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2 Foretningsorden  
   

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 -1- 

minutts 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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3 Medlemsutvikling 

Det er stor endring i medlemstallene som fremvises i denne rapporten i forhold til tidligere 

år. Grunnlaget for dette er at tidligere rapporter ikke har tatt hensyn til fleridrettslagene. Det 

vil si at alle medlemmer i fleridrettslagene har blitt regnet som medlemmer i NHF. Dette er 

ikke tilfelle, da det kun er en liten gruppering i fleridrettslagene som driver med 

hundekjøring. Alle tallene i den vedlagte rapporten er justert, slik at den nå kun 

representerer de som driver med hundekjøring og som regnes som medlemmer i NHF. 

NHF har hatt en økning i medlemsmassen i 2018 på 830 medlemmer. Det er i dag totalt 

4578 medlemmer. Det er også en økning i aktive i de 3 grenene slede, nordisk og barmark 

på 341 aktive. Administrasjonen tror aktivitetstallene fremdeles er underrapportert, da flere 

klubber ikke rapporterer de samme utøverne i flere grener. Det er slik at hvis en utøver 

driver med for eksempel slede, så er sansynligheten for at de også driver aktivitet med 

barmark veldig stor. Da skal utøveren registreres både under slede og barmark. Også viktig 

og poengtere at man er aktiv så snart man gjør aktivitet med hunden, Det gjelder også 

engasjement i styre og frivillighet. Man må ikke konkurrere for å være aktiv. 

NIF har satt en grense for 1500 aktive pr gren for å tildele grentilskudd. Vi har i år for første 

gang innrapporterte tall som skal kunne gi oss grentillskudd i både barmark og slede. 
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4 Resultater 2018/2019 

Barmark 

Verdensmesterskap, barmark 2018, 27. – 30. Oktober, Nybro, Sverige 

Norske medaljevinnere i EM barmark i Sverige 2018 

Bikejoring elite men (DBM)– 4,8km 

1 Viktor Sinding-Larsen 

Bikejoring elite women (DBW) – 4,8km 

1 Linn Beate Sinding- Larsen 

Bikejoring junior men (DBMJ) – 4,8km 

1 Andre Boysen Hillestad 

2  Truls Johansen 

Bikejoring junior Women (DBWJ)- 4,8km 

1 Ida Mathiesen 

2 Agnes Therese Dervo 

3 Therese Midtlien Langlie 

1-dog Scooter men – 4,5km 

1 Viktor Sinding-Larsen 

1-dog Scooter women 

2 Ann Elisabeth Ohnstad 

3 Trine Bjørnerås 

1-Dog scooter junior 

1 Andre Boysen Hillestad 

2 Maren Emilie Leegaard 

8-dog rig (DR8) 5,4km 

1 Hege Ingebrigtsen 

  

8-dog rig (DR8 RNB) 5,4km 

3 Håvard Okstad 

4-dog rig junior (DR4J)- 5,4km 

1 Ylva Leegaard 

2 Andre Boysen Hilestad 

2-dog scooter 5,4km 

2 Viktor Sinding- Larsen 

 

Medaljevinnere NM barmark 2018 
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Åpent NM barmark, snøreløping 9.9.2018 

NM Menn senior 19+, 4 km 

1 Mikael Lillestu Anti/ Trysil trekkhundklubb 

2 Viktor Sinding-Larsen Helle/ Nittedal Hundekjørerklubb 

3 Svein Ivar Moen Snørock/ Trysil Hk/Teamvom 

NM Kvinner senior 19+, 4km 

1 Mathilde Lutnæs Julussas/ Trysil Hundekjørerklubb 

2 Karoline Næss Bjerke IL 

3 Karoline Konradi Øksnevad Marley/ NTKH 

NM Kvinner junior 17-20, 4km 

1 Selma Furuvald Bakken Rudolf/ Bærum hundekjørerklubb 

2 Helene Midtlien Langlie Brownie / Asker trekkhundklubb 

3 Ylva Leegaard Jarlsberg tk 

NM Piker 14-16, 4km 

1 Maren Emilie Legaard Josefine/ Jarlsberg trekkhundklubb 

2 Ida Larsen Spring/ Bærum Trekkhundklubb 

3 Natalie Kollerød Norsk trekkhundklubb 

NM Gutter 14-16 

1 Brage Dybendahl Hartz Driva/ Asker trekkhundklubb 

2 Tobias Sandnes Kaito 

NM Hundekjøring Barmark sykkel, sparkesykkel og vogn- 7-10.6.2018 Hurdal  

Senior 19+ Sparkesykkel 1 hund. 5km 

1 Ann Elisabeth Ohnstad  

2 Hilde Andresen  

3 Trine Bjørnerås  

NM Menn 19+ Snøresykkel, 5km 

1 Viktor Sinding- Larsen  

2 Kjell Magnus Olsen  

3 Simen Enger  

NM Kvinner 19+ Snøresykkel, 5km 

1 Mathilde Lutnæs  

2 Linn Beate Sinding-Larsen  

3 Ann Elisabeth Ohnstad  

Junior 17-20 Sparkesykkel 1 hund, 5km 

1 Andre Boysen Hilestad  

2 Synne Knag  

3 Truls Johansen  

Menn 17-20 Snøresykkel 5km 

1 Andre Boysen Hillestad  

2 Truls Johansen  

3 Niklas Fallrø  
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Gutter 14-16 Snøresykkel 

1 Brage Dybendahl Hartz  

2 Ole-Andreas Gussøyvorland  

3   

Kvinner 17-20 Snøresykkel 

1 Agnes Therese Dervo  

2 Helene midtlien Langlie  

3 Synne Knag   

Piker 14- 16 Snøresykkel 

1 Ida Mathiesen  

2 Sofie Amalie Sørum  

3 Mina Hammer Flathagen  

Junior 17-20 Vogn 4-spann 5km 

1 Andre Boysen Hillestad  

2 Ronja Leegaard  

3 Ylva Leegaard  

Senior 19 + Vogn 4 spann 5km 

1 Kjell Sørum  

2 Hege Ingebrigtsen  

3 Maren Kristine Jystad  

Junior 17-20 Sparkesykkel 2-spann, 5km 

1 Andre Boysen Hillestad  

2 Truls Johansen  

3 Agnes Therese Dervo  

Gutter 14-16 Sparkesykkel 1 hund, 5km 

1 Brage Dybendahl Hartz  

   

   

Piker 14-16 Sparkesykkel 1 hund 

1 Maren Emilie Leegaard  

2 Sofie Amalie Sørum  

3 Ida Mathiesen  

Senior 19+ Sparkesykkel 2-spann, 5km 

1 Viktor Sinding-Larsen  

2 Petter Brøndbo Wettre  

3 Oda Fossalmqvist  

Senior 19+ Sparkesykkel 2-spann, 5km 

 

1 Linn Beate Sinding-Larsen  

Senior 19+ Vogn, 8 spann, 5km 
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1 Hege Ingebrigtsen  

2 Bjørn Becker-Johansen  

3 Maren Kristine Jyrstad  

Stafett 17+ 

 

1 Asker trekkhundklubb 1 

1. Helene Midtlien Langlie 

2. Stein Grøndalen 

3. Birger Mo 

 

2 Trysil hundekjørerklubb 

1. Mikal Lillestu 

2. Mathilde Lutnæs 

3. Elise Schøtz 

 

3 Nittedal hundekjørerklubb lag 1 

1. Viktor Sinding-Larsen 

2. Lars Messel 

3. Knut Harald Smette 

 

  



Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund 

 10 

Nordisk 

Verdensmesterskap snø 2019, nordisk, sprint og mellomdistanse Bessans, Frankrike 

Medaljevinnere VM Bessans 2019 

PM1 

1 Viktor Sinding- Larsen 

2 Yngve Hoel 

3 Petter M Kristiansen 

PW1 

1 Ann Karin Huseby 

PW1j 

1 Emilie Mo 

3 Helene midtlien Langlie 

SM1 

2 Viktor Sinding- Larsen 

3 Vegard Bruem Reistad 

SW1 

3 Ann Karin Huseby 

SW1j 

1 Emilie Mo 

2 Helene Midtlien Langlie 

SP4 

1 Andre Hillestad Boysen 

3 Maren Emilie Leegaard 

SP4MS 

1 Andre Hillestad Boysen 

SM2 

2 Viktor Sinding- Larsen 

3 Yngve Hoel 

SW2 

3 Caroline Conradi Øksenvad 

 

Norgesmesterskap, Nordisk stil del 1 og 2 

NM hundekjøring SNØ NORDISK del 1  

Kvinner senior kombinert 17 

1 Ann-Karin Huseby Hadeland TK 

2 Stine Lyse Klevengen Hadeland TK 

3 Marte Eirin Solhaug Asker TK 
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Menn senior kombinert 17 år 

1 Viktor Sinding- Larsen Nittedal HK 

2 Yngve Hoel Hadeland TK 

3 Petter Kristiansen Norsk TK 

Kvinner jr 17-20 år 1-spann pulk 

1 Agnes Therese Dervo Nittedal HK 

2 Synne Knag Nittedal HK 

3 Helene Midtlien Langlie Asker TK 

Menn jr. 17-20 år 1-spann pulk 

1 Truls Johansen Asker TK- kun en deltaker 

2   

3   

Kvinner senior 1-spann pulk 

1 Ann-Karin Huseby Hadeland TK 

2 Marte Eirin Solhaug Asker TK 

3 Karoline Conradi Øksnevad Norsk TK 

Menn senior 1-spann pulk 

1 Petter Kristiansen Norsk TK 

2 Yngve Hoel Hadeland TK 

3 Emil Sletmoe Norsk TK 

Menn veteran 1-spann pulk 

1 Ebbe Hvidegård Hartz Asker TK 

2 Vidar Bråten Oslomarka TK 

3   

   

NM herrer sen. 1-spann pulk 30 km 

1 Petter Kristiansen Norsk 

2 Emil Tiaininen Sletmoe Norsk 

3 Trond Are Hoel Grenland 

NM Damer sen.  1-spann pulk 20km 

1 Ann-Karin Huseby Hadeland 

2 Marte Eirin Solhaug Asker 

3 Carina Nilsen Nittedal 

NM herrer jr. Fl.-sp pulk 10 km 

1 Truls Johansen Asker – kun 1 påmeldt 

2   

3   

NM Damer jr. Fl.sp.-pulk 10km 

1 Synne Knag Nittedal 

2 Selma Furuvald Bakken Bærum 

3 Helene Midtlien Langlie Asker 
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Gutter 15-16år 1-sp. Pulk 5km  

1 Brage Dybendahl Hartz Asker 

2 Ole Andreas Gussøy Vorland Trondheim- kun 2 startende 

3   

Piker 15-16 år 1-sp. Pulk 5km 

1 Ida Mathiesen Asker 

2 Marte Brandstad Haug Nittedal 

3 Mina Hammer Flatangen Trysil 

Gutter 13-14 år 1-sp pulk 5km 

 

1 Brage Lidsheim Nittedal 

2 Johannes Jemer Mjelde Hamar – kun 2 startende 

3   

Piker 13-14år 1-sp pulk 5km 

 

1 Sofie Stølan- Chesy Asker  

2 Synne Brandstad Haug Nittedal- kun 2 fullførte 

DNF Vilde Kophaug Bølling  Asker 

Rekrutt gutt/ pike 11-12 år snøre 

 

1 Jard Even Aaseby Nittedal 

2 Eline Andersen Nittedal 

3 Frøydis Bøckman Nittedal- 3 påmeldte/fullførte 

NM Stafett Nordåsen 17.3.2019 

Damer 17+ 3 x 5 km 

1 Hadeland Trekkhundklubb lag 8 

1. Oda Foss Almquist 

2. Stine Lyse Klevengen 

3. Ann Karin Huseby 

2 Nittedal Hundekjørerklubb 1 lag 12 

1. Agnes Therese Dervo 

2. Karine- Helene Bryde Solberg 

3. Solveig Aaseby 

3 Trysil Hundekjørerklubb lag 11 

1. Randi Elin Lutnæs 

2. Anne Sæthre 

3. Elise Schiøtz 

Menn senior 17+ 3x 10km 

1 Asker trekkhundklubb 1 lag 17 

1. Stein Grøndalen 

2. Birger Mo 
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3. Henrik Mathiesen 

2 Nittedal Hundekjørerklubb lag 21 

1. Lars Messel 

2.Simen Enger 

3. Viktor Sinding- Larsen 

3 Norsk trekkhundklubb lag 16 

1. Petter Kristiansen 

2. Karoline Conradi Øksnevad 

3. Emil Tianen Sletmoe 

 

Stafett gutt/ pike  13-16 år 3x 5km 

1 Asker trekkhundklubb 1 lag 1 

1. Ida Mathiesen 

2. Sofie Stølan- Chesy 

3. Brage dybendahl Hartz 

2 Nittedal hundekjørerklubb 1 lag 4 

1. Brage Lidsheim 

2. Jard Even Aaseby 

3.Synne Brandstad 

3 Nittedal hundekjørerklubb 2 lag 5 

1. Marte Brandstad Haug 

2. Tora Bøckman 

3. Mari Korsvold 
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Slede 

NM/WC Slede 2019 Sprint og mellomdistanse Hamar THK 2019 

Sammenlagtresultat 

MD Sprint Slede 10-spann WC 

1 Kjetil Rollag Hillestad Hamar 

2 Sigurd Erdal- Aase Hamar 

3 Svein Erik Teslo Hamar 

MD Sprint 6- spann WC 

1 Hege ingebrigtsen Narvik  

2 Frode Haugan  Hamar 

3 Rune Haugmo Hamar 

MD Sprint Slede 4- spann WC 

1 Eira Aaseby Nittedal 

2 Trine Sørum Trondheim 

3 Ann- Elisabeth Ohnstad Norsk 

MD Sprint Slede 4-spann junior 

1 André Boysen Hillestad Hamar 

2 Maren Emilie Leegaard  Jarlsberg 

3 Ida Mathiesen Asker 

MD Sprint Slede 13-15 år  

1 Marte Brandstad Nittedal 

2 Emil Mortensen Kausangrød 

3 Casper Alstad Hamar 

 

Norgesmesterskap, sledehund sprint og mellomdistanse 

NM Slede 16-17.2.2019 Sprint og mellomdistanse Hamar THK  med alle 

MD 12 hunder pool 

1 Hege Ingebrigtsen Narvik 

2 Rune Haugmo Hamar 

3 Frode Haugan Hamar 

Sprint 6-spann 

1 Lena Boysen Hillestad Holmenkollen 

2 Kjetil Rollag Hillestad Hamar 

3 Trine Sørum Trondheim 
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Norgesmesterskap sledehund langdistanse begrenset klasse  

NM slede langdistanse åpen klasse og begrenset klasse 2019 

NM Junior langdistanse 195 km Femundsløpet 2019 

1 Jan Tore olsen  

2 Truls Tollefesen  

3 Helene Backen  

Langdistanse åpen klasse 650km begrenset klasse, Femundløpet 2019 

1 Thomas Wærner  

2 Robert Sørlie  

3 Sivert Kjøsnes  

Langdistanse 8-spann 500km, begrenset klasse, Finnmarksløpet 2019 

1 Hanna Lyrek  

2 Harald Tunheim  

3 Andrè Fjørtoft Bjørnstad  

 

NM slede langdistanse åpen klasse og begrenset klasse 2019 

NM Junior langdistanse 195 km Femundsløpet 2019 

1 Jan Tore olsen  

2 Truls Tollefesen  

3 Helene Backen  

Langdistanse åpen klasse 650km begrenset klasse, Femundløpet 2019 

1 Thomas Wærner  

2 Robert Sørlie  

3 Sivert Kjøsnes  

Langdistanse 8-spann 500km, begrenset klasse, Finnmarksløpet 2019 

1 Hanna Lyrek  

2 Harald Tunheim  

3 Andrè Fjørtoft Bjørnstad  

 

Iditarod, 02.-17. mars, Alaske, USA 

Sledehund Joar Leifseth Ulsom  nr. 2 
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Styret 2018/2019 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representanter med rett til å møte i styremøter med forslagsrett uten stemmerett 

 

 

  

 

 

 

Siri Barfod 

President 

Emil Inauen 

1. Visepresident 

Hernan Maquieira 

2. Visepresident 

Simen Enger 

Styremedlem TKN 

Terje Hoel 

Styremedlem TKB 

Kristian Sæther 

Styremedlem 

TKS 

Ronja Leegaard 

Styremedlem UK 

Marianne Lund 

Representant TDK 
Steinar Dagestad 

Representant ESK 
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5 Tingoppnevnte utvalg 

Kontrollkomité Knut Arne Holthe (leder) 

Gunnar Ramsvatn (medlem) 

Julie Vesterhus (medlem) 

Roger Dahl (varamedlem) 

Elisabeth Edland (varamedlem) 

 

Lovutvalg Christian Fredrik Mathiesen (leder) 

Helge Rivrud (medlem) 

Kathrine Fjeldstad (medlem) 

Christian Lundin (varamedlem) 

Kristin Aasheim (varamedlem9 

 

Sanksjonsutvalg Jarl Fladeby (leder) Frem til 1. des 

Pål K. Haugsnes (medlem) 

Nils Finsrud (medlem) Leder fra 1 des 

Lena B. Hillestad (varamedlem) 

Kjell Brennodden (varamedlem) 

 

Representant IFSS og NIF Siri Barfod 

 

Valgkomité Inge Bugge Knudsen (leder) 

Johanne Sundby (medlem) 

Martin Lunde (medlem) 

Eilert Hesthagen (varamedlem) 

 

Statsautorisert revisor  J. Bruserud & Co AS, Oslo 

Antall medlemsklubber  60 

Antall særkretser   4 
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Komiteer og utvalg 

 

TKN     Simen Enger (Leder)  

Ann Kristin Midtlien (Nestleder) 
 Robert Corell (Medlem) 

Karoline Conradi Øksnevad (Medlem) 
 

TKB  Terje Hoel (Leder) 

Arild Jørgensen (Nestleder) 

Laila Leegaard (Medlem) 

Veronika Strend (Medlem) 

TKS   Kristian Sæther (Leder) 

Frode Haugan (Nestleder) 

Eline Lihagen (Medlem) 

Marit Ånes (Medlem) 

Einar Semmingsen (Medlem) 

UK Ronja Leegaard (Leder) 

Pinja Korpela (Medlem) 

Eira Aaseby (Medlem)  

Truls Johansen (Medlem) 

Jørgen Stølan-Thoresen (Medlem) 

TDK Marianne Lund (Leder) 

Steinar Johansen (Nesteleder) 

Rita Hallvig (Medlem) 

Line Löw (Medlem) 

Etisk Komite Steinar Dagestad (Leder) 

Snorre Næss (Nestleder) 

Joakim Varvind (Medlem) 

Kjerstin Kolvik Iversen (Medlem) 

Kari Jæger (Medlem) 

Anti-doping komite Anne-Grete Sætrang (Leder) 

Sigbjørn Bakke Hansen (Jurist) 2014-2018 

Mirjam Solbakk (Sykepleier) 2018-2022 

Cathrine Thue Holthe (Veterinær) 2017-2021 

Karoline Riiser Haraldsen (Veterinær) 2016-2018 

HC Utvalg Trine Wassås 

Thomas Vedler 
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Særkretsene 

Akershus   Hege Hodnesdal 

Hedmark   Vidar Nordby 

Oppland   Kristen Rustad (leder arbeidsutvalg) 

Sør-Trøndelag   Asbjørn Holthe 
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6 Styrets beretning

Norges Hundekjørerforbunds 

virksomhet administreres fra 

forbundskontoret på Idrettens hus, 

Ullevål stadion, Oslo.  Virksomheten 

drives iht tingvedtatte målsetninger.   

 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter samt 2 

styreseminarer i perioden.  I tillegg er 

foretatt styrebehandling av saker på e-

post. 

Arbeidsutvalget, AU, bestående av 

presidentskapet har avholdt 5 møter, samt 

hatt uformelle samtaler etter behov i 

perioden. 

Styrets oppgaver 

Styrets oppgaver er ivaretatt etter beste 

evne i perioden.   

Styret har deltatt på sentrale 

arrangementer og møter i NIF s og SFF s 

regi, herunder vært aktivt deltagende i den 

pågående moderniseringsprosessen og 

digitaliseringsprosessen. 

Styret har vært representert på alle 

Norgesmesterskap med utdeling av NM 

medaljer, samt på Seppalaløpet.  I tillegg 

har styret vært representert på en rekke 

andre større og mindre løp nasjonalt og 

internasjonalt i perioden. 

Styret har fulgt opp de ansatte i 

administrasjonen.  Det er skjedd 

administrative endringer i perioden, som 

har bidratt til noe mindre utadrettet 

aktivitet i en overgangsperiode.  

Forbundet har fått ny generalsekretær i 

100% stilling, og 1. juni 2019 tiltrer 

nyansatt i50% ettårig engasjement samt 

en person i tiltaksrettet attføring. 

Styret har ansvar for regnskapet, 

regnskapsanalyser og budsjettering.  NIF 

s regnskapskontoret er gått over på et nytt 

system.  Dette har skapt utfordringer bl a i 

forhold til forsinkelser med rapporteringer.   

Det har vært arbeidet med 

organisasjonsmodellen og oppfølging av 

strategiplanen.  Ny langtidsplan 

fremlegges for medlemmene i forbindelse 

med tinget 2019. 

Styret har hatt løpende kontakt med 

klubber og arrangører, og er opptatt av å 

ha dialog og konstruktivt samarbeidet på 

alle nivåer og på tvers av alle grener både 

nasjonalt og internasjonalt.   

Det har vært pressekontakt og avgivelse 

av intervjuer.   

Styret har også lagt vekt på hensynet til 

god hundevelferd og opprettholdt sin gode 

dialog med Mattilsynet. 

Arbeidet i forhold til Antidoping Norge er i 

prosess.   

NHF er i dag sertifisert som et Rent 

Særforbund!
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Regnskap 

NHF har også i denne perioden økt egenkapitalen, som følge av at planlagt budsjettert 

aktivitet ikke er gjennomført. 

Styret ønsker ikke at dette skal bli en hovedregel, og  

ønsker derfor en endring i styringsstrategien som innebærer en endring av budsjettpostene 

slik at styret får noe mer styringsrom i styreperioden.  Videre er det viktig at det synliggjøres 

at mye koordineringsarbeid rent faktisk ligger i administrasjonen i forhold til de aktiviteter 

som foregår.  For at NHF skal lykkes i rekrutteringsarbeidet må det tas grep som innebærer 

administrativt koordineringsarbeid med klubber og arrangører. 

Tid er en knapphetsressurs 

Styrearbeidet i NHF er tidkrevende. Selv om vi jobber mot en modell hvor styret blir mindre 

involvert i arbeid som ideelt sett burde bli håndtert av administrasjonen, må vi erkjenne at 

kapasiteten i administrasjonen foreløpig ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre en slik 

styringsmodell fult ut. Styrets medlemmer må derfor fortsatt regne med å bruke vesentlig tid 

mellom styremøtene. For at vi skal nå målet om mindre styrearbeid må administrasjonen 

styrkes med flere ansatte.  
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Administrasjonen 

NHF s kontor har i 2018 ikke hatt full bemanning i administrasjonen.   Vi har hatt en 100% 

stilling, og en 50% stilling frem til 1.10 2018.  Stephen Smithurst gikk over som 

generalsekretær i Vannski og Wakeboardforbundet den  01 10.  Da ble det ansatt ny 

generalsekretær i 100% stilling.  Beklageligvis valgte utviklingskonsulenten/konstituert 

generalsekretær å si opp sin stilling med virkning fra 1. desember.  NHF hadde ved 

utgangen av 2018 en fast ansatt generalsekretær i 100% stilling.  Det er stort arbeidspress 

på administrasjonen og man klarer ikke å gjennomføre alle pålagte og ønskede oppgaver 

med kun en ansatt.   

  

Administrasjonens sentrale oppgaver 

Økonomi,-følge opp regnskap, budsjett, reiseregninger, refusjoner, stipender, 

søknader og rapportering. 

Styremøter,- forberede sakspapirer, planlegge og tilrettelegge, føre referat 

Administrativt arbeid, arkivering, journalføring, innkjøp, informasjon mv 

Følge opp overfor NIF 

Følge opp Antidoping, Rent Særforbund, Ren Utøver 

Følge opp klubber, lisenser, IT 

Følge opp toppidrett og komiteer, herunder arrangementer, konkurranser, prosjekter 

og kurs 

Følge opp overfor mattilsynet 
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Handlingsplan for tingperioden 

Hovedfokus for perioden har vært å etablere gode og oppdaterte rutiner, instrukser og 

mandater.   Videre evaluere kjørereglementet som ble samordnet og vedtatt i 2017.  

Hundevelferd og organisasjonsutvikling har også vært prioritert. 

Organisasjonsutvikling 

Styret, 3 grenkomiteer, ungdomskomiteen og ESK har oppdatert handlingsplaner for 

perioden. 

Det er en pågående prosess å jobbe for at alle komiteer har gode strukturer og rutiner som 

innebærer en god arbeidsdeling så arbeidsbelastningen ikke blir for stor. 

Det er en pågående prosess å arbeide for en effektivisering av styrearbeidet og være synlig 

i miljøet.  VI jobber med å lage gode verktøy for klubber og arrangører. 

Vi er blitt sertifisert som Rent Særforbund! 

Hundevelferd 

Den gode dialogen med Mattilsynet og løpsarrangører er fulgt opp. 

Det er levert høringsinnspill til ny forskrift om konkurranser med dyr.  

Det er igangsatt arbeidet med en mer overordnet plan for hundevelferd i NHF.  

Konkurranse og toppidrett 

Det er levert gode resultater nasjonalt og internasjonale mesterskap. 

Det er mange gode tanker rund profesjonalisering og organisering av toppidretten, men det 

er pt ikke finansiering til å gjennomføre dette.  

For at vi skal komme opp på et akseptabelt nivå er man avhengig av profesjonelle 

mennesker i miljøet som har tid til å gjøre denne jobben uten vederlag. Slik som det ser ut 

nå er dette vanskelig. Man er også avhengig av godt organiserte komiteer med mye 

ressurser i de forskjellige grenene for at toppidretten skal fungere optimalt. 

Det er valgt en toppidrettsansvarlig i styre, men arbeidsgruppen er foreløpig ikke operativ.   

Arbeidet med gode og ensrettede rutiner vedrørende landslagsuttak, representasjonslag og 

OLT stipend følges opp.   

Det er inngått avtale om NM uke til neste sesong 

Aktivitetsutvikling og breddeidrett 

For at styret skal få en bedre innsikt i hva klubbene gjør og hva de trenger hjelp med, har 

styret satt fokus på klubbesøk i denne tingperioden, og vil fortsette dette arbeidet også i 

neste tingperiode. Det er viktig at forbundet har en god dialog med klubbene, slik at 

avstanden mellom klubb og forbund blir så liten som mulig. 
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Hundekjøringens dag er igjen avholdt, og vi håper at flere klubber vil arrangere tilsvarende 

arrangement i sitt nærområde. 

Administrasjonen har begynt å lage «verktøykasser» for klubbene for å utvikle 

aktivitetstilbudet. 

Styret har også deltatt på flere arrangementer rundt om i landet. 

Det er åpnet for breddeløp med forenklet regelverk, og dette har ledet til større aktivitet. 

 

Aktivitet i utvalg og komiteer 

Forbundets kontrollutvalg, sanksjonsutvalg, og valgkomite jobber med de sakene de er 

tildelt.  Det gjelder også de fire tekniske komiteer.  TKN, TKS, TBK og TDK.  Se komiteenes 

egne årsmeldinger 

Aktivitet i styreoppnevnte utvalg, råd og komiteer 

Forbundets Antidoping komité (ADK) jobber med saker de er tildelt.  Se egen årsberetning 

fra komiteen. 

Utvalg for funksjonshemmede har til oppgave å integrere funksjonshemmede inn i 

hundekjørersporten.  

Resultater og hedersbemerkelser 

Resultater fra internasjonale mesterskap, Norgesmesterskap, kongepokalvinnere etc. 

finnes i forbundets tingdokumenter samt på hjemmesidene www.sleddog.no 

Internasjonal representasjon 

Race Marshals                 Steinar Johansen 

                                                                                                Nils Finsrud 

Int Judge         Morten Sørensen 

                                      Eilert Hesthagen 

                                      Jarl Fladeby 

                                      Anne-GretheSætrang  

                                      Marianne Lund.  

IFSS Race Judges and Race Regulations Committee Nils Finsrud leder 

IFSS Anti Doping Committee.      Anne-Grethe Sætrang 

Vice President Economic     Morten Sørensen    

Animal Helth and Welfare Committee    Ingrid Wiik Haugbjørg 

IFSS Revisor       Siri Barfod  

ESDRA Regnskapsfører      Siri Barfod 
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Styrets selvvurdering 

Strategiplanen gjelder fra 2016-2020.  Det er nå utarbeidet forslag til en ny strategiplan som 

skal gjelde fra 2020 til 2030.  Tanken bak det er å ha noe lenger perspektiv for vår aktivitet.  

Vi må synliggjøre at alt ikke kan gjøres samtidig, i en liten organisasjon som NHF. 

For inneværende periode har vi oppnådd en del, men ikke alt.  Vi er stolte av at 

medlemsaktiviteten er økt med 20% fra 2017- 2018.  Vi har også oppnådd så mye aktivitet i 

barmark at det er grunnlag for et eget grentilskudd fra NIF!   Vi er stolte av at vi er sertifisert 

som et Rent Særforbund.  Vi er stolte av å ha gjennomført Barnas Hundekjører dag flere år 

på rad, og vi ønsker at dette skal bli fast innslag fra NHF s medlemsklubber i alle deler av 

landet!  Vi er stolte av Sommerhundekjørerskolen som arrangeres hvert år i regi av NHF, 

og vi synes det er superflott at mange klubber arrangerer sommerhundekjørerskoler lokalt.  

Vi er stolte av at Trekkhundregisteret er blitt NHF s ansvar.  Vi er stolte av å ha levert et 

godt høringssvar til Mattilsynet i forbindelse med ny forskrift for konkurranser med dyr. Vi er 

stolte av å ha levert topp resultater sportslig både nasjonalt og internasjonalt, og at vi nå 

har påbegynt profesjonaliseringen av toppidretten i vårt forbund. 

NHF kan bli bedre på møteeffektivitet, og oppmøteeffektivitet.  Vi må tilrettelegge for og 

lage gode nok verktøy til at alle styrer, utvalg etc fungerer slik at alle deltar uten at det blir 

en belastning.  Vi må bli bedre på å ansvarlig gjøre og tydeliggjøre roller og 

rolleforventninger.  Vi må løfte prinsipielle spørsmål som kan drive sporten fremover til gode 

nivåer med dialog.  Vi kan bli bedre på  sponsor siden 
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7 Årsmelding fra komiteer og utvalg 

TKB 

Generelt 

Komiteen ble konstituert etter Tinget 2018. Ved 

benkeforslag på Tinget 2018 ble det foreslått at 

Barmarksutvalget ble endret til Teknisk Komite 

Barmark. 

Veronica og Terje var tidligere medlemmer i 

Barmarks utvalget. TKB har i perioden avholdt 1 

møte, samt behandlet saker pr e-post/telefon. 

Leder har deltatt på de fleste hovedstyremøter og 

seminarer, enten fysisk eller over internett. 

Komiteen fordelte noen arbeidsoppgavene seg 

imellom: 

Laila tok på seg oppdraget som Landslagsleder 

under EM Barmarks 2018 og har derfor møtt på en 

del hovedstyremøter og møte med Olympiatoppen 

sammen med Generalsekretær. 

 

Terminlisten 

Det har vært en litt «problematisk» sesong av flere 

årsaker. Vi kom sent i gang med terminlistearbeidet 

og uten å lykkes med å få tak på noen 

arrangørklubb til NM Barmark 2018. Dette ga oss 

store utfordringer i forhold til NHF’s lover. Derfor ble 

NM Barmark 2018 ikke arrangert etter det 

tradisjonelle mønsteret.  

For i hele tatt å få gjennomført et NM, fikk vi i stand 

et samarbeid med Hadeland Trekkhundklubb og 

Dog Run A/S. NM snøreløping ble arrangert på Dal, 

mens resten ble arrangert i Hurdal en senere helg. 

NM Barmark 2018 inngikk i World Cup Barmark 

 

Fortsatt er det klubbene i Trøndelag som er mest 

aktive gjennom barmarksesongen, og samarbeider 

med å arrangere Barmarkscupen med mange løp i 

løpet av sesongen. På Østlandet og i Bergen 

arrangerte noen klubber, egne løp.  

TKB vil takke alle klubbene som har tatt på seg å 

arrangere løp og samlinger i løpet av sesongen. 

Rekruttering  

Sommerhundekjørerskolen er det viktigste 

arenaene til videre rekruttering til sporten. Også 

rekrutterings arbeidet som en del klubber gjør, er av 

stor betydning. 

Landslaget 

Vi har ikke noe organisert Landslag, derfor ble det 

tatt ut et Representasjons Landslaget ved EM 

Barmark 2018 på bakgrunn av NM resultatene. 
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Nasjonale mesterskap 

Hadeland TK tok på seg å arrangere NM Barmark 

2018 i samarbeid med Dog Run.  

(Resultatene er vist i forbundets beretning) 

Internasjonalemesterskap 

EM ble arranger ved Nybro i Sverige med suksess 

og med mange gode resultater for de norske 

utøverne. (Resultatene er vist i forbu ndets 

beretning) 

Olympiatoppen 

Viktor Sinding Larsen har blitt tildelt stipend på 

bakgrunn av sine prestasjoner som en allsidig 

hundekjører, også innen barmarksløp. 

Avslutning 

 

TKB vil gratulere alle mestere og medaljevinnere, 

samt alle utøvere for innsatsen i sesongen 2018! 

I tillegg vil TKB takke alle klubber som har arrangert 

løp, samlinger og annen aktivitet som fremmer 

interessen for hundekjøreringen, og barmark 

spesielt. 

TKB vil også takke alle som tar på seg verv og 

gjøremål innen hundekjøringen, uten dere hadde 

det ikke vært mulig for utøverne å holde på med sin 

aktivitet

. 

  

___________________________________________________________________ 

TKN 
 
 

Antall møter/saksbehandling: 

5 fysiske møter 
Maildialog 
 

Terminlisten 2018/2019 

 

Uttaksløp World Cup Veldre Sag - TKN 
Hamar hundekjørerfestival – Hamar HK 
Nittedalsløpet – Nittedal HK 
Trøndercup – Innherred TK 
NM del 1 – Asker TK 
NM del 2 – Nittedal HK 
VM – Frankrike 
Trysilløpet – Trysil HK 
Lysløyperenn – Nittedal HK 
KM – Hedmark – Trysil HK/Hamar HK 
Vikerfjell-løpet – Ringerriket TK 
Seppalaløpet – Bærum HK 
 

 

NM-arrangører 
Asker TK – Combined og 10/15 km pulk  
Nittedal HK – 20/30 km 1-spann pulk og stafett 

 

Kongepokal 
Ingen tildeling i år. 
 

VM/EM 

 
Resultater fra VM står i NHFs beretning 
 

Større internasjonale løp 
Ingen større internasjonale løp på sesongens 
terminliste.  
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Landslag 
Sesongens landslag har bestått av 10 utøvere. Det 
har blitt gjennomført flere dagssamlinger forskjellige 
steder på Østlandet, snøsamling på Sjusjøen, Trysil 
og Skeikampen. Noe utfordrende med lite snø før 
jul. Ebbe Hvidegaard Hartz har fungert som trener 
gjennom sesongen uten lønn. Ebbe har primært 
hatt fokus på langrennsteknikk/treningslære. 
 

Landslagsutøvere 2018/2019: 
Mathilde Lutnæs – Trysil HK 
Julie Thue Holthe – Bærum HK 
Oda Foss Almqvist – Hadeland TK 
Stine Lyse Klevengen – Hadeland TK 
Emilie Mo – Asker TK 
Jørgen Stølan Thoresen – Asker TK 
 

Henrik Mathiesen – Asker TK 
Emil Sletmoe – Nittedal HK 
Yngve Hoel – Hadeland TK (Stipendutøver) 
Viktor Sinding-Larsen – Nittedal HK (Stipendutøver) 
 

Stipendutøvere – Olympiatoppen: 

Viktor Sinding-Larsen – B-stipend  

Yngve Hoel – B-stipend 

 

Andre fokusområder 
TKN arrangerte 2-dagers uttaksløp (WC-status) til 
VM Frankrike på Veldre Sag. Bra deltakelse fra 
Sverige. Det ble opprettet en god dialog med 

Sverige der vi ønsker å få til et samarbeid på flere 
områder. I tillegg har Ebbe Hartz jobbet i herdig mot 
sponsormarkedet, både for TKN og NHF. Vi håper 
og tror at han skal lykkes med dette! 
Når det er sagt: 
Det er mye engasjement, på godt og vondt, i denne 
lille sporten vår. Neste punkt i denne 
årsberetningen er rekruttering. Skal sporten vår 
fortsette å eksistere i fremtiden må dette 
engasjementet brukes til nettopp rekruttering.  

 

Rekruttering 
Det har allerede blitt nevnt i forrige punkt samt eldre 
årsberetninger 10 år tilbake i tid, men rekruttering er 
definitivt det vi må legge energien vår i, både TKN, 

klubbene og hundekjørerne! Skape gode arenaer 
og miljøer for rekruttering av nye hundekjørere. 
 

Økonomi 
Se regnskap. 
TKN har et årlig budsjett på kr 100.000, - 
TKN tjente ca.kr30.000,- på uttaksløpet, dog gikk 
dette ut igjen til arenaleie og tilhørende utgifter. 
Midlene går hovedsakelig til mesterskapsstøtte og 
landslag. Lite handlingsrom. 
Positivt at TKN kan få inn inntekter utover midlene 
som blir tildelt. 
 
Leder 

 
Simen Enger 
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Evaluering Nordisklandslag 2018/19 

Følgende tekst er en summarisk beskrivelse og 

evaluering av arbeidet med det Nordiske Landslag, 

sesongen 2018-19, ved landslagstrener Ebbe H. 

Hartz 

 

Sommeren / tidlig høst 2018 

Oppsummering 

Ultimo august 2018 ble TKN/ NHF og jeg enige om 

at jeg skulle være trener for det Nordiske landslag i 

hundekjøring. 

Den sene start på planlegging medførte hyppige og 

betydelige endringer i planene gjennom høsten. 

Den mest omfattende endring/avlysningen den 

planlagte snø/barkarkssamlingen i Torsby 

(Sverige). Denne samlingen ble gitt opp grunnet 

problemer med å finne en helg som passet alle, 

hvor det også var ledig kapasitet på rom. 

Det var i også planlagt en barmarkssamling i Trysil, 

med et opplegg som tidligere år. Det viste seg at 

Nittedalsløpet skulle arrangeres samme helg, flere 

av lagets deltagere satser også barmark  

og ønsket derfor å prioritere dette løp. Samlingen i 

Trysil ble derfor avlyst. 

Evaluering 

Planlegging av høstens samlinger kom alt for sent i 

gang.  Flere utøvere uttrykte med god grunn 

misnøye med at planer ikke var på plass tidligere, 

og at endringer ble mangelfullt kommunisert.  Som 

trener har jeg full forståelse for dette, og ser 

misnøyen delvis som et tegn på at utøverne 

forventer gode planer for samlinger osv.  Det 

utøverne ikke ser er at hverken TKN eller trener var 

årsak til at denne planlegging startet så seint, og at 

det var betydelig møteaktivitet for å lykkes med å 

arrangere gode samlinger osv.  Det er ingen tvil om 

at det fremover bør finnes en grovplan for høstens 

samlinger allerede når invitasjon for landslagsplass 

sendes ut før sommeren.   

Høst og tidlig vinter 2018 

Rulleskitrening: I løpet av høsten har det blitt 

gjennomført flere rulleskitreninger, både på vei og i 

lukkede anlegg.  Dette var vært hardtreninger med 

filming og fokus på vinteren 2019 

VM uttak.  

teknikk.  Det har vært satt at tid til både trening og 

samtaler på disse samlingene, og de har fungert 

bra.  

Rulleskitrening deltagere: Oda, Stine, Emil, Jørgen 

Det er blitt avholdt 3 helgesamlinger før julen.  

Sjusjøen 1(2) - 4 november. Trening ble 

gjennomført, men på sub-optimale forhold. Det var 

ikke naturlig snø, men greie løyper på kunstsnø på 

Natrudstilen.  Det var isete og vanskelige forhold for 

barmarkstrening. Program for trening var lagt ut før 

samling, med info om både praktiske forhold og 

sportslig plan, men mye ble endret grunnet 

vanskelige værforhold. Trener var syk denne 

helgen. 

Deltagere: Oda, Mathilde, Stine-Lise, Jørgen, Emil, 

Yngve, Emilie. Karoline representerte TKN på noen 

økter. 

Trysil 22 (23) -25 November.  Samlingen var 

planlagt til Skeikampen, men grunnet snømangel 

ble den flyttet til Trysil kort tid før samlingen. Det var 

så vidt nok kunstsnø til å trene på ski, men hund 

måtte også her trenes barmark. Det ble fokusert på 

å gå seg inn på ski, og det ble filmet og kommentert 

teknikk.  På kvelden ble treningsteori presentert av 

trener. Til tross for vanskelige forhold ble dette en 

god samling. Det var lite fokus på hundetrening, da 

flere hunder nylig var vaksinert for å kunne delta på 

VM (jan 2019).  

Deltagere: Oda, Mathilde, Stine-Lise, Emilie; 

Jørgen, Emil, Yngve, Henrik, Simen (TKN) og Ebbe 

(trener) 

Skeikampen (12) 13-15 Desember: Fortsatt lite snø 

i fjellet, men nok til å trene. Denne gang kunne det 

trenes med hund på snø. Det ble trent flere økter, 

både med og uten hund, og filmet på hardtreningen. 

Det ble en fin samling med en kombinasjon av gode 

fellesøkter og noe individuell trening.  På kvelden 
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var det fokus på diskusjon av formtopping, og ikke 

minst det spesielle med renn i stor høyde. 

Deltagere: Viktor, Yngve, Emil, Henrik, Jørgen, 

Stine, Mathilde, Oda, Emilie og Ebbe (trener) 

Romjulstrening Lillehammer 30 desember: VM-

uttaket var planlagt til Birkebeiner stadion ved 

Lillehammer. Simen (TKN) og trener brukte mye tid 

på å finne passende løype for gjennomføring av 

uttaksrenn grunnet lite snø og vanskelige forhold.  

Det ble avholdt trening både for landslag og andre 

som ønsket dette i denne forbindelse.  VM-uttak ble 

til slutt flyttet til Veldre Sag. 

Evaluering 

Det var lite snø i fjellet tidlig i sesongen og samtlige 

samlinger bar preg av dette.  I ettertid kan det 

diskuteres om særlig Sjusjøen-samlingen burde har 

blitt avlyst grunnet vanskelige forhold. Det to siste 

samlinger fungerte bra etter forholdene, og 

rulleskitreningene fungert veldig bra. Grunnet 

dårlige snøforhold har det vært utfordrende å trene 

med hund. Flere av utøverne har behov for å bedre 

sin skiteknikk og dette har vært primærfokus, 

enkelte løpene har teknisk løftet seg betydelig på 

kort tid. 

Uttak til VM måtte gjennomføres tidlig i januar 

grunnet oppstart VM xx. Januar. Det er gjennomført 

få renn så tidlig i sesongen og det var derfor 

nødvendig å arrangere et separat VM uttaksrenn 

første helg i januar. 

Uttakskriterier var kjent i god tid før selve uttaket: 

- De 2 beste direktekvalifisert etter uttaksløp. 

- Nr. 3 tas ut basert på skjønn og resultater 

Ved ekstra kvoter (Norge fikk lov å stille med 4 stk.): 

- Nr. 4 og 5 tas ut basert på skjønn og resultater. 

Combined og 2-spann Snøre: 

Tas ut på bakgrunn av begge uttaksløp, skjønn og 

tidligere resultater.  

Selve rennene ble gjennomført med høy standard, 

selv med lite snø. Det var mange deltagere, både 

fra Norge og Sverige.  

3 Damer ble direkte tatt ut, ytterligere 2 damer ble 

tatt ut på basis av skjønn, alle fem deltok i VM. 

4 herrer ble direkte tatt ut, ytterligere 2 herrer ble tatt 

ut på basis av skjønn. Fem av disse deltok i VM. 

 

 

Evaluering 

VM programmet hadde 5 renn på fire dager.  Dette 

gir betydelige utfordringer i lag-uttak. 

Mennesker og særlig hunder tåler ikke 5 slike renn 

på 4 dager.  Selv om en ekvipage A er noe bedre 

enn ekvipage B, når begge er uthvilte, vil B 

antagelig være raskere enn A når det kun er A som 

har gått renn dagen før. Noen løpere har 2 eller flere 

hunder, men erfaring tilsier at en løper med sin nest 

beste hund vil presterer betydelig under det som 

løper-2 vil med sin beste hund. 

Enkelte utøvere med lang mesterskapserfaring og 

flere hunder kan tåle renn flere dager i trekk, men 

det er unntaket. De enkelte løpere ønsker ofte å gå 

flest mulig renn, men Norge ønsker å stille med det 

beste laget på hvert enkelt renn.  Derfor må det bli 

utskifting på særlig 3 og 4 plass på laget.  

