for å
unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4)
Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.
§ 28 Oppløsning – Sammenslutning – utmelding
(1)
Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært
særforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles
ekstraordinært særforbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2)

Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved
utmelding eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller formål
godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse
eiendeler.

(3)

Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 27.

22
23

Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.
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