
 

VEILEDER TINGFORSLAG 

Frist for innsending av forslag til ting og fagmøter 2019 er 01. april. 

Det kommer inn mange forslag hvert år, og vi setter pris på engasjementet som klubbene våre har. 

Det dukker med jevne mellomrom opp en del forslag som kan ha en god intensjon – men som 

dessverre ikke er riktig fremstilt eller lite gjennomtenkt.  

Ønsker din klubb å fremme et forslag for tinget, tenk gjennom følgende: 

- Hvilke konsekvenser har denne endringen for hundekjørersporten som helhet eller for den 

spesifikke grenen, både på kort og lang sikt? 

- Er forslaget forankret i klubben? 

- Hvis klubben ønsker en regelendring på klasse/øvelse/distanse - må en eventuell 

regelendring gjelde NM? Innenfor dagens regelverk er det rom for å prøve ut nye 

konkurranseformer. Alle regelendringer som gjelder NM eller lovene til forbundet skal 

derimot godkjennes av tinget. 

Når klubben skal formulere et tingforslag skal det henvises til NHF’s lov og/eller 

konkurransereglementet hvor endringen skal skje. Hvilken paragraf skal endres, og hvordan skal den 

nye ordlyden være. Det skal også legges ved en begrunnelse for forslaget. 

FORSLAG PÅ RIKTIG OPPSETT AV ET TINGFORSLAG (FORSLAG FRA TINGET 2013). Endring 

og argumentasjon er markert i rødt. 

2.2.2. Klasser og distanser under NM-del 2 

(Utdrag) 

Dag 1 (hvert 
annet år) KLASSE  

ALDER  ØVELSE  DISTANSE  

Kvinner senior  19år  Flerspann (1)  15 km  
Menn senior  19år  Flerspann (1)  20 km  
 
Alternerer med 1-spann lang.  
(1). = Senior flerspann 1-4 hunder  
(2).= Junior flerspann 1-2 hunder 

Det foreslås å legge til en tilleggstekst om at ekvipasjer som kjører med 2 eller flere hunder kan 

benytte linesett. 

Oppsettet blir da seende slik ut: 

Dag 1 (hvert annet 
år) KLASSE  

ALDER  ØVELSE  DISTANSE  

 
Kvinner senior  

19år  Flerspann (1) (3) 15 km  

Menn senior  19år  Flerspann (1) (3) 20 km  
Alternerer med 1-spann lang.  
(1). = Senior flerspann 1-4 hunder  



 

(2).= Junior flerspann 1-2 hunder 

(3).= Ekvipasjer som kjører to eller flere hunder kan benytte linesett dersom man kjører pulk med 

brems. 

Argumentasjon:  

Dersom man kan benytte linesett, om man kjører to eller flere hunder, vil man kunne samle flere 

kjørere, - å få flere startende i NM. Dette ved at terskelen for å bli med for de med mange hunder blir 

lavere, og flere vil lettere bli med i denne øvelsen. Mange har to hunder som ikke går hver for seg, 

men sammen i liner er de konkurransedyktige. 

 