Selve uttak-kriteriene var klare og godt 

kommunisert før uttaket, men fremover bør det 

kommuniseres tydelig at det er ekvipasjen som tas 

ut, og at de som ønsker å gå flere renn i mesterskap 

må vise form på mer enn en hund. Unntak/ skjønn 

kan brukes for løpere som gjentatt har demonstrert 

at de prestere i flere renn i trekk i mesterskap. 

Det var betydelig støy fra enkelte utøvere som 

forsøkte å ‘krangle’ seg til bedre uttak enn deres 

resultater tilsa. Fremover bør det kommuniseres 

klarere at uttaket ikke er et opplegg for diskusjon, 

og i praksis endelig.   

VM 

Det ligger betydelig praktisk og logistisk innsats for 

laget fra NHF, TKN, lagledere og trener allerede før 

VM start. Med basis i langrenn er det 

bemerkelsesverdig i hvor stor grad at hundekjørere 

likevel forbereder seg individuelt mht. til reiseplan, 

innkvartering, trening, og ikke minst forberedelse til 

renn i stor høyde.  

VM -2019 hadde flere fine sider, inkl. vakre 

omgivelser, flott stadion og stake-out fasiliteter, fin 

åpningsseremoni mm.  Dessverre var det svært 

mye sportslig som ikke var i orden. Et norsk 

klubbrenn har for eksempel bedre merking og 

preparering av løyper.  Som trener medfører dette 

at svært mye av tiden gikk til å kjøre rundt på 

scooter sammen med løypemannskapet for å aktivt 

bidra, og delvis lede, merking, skjerming av plump, 

sikret åpne bekker, vurderte rasfare, valg av trase’ 

osv. Dette er ikke en treners oppgave.  
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Som trener opplevde jeg god stemning i det norske 

laget, og godt samarbeide mellom slede og nordisk.  

Jeg brukte minst like mye tid på å preppe 

sledemeier som ski, og opplevede godt samarbeide 

med lagledere både i Nordisk og Slede.  Med basis 

fra en annen idrett oppleves VM programmet som 

kaotisk grunnet mange små klasser.   

Evaluering 

Sportslig var VM en suksess, og Norge er i 

særklasse verdens beste nasjon totalt og i Nordisk, 

med både mestvinnende dame (Ann-Karin) og 

herre (Viktor) og mange flere medaljer.  Likevel er 

det et fakta at vi er langt fra levde opp til målet om 

å være best i ALLE klasser.  Norge er verdens beste 

i klasser som involverer pulk, og tok alle 4 gull.  På 

pulk herrer ble det til og mer 4-dobbelt norsk.  

Samtidig er det et faktum at Norge i praksis er 

eneste landet som satser pulk.  For eksempel var 

Norge eneste land med mer enn 1 startende i pulk 

herrer. 

Motsatt vant vi ingen av de 4 gullmedaljene i 

snørekjøring, som alle gikk til løpere med høy 

kapasitet i langrenn. Dette kan delvis være 

tilfeldigheter, men det bør medføre ettertanke at 

Norge ikke vinner de store klassene. (Det er fem 

ganger så mange ikke-Norske som deltar i 

snørekjøring enn i pulk). 

Videre er det beklagelig at Norge ikke stilte med 

fulle lag på VM’s 2 siste renn.  Dette faktum belyser 

hvorfor vi trenger flere norske deltagere for å dekke 

et helt VM program. 

VM’s Facebook side var fylt med fine video’er, vakre 

fjell osv., men dessverre var den sportslige del av 

VM langt under det man kan forvente.  Problemer 

var manglende merking av løyper osv. Jeg er kjent 

med at utøvere fra flere land har sendt et felles brev 

til IFSS om en dårlig VM opplevelse.  Jeg støtter at 

de sportslige rammer rundt de internasjonal renn 

må bedres betydelig.  Mitt forslag er at Norge tar 

disse problemene opp med IFSS formelt. 

World Cup Sverige, Februar 

Fra Norge stilte 3 herrer og 2 damer. Yngve, Vegard 

og Oda vant sine klasser.   

Tiden etter VM var preget av flotte prestasjoner i alt 

fra små lokale renn til NM.  I disse renn 

representerer utøverne ikke landslaget, men 

resultater vurderes likevel inn mot neste års 

landslag.   

NM-rennene er generelt av langt høyere sportslig 

kvalitet enn VM-øvelsene.  Det er naturligvis bra at 

dette er flotte renn, men det er tankevekkende at 

mindre enn 10 personer kommer i mål på enkelte 

NM øvelser, og bare to (?) av disse er under 30 år. 

Sportslig har det ikke vært mye arbeide med 

landslaget etter VM, annet enn oppfølgning av 

utøvere som har vært syke osv.  

Vår 2019 

I perioden etter VM har det vært mer fokus 

fremover.  NHF og trener har arbeidet med å skaffe 

sponsormidler. Status per i dag er at en potensiell 

stor sponsor, som har vært seriøst interessert, har 

sagt at de ikke ønsker nye sponsorkontrakter p.t.. 

En annen potensiell stor sponsor vurderer fortsatt.  

En sponsor, som er tungt inne i langdistanse-slede, 

kan være interessert i et samarbeide med NHF 

omkring disse arrangementer.  Dette er ikke direkte 

spons, men vil medføre betydelig oppmerksomhet, 

som er den største mangelvarer i forbindelse med 

sponsarbeidet. 

Det er laget en skisse til neste års landslag, og de 

som har vært med denne sesongen vil få tilsendt 

spørsmål om året som var.  Det er opprettet kontakt 

med OLT om flere sportslige temaer. 

Dagsverk 

Trenerrollen har vært dugnadsbasert.  Jeg har talt 

opp arbeidsdager, for å belyse at det ligger en 

betydelig investering i tid fra mange som jobber 

frivillig for idretten, i tekniske komiteer, klubber osv. 

Det meste at dette er moro, men det kan være 

belastende når enkelte tydelig forventer å komme til 

‘dekket bord’.  Det er mitt håp at flere kan bidra med 

å løfte sporten.  Brenner ‘du’ for noe, sprint-

snørekjøring, pulk-langdistanse, flerspann, barn og 

ungdom, tradisjonsrenn, landslag eller klubbrenn 

osv. så vil jeg oppfordre til å bidra med å bidra på 

ditt ‘favoritt-tema’. 

August/ September: planlegging og møter 2 

dagsverk. 

Oktober: lokaltrening og møter: 1 dagsverk 

November: Samling (Trysil) og planlegging: 3 

dagsverk 

Desember: samling (Skei) 3 dagsverk, planlegging 

og uttaksløp 2 dagsverk. 
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TKS 

Antall møter/saksbehandling 
Det har vært avholdt 1 fysisk møte i perioden 
2018/2019. Saker har ellers blitt behandlet 
fortløpende pr epost. Leder og nestleder er også 
medlem og vara til NHF sitt hovedstyre. Det har 
vært forsøkt at en av dem har deltatt på 
styremøtene. 

 

Terminliste 2018/2019 
Arbeidet med terminlisten begynte på tinget 2017, 
da klubbene ble oppfordret til å skrive opp de 
datoene/løpene de tenkte å arrangere. Dette har 
blitt videreført. 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 12-spann og langdistanse junior. 

 
Finnmarksløpet /Alta trekkhundklubb arrangerte 
NM i 8-spann.  

 

Kongepokal 
I år var det TKS som hadde kongepokal, og NM i 
12-spann som Femundløpet/Femund 
trekkhundklubb arrangerte. Thomas Wærner var 
vinneren.   
 

 
 

VM/EM  
VM på snø i spring og MD ble i år arrangert i 
Bessans i Frankrike. Vi hadde flere deltagere som 
deltok og flotte resultater. Det ble gull og bronse i 
SP4. 
 

Større internasjonale løp 
I langdistanse har det vært norsk deltagelse i bl.a. 
Iditarod. Joar Leifseth Ulsom kom på 2. plass i 
Iditarod. Maren og Hans Lidahl vant Alpen Trail 
6.spann.  
 

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 ser 
fortsatt noen muligheter for å forbedre uttaket til 
landslag, noe som burde jobbes videre.  
 
Det har i år ikke vært gjennomført noen 
landslagssamling. 
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Landslagsutøvere slede 2017/2018 
 

Langdistanse 

Kristian Walseth 
Fredrik westli 
Robert Sørli 
Niklas Rogne 
Kenneth Monsen (RNB) 
Jo Inge Fuglesteg (RNB) 
Solveig Kristine Kvam – rekrutt 
Ole Henrik Isaksen Eia – rekrutt 
Adrian Myrvang (RNB) – rekrutt 
  

Mellomdistanse 

Hege Ingebrigtsen 
Børge Sagstad 
Hans Lindahl  
Jørn Gunnar Hansen 
Runar Golimo Simonsen 
 
  

Sprint 

Gro Teslo 
Kjetil Haukland 

Eira Aaseby 
Andrine Alhaug (RNB) 
Line Löw (RNB) 
André Boysen Hillestad – rekrutt 
Maren Emilie Leegaard – rekrutt 
 

Stipendutøvere – Olympiatoppen 

Det er ingen slede utøvere fra Norges 
Hundekjørerforbund som har blitt tildelt stipend fra 
olympiatoppen i løpet av sesongen 2018/2019. 
 

