
Referat fra arbeidsmøte i ESK, på Moose Creek Lodge 24.-26. august 2018 

Deltakere: Steinar Dagestad, Snorre Næss, Joakim Varvin og Kari Jæger 

 

Sak 1 Mandat endringer. Steinar følger opp. 

 

Sak 2 Informasjon som berører ivaretakelse av trekkhunder 

Det er ønskelig å lage en portal på NHF sin webside med sentral informasjon. Eks.  

rapporter vedrørende hundehold, hundeløp, vaksiner, regler, oppdatert forskning fra 

veterinærer, mattilsynet osv. 

Sak 3 Dovrefjell 

ESK ønsker informasjon om saksgangen og evt. høringer som har vært relatert til at 

det er blitt forbudt å kjøre hundespann på Dovrefjell. Har det vært en høring? Evt 

hvem har deltatt på dette? Hvilke tiltak har NHF iverksatt? ESK bør være 

høringsinstans i lignende saker i fremtiden. Snakke med DNT, Hans Fredrik Løvold) 

Sak 4 Workshop 

Det bør arrangeres en workshop i mai 2019 med deltakere fra NHF, Mattilsynet, 

løpsarrangører, løpsveterinærer, TD, Vet gruppa, ESK, evt. andre? 

Sak 5 Samkjøring av reglement 

NHF sitt reglement for løp og løpsarrangørenes reglement er ikke samkjørt i dag. 

Dette må rettes opp, slik at reglementene har lik innhold. Sanksjoner / konsekvenser. 

Hvordan skal det utøves? Hva skal være beslutningsgrunnlag og saksgang?  

Sak 6 Hvordan kommuniseres hundekjørersporten i media av hvem? 

Sak 7 Doping 

 Ansvarlig: Kjørere / løpsarrangører. 

1. Kjørere må få dokumentert positiv prøve med påvist bruk. 

2. Oppdatere eksisterende dopingliste. 

Sak 8 Hundekjøring, idrett og samfunn 

Det eksisterer i dag ikke en fullstendig oversikt over hvor mange 

trekkhunder/sledehunder? det er i Norge. Det bør derfor gjøres en kartlegging som 

identifiserer antall trekkhunder og de forskjellige bruksområder. Hundekjøring har fått 

en ny vekst gjennom oppmerksomheten de største hundeløpene som f.eks. 

Finnmarksløpet og Femundløpet genererer, gjennom TV sendinger og sosiale medier. 

Det er derfor interessant å undersøke nærmere hvilken rolle hundekjøringen har fått 

både som idrett og i samfunnet for øvrig. Dette er tenkt gjennomført ved å få 

gjennomført en Questback i hele Norge. Informasjonskilder kan være: Mattilsynet, 

Veterinærer, NHF, utstyrsleverandører, forprodusenter, hundeløp. 



Sak 9 Hundekjøring som nasjonal / internasjonal arena 

Samarbeide med og om dyr, kompetanseutveksling. Internasjonal, Nasjonal, Lokal, 

urban/rural? Hva kjennetegner hundekjørersporten i dag? Det har oppstått endringer i 

strukturer fra at hundekjørerklubber var møteplassen og drivere i sporten, til at løpene 

blir viktige møteplasser og også definerer utviklingen av sporten. Hvilke nye 

utfordringer gir de, og hvordan ivaretar NHF disse endringene. 

Sak 10  Neste møte i ESK 

 23.-25. november 2018? Planlegging av workshop i mai, evt vurdering av Questback. 

  

 Ref. Kari 30.8.2018 

 