Andre fokusområder 
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.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

UK (Ungdomskomiteen) 

Vi har arrangert to samlinger denne sesongen, hvor en av dem ble avlyst grunnet få påmeldte. Morsom 

samling i Vestfold dype skoger.  

Men det er stille i UK for tiden. 

Nest leder har tatt over kontakten med UK i Sverige. De prøver å få til et samarbeid det neste året. Dette for å 

samle de norske og svenske ungdommene.  

UK skal før tinget ha en dag, hvor vi samler ungdommen i Norge for å bli bedre kjent. Vi skal gjøre en aktivitet, 

men vet ikke hva enda. Der skal også et nytt styre bli valgt.  
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ESK (Etikk og samfunns komitéen) 

Komitéen har avholdt tre fysiske møter, 2 i Oslo og 

ett i Hakadal i løpet av året. Referater fra møtene er 

sendt NHF for publisering slik beskrevet i mandat 

for ESK. Vi har også avholdt ett telefonmøte, som 

mangler referat. 

Leder i komité har deltatt i to møter med Mattilsynet. 

Temaene var henholdsvis «Tilsynskampanje hold 

av hund utendørs 2018» samt kontaktmøte 

vedrørende utarbeiding av ny «Forskrift vedrørende 

bruk av dyr i konkurranse». 

Leder deltok på forbundets fagsamling på Åstjern 

en helg i september. 

Vi ble i løpet av slutten på året involvert i 

høringssvarutarbeidelsen med hensyn til ny 

konkurranseforskrift, og har blitt kontaktet av 

medlemmer på klubbnivå med bekymring omkring 

fenomenet innskrenking av Allemannsretten 

vedrørende ferdsel i norsk natur (begrensninger på 

bruk av hundespann i ulike fjellområder). 

Komitéen ser et behov for at ansvarsområdene for 

de ulike aktører knyttet opp mot hundeløp blir satt 

på dagsordenen og gjennomdiskutert slik at det blir 

klarere hvem som gjør og sier hva overfor 

konkurrentene når løp pågår. Stadig økende 

interesse for, og økende mediafokus på særlig 

langdistansedisiplinene samt flere og flere 

deltagende fra utlandet gjør at roller og 

arbeidsoppgaver MÅ bli bedre definert enn hva som 

har vært tilfellet fram til nå. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

ADK (Antidoping komiteen) 

Komiteen ble i 2018 forsterket med sykepleier Mirjam Solbakk, hun er Doping Control Offiser for hund. Og var 

ansvarlig for human medisin under VM 2011 – Hundekjøring. 

Nye medlemmer fra 2019: Jurist Sven Krohn (2019 – 2023) og fysioterapeut/ rehabilitering terapeut hund Linn 

Beate Sinding Larsen (2019 – 2023). 

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 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 samt Beredskapsplan - Håndtering av positive dopingtester, utøvere. 
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Leder av ADK har deltatt i komiteen som ble satt ned for å svare på høring om ny Forskrift for hest og hund i 

konkurranser. Og har i denne forbindelse deltatt på møter hos Antidoping Norge, Travselskapet og    

Mattilsynet sammen med ulike hunde- og hesteorganisasjoner.  Høringssvar ble sendt innen den utvidede 

fristen 8. mars 2019. 

Det har vært et godt samarbeid med IFSS i året som har gått.  

Komiteens to veterinærer har utført et enormt arbeid med å lage en ny mer omfattende liste over karensdager 

for de mest vanlige preparater som er i bruk i dag. Listen ble offentliggjort i 2018. 

To av våre dopingkontrollører har deltatt på Antidoping Norges (ADN) årlige seminar for ledere og 

helsepersonell i idretten.  

Rundt 25 utøvere og veterinærer har tatt kontakt med komiteens leder for å få svar på spørsmål og bistand før 

Dopingprøver  

hunden skal medisineres, noe vi synes er svært gledelig. 

Det ble foretatt analyse av 12 prøver - hund i 2018 (2 Gausdal Maraton/3 NM slede sprint-mellomdistanse, 

Gåsbu / 4 Femundløpet / 3 Finnmarksløpet) Alle negative. 

Vinter 2019 er det hittil tatt 6 prøver (4 Femundløpet/2 NM nordisk del 2). Alle prøver negative. 

Ved internasjonale mesterskap det siste året har det vært positive prøver av både kjørere og av hunder. Leder 

av ADK har bistått høringspanel i dopingsakene fra IFSS i løpet av året. Disse sakene har vist at utøvere ikke 

har satt seg godt nok inn i Antidopingreglene samt at analysemetodene har blir svært ømfintlig og at stoffer 

som finnes i miljøet kan forurense drikkevann, hundemat med videre. Ingen er dømt eller utestengt i disse 

sakene. 

 

 

 

Rent Idrettslag – Ren utøver 

Komiteen anbefaler alle klubber og enkelt utøvere til å logge seg inn på Antidoping Norges hjemmeside og 

gjennomgå e-læringsprogrammet, Ren utøver. Representasjonsløpere og landslagsutøvere må nå ha 

gjennomgått Ren utøver før de representerer Hundekjørerforbundet. 

Ønsker for kommende år 

Trykke opp en enkel folder som utøverne kan ta med seg til veterinær eller selv slå opp i basert på listen over 

karensdager våre veterinærer har utarbeidet. Listen vil bli sendt RaceVet for kvalitetskontroll. 

Holde flere foredrag, opplysning for landslag, klubber og kretser. Utdanne flere dopingkontrollører 
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TDK (Teknisk komite) 

 

Komitéen har hatt et møte ifm TD-samlingen på Åstjern, og ellers holdt kontakt via mail og telefon.  

Status Teknisk Delegerte sesongen 2018/19 

NHF har 28 TD’er og 11 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  

4 totalt. Èn N/B, resten slede.  

Krets-TD 

13 totalt. 2 som også dekker N/B, resten slede. 8 kun LD.  

Aspiranter 
11 totalt. 10 slede, hvorav 9 kun LD(Finnmark)1 N/B, og 1 med status A.  

 

TD fordelt på kjønn 

17 menn og 11 kvinner.  

TD aspiranter: 6 menn og 5 kvinner. 

 

Sesongens TD og aspiranttjenester 

8 TD (7 TD’er og 1 aspirant) har hatt permisjon denne sesongen og ikke vært tilgjengelig for oppdrag.   

 

5 TD’er bemannet høstens 4 barmarksløp med krav om TD, 2 NM og 2 A-løp.  Øvrige barmarksløp var B-

løp(lavterskel) med TD-fritak.  

 

18 TD’er bemannet vinterens 20 løp. Øvrige terminfestede vinterløp er lavterskel løp med TD-fritak eller fritak 

vedtatt av TDK pga at løpet er et rent trenings-og turløp uten behov for TD. Arrangører av treningsløp har 

benyttet TD-leder ved behov om råd og hjelp.   

Også i år har aspiranter vært benyttet som TD grunnet mangel på ferdigutdannede TD’er.  

 

7 aspiranter har vært i funksjon. Det er flest TD/asp for slede, med en overvekt på LD. Det er stor mangel på 

TD’er i nordisk stil.  

World Cup 

World Cup ble gjeninnført denne sesongen og bød på utfordringer mht regelverket. Norske løpsregler avviker 

for mye fra IFSS’ og det byr på utfordringer ift sanksjonering av klasser. TDK har gang på gang påpekt at 

Norge bør følge Sveriges modell med IFSS regler i bunn og norske særregler som tillegg.  

NHF har 7 TD’er som også er RM eller Race Judge i IFSS. Vi har greid å bemanne World-Cup løpene så vidt. 
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TDK er svært positive til at World Cup er tilbake slik at de med IFSS dommerutdanning kan få benyttet den, 

og nye ønsker å bygge på sin norske TD-utdanning.  

 

Norsk TD har også hatt internasjonalt oppdrag denne sesongen. Jarl Fladeby var Race Judge under VM i 

Bessans, Frankrike, februar 2019.  

 

Samling og kurs 

Helgen 30/8-2/9-18 ble det avholdt kurssamlingen for utdannede TD’er for første gang på 10 år Vi delte 

Åstjern Hyttetun, Hadeland, med styret som hadde sitt årlige seminar samtidig. Helgen var hektisk med 

mange foredrag fra interne og eksterne forelesere. Det er meget lærerikt å få input om TD-rollen både fra 

hundekjørermiljøets mange ressurspersoner, samt andre idretters TD/dommere. Det bør avholdes 

kurssamling minst hvert annet år. Referat fra TD-samlingen finnes på NHFs hjemmeside.  

 

Det ble i forkant av samlingen forsøkt invitert til TD-kurs for nye. Kun 2 meldte seg på slik at kurset ble avlyst. 

En person deltok på TD-samlingen i stedet. 

 

Grunnet ”krisen” med TD’er for nordisk stil, ble det invitert til TD-kurs med fokus på nordisk stil i Maridalen 

lørdag 3.november. Bent Aaseby og Steinar Johansen var invitert som forelesere.  

Det ble gjort mange tiltak i forkant for å forsøke å få deltakere, men kun to personer meldte sin interesse med 

ønske om å lære mer. Ingen meldte seg med ønske om å bli TD i nordisk stil! 

Kurset måtte derfor dessverre avlyses pga for få deltakere.   

 

I november ble det arrangert TD-kurs i Alta. Nils Finsrud foreleste. Dette var meget vellykket og 6 av NHFs 11 

aspiranter kom som følge av dette kurset.  

 

ØVRIG  

TDKs leder deltok i arbeidsgruppa som fikk i oppdrag av styret å besvare Mattilsynets høring om ny  

konkurransedyrforskrift. Dette var tidkrevende arbeid. TDK så at vi både bør og kan imøtekomme MTs forslag 

om Dyrevelferdsansvarlig på alle løp, og i den anledning ble arbeidsinstruksen til IFSS Animal Welfare Judge 

oversatt og forsøkt tilpasset norsk TD-rolle. Dyrevelferdsansvarlig (DVA) ønskes om en del av TD-

utdanningen i fremtiden. Ordningen fungerer svært godt i IFSS og er klart skilt fra veterinærens oppgaver.  

 

Det har også vært sett på ytterligere graderingen av TD-rollen, som f.eks TD-assistent. Dette kan være en 

løsning for de TD’er som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å ha det fulle TD-ansvaret på et løp.  

 

TDK har, så mye som mulig, lagt vekt på arrangørs ønske og behov ved oppnevnelse av TD. TD er en 

ordning i hovedsak rettet mot arrangør og arrangementsreglementet, og det er svært viktig at arrangør føler 

de kan samarbeide godt med NHFs representant.  Også i år har vi bedt om evaluering av TD-tjenesten, men 

arrangører er svært lite flinke til å gi tilbakemelding.  

 

At NHF ikke har rutiner for å ha terminlisten ferdig i god tid vanskeliggjør arbeidet også for TDK. Det kan ikke 

forventes at TD’er er ledige på kort varsel. I tillegg er det også vanskelig å planlegge økonomisk. TDK har et 

lite budsjett og er avhengig av å planlegge i god tid i forveien.  

 

Det at TD-listen minker og det ikke kommer nok nye til, blir en stadig større utfordring.   

Å være TD er et verv og man får kun dekket det mest nødvendige av utgifter ifm oppdrag. Det kan være 

vanskelig for folk å få seg fri, men samtidig ser vi også at stadig færre prioriterer det. Uten at klubbene 

engasjerer seg og bidrar til å sende egne medlemmer på kurs, ser fremtiden for TD-ordningen lite lys ut.  
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Utvalget for funksjonsnedsettelse 

Utvalget står fortsatt uten leder (noe utvalget bærer preg av) og med Thomas Vedeler og 

Trine Wassås som medlemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

Det har i år også dessverre vært lite aktivitet.  

Tandemsleden ble også i år brukt på Vivils vinterleker. Over ser man et bilde av sleden det 

ble søkt midler til 

Thomas og Trine 

 

Sanksjonsutvalget 

 

Det er ikke mottatt noen rapport fra utvalget 

 

Veterinærutvalget 

 

Veterinærgruppa har ikke vært aktiv i tingperioden 

 

Lovutvalget 

 

Det er ikke mottatt noen rapport fra utvalget 
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8. STRATEGIPLAN FOR NORGES 

HUNDEKJØRERFORBUND  

2020 – 2030 

 

HUNDEKJØRING 

SAMSPILL OG GLEDE 

 

INNLEDNING 

OVERORDNET MÅL  

HVORFOR HAR VI EN PLAN?  

SAMFUNNSOPPDRAGET   

STRATEGIERPRIORITERTE INNSATSOMRÅDER KORTSIKTIG 

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER LANGSIKTIG 
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Innledning 

Norges Hundekjørerforbunds strategiplan 2020 – 2030 er et styringsverktøy for Norges 

Hundekjørerforbund (NHF) i de kommende tingperiodene.   Vi ønsker langsiktighet i våre 

strategier for å sikre kontinuitet, og lager nå en ti års plan. 

Strategiplanen er en fortsettelse av den planen som ble laget for perioden 2016 – 2020, og 

baserer seg på hovedprinsippene i norsk idrett.    Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt 

på Norges idrettsforbund og olympisk og paralympiske komite ting i Lillehammer 2019 

ligger i bunnen.  

Strategiplanen skal fungere som et kart der planlagt løype for prinsipper, strategier og 

politikk er identifisert og klarlagt. 

Det er viktig for måloppnåelse at dokumentet ikke er for ambisiøst, og at man har konkrete, 

klare og lesbare forståelige mål og delmål.    

Grunnlaget for valg av mål og strategier er utviklet i samarbeid med våre medlemsklubber 

og det sentrale NHF.  

Hensikten med planen er at alle organisasjonsledd skal bruke strategiplanen aktivt ved å 

tilpasse sine handlingsplaner og sin virksomhet i forhold til strategiplanens verdier og mål.   

Strategiplanen skal være medlemmenes verktøy. 

Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et bevisst forhold til Norges 

Hundekjørerforbund`s visjoner og verdier og mål. 

I strategiplanen vil vi konsekvent bruke terminologien «hundekjøring» som et helhetsbegrep 

for alle de forskjellige stilartene som hundekjøring favner. 

Vår idretts fellesnevner er:     

hund og kjører i harmonisk samspill, -  med hverandre og med naturen,- i alle ledd av 

organisasjonen. 

 

Våre verdier er 

Engasjement              

Vi skal skape engasjement gjennom positive tanker og fram -snakking 

Vi skal skape engasjement ved å utvikle  

Vi skal skape engasjement ved å tilrettelegge for initiativer og nytenkninger 

Vi skal skape et engasjement ved å tilby et åpent og inkluderende  
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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 andres meninger 

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 

 

Overordnet mål 

Norges Hundekjørerforbund utøver en unik idrett.  Vi er tett på hunder og natur.   

Vår visjon er samspill og glede mellom hund, natur og menneske. 

Vår grunntanke er idrett som fremmer folkehelse og hundevelferd - opplevelser mellom 

hund, menneske og natur. 

Vårt overordnede mål er å sikre utviklingen av sporten.  Vi skal ha en smidig og moderne 

organisasjon som er lettdrevet.  Veien fra medlemmene til organisasjonsleddene skal være 

kort.  Det skal være enkelt og morsomt å være en hundekjører.  Vi skal ha en organisasjon 

som leverer.  Vi skal ha fornøyde medlemmer.  VI skal sikre god hundevelferd.  Vi skal ha 

god bredde, men vi skal også ha medlemmer på toppnivå i vår idrett både nasjonalt og 

internasjonalt. 

Det er viktig at NHF følger med i tiden og greier å leve opp til de idrettspolitiske krav som 

stilles til utøvelsen av vår idrett.  Det gjelder organisering og det gjelder konkurranse-

reglement, dopingregler, krav til hundehold, krav til sikre og gode arrangementer.   

Vi må også bidra til at vår internasjonale paraply IFSS blir styrket på en god måte. 

For å oppnå disse målene er det viktig at NHF jobber for å ha gode rammebetingelser. 
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Hvorfor har vi en plan? 

NHF ønsker å lage en plan som staker ut en god og langsiktig kurs for sporten, for å sikre 

sportens levedyktighet.  Vi vil lage et godt verktøy i dag og for fremtiden. 

Vi vil si litt om hva vi mener er vårt samfunnsoppdrag. 

Vi vil si litt om hvordan vi tenker, strategier.  Vi ønsker en transparent organisasjon, med 

takhøyde.  Det skal være lett å komme med konstruktive innspill.  Vi skal ha gode og reale 

samhandlingsregler som det skal være lett å følge.   Vi skal sammen løfte sporten 

fremover. 

Planen skal ha tydelige kortsiktige mål. 

Planen skal også inneholde langsiktige mål, slik at vi skal kunne ha forståelse for hvorfor vi 

handler som vi gjør. 

 

Samfunnsoppdraget 

Norges Hundekjørerforbund er en del av norsk idrett.  Vi er stolte av å være en del av 

idrettsbevegelsen.   Vi skal være med på å utvikle den. 

Idrettsbevegelsen ble til etter annen verdens krig.  Idretten skulle bygge landet!   Idretten 

har vært og er en stabiliserende nerve i det norske samfunnet. 

Hundekjøring er en del av dette bildet.  Hundekjøringen startet med ambulanse kjøring!  Vi 

reddet liv! 

I dag er samfunnsbildet endret.  Idretten og hundekjøringens plass i samfunnet er imidlertid 

like viktig. 

Idretten er limet.  Med idrett kan landet bygges og utvikles. Vi kan bidra til integrering, til 

bedre folkehelse, bedre barndom, bedre læringsvilkår for barn og ungdom, til bedre 

hundevelferd, til gode samspillsregler mellom folk nasjonalt og internasjonalt. 

 

Strategier  

Det enkle er ofte det beste. 

Vi må vedlikeholde og bygge vår organisasjon ved sikker «avl».  Vi må starte med 

kvalitativt best avl og når det viser seg å være sterkt og godt så bygger vi videre og former 

organisasjonen.   En sterk kjerne kan håndtere litt villskap i rekkene. 

 

Kjernen er 

Flere medlemmer gir flere muligheter, og flere å spille på.  Rekruttering er viktig, og må 

være det første og det siste målet. 
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Administrasjonen er grunnleggende viktig for aktiviteten i klubbene.  Vi må ha en solid 

administrasjon.  For et lite særforbund trengs minimum 2,5 stillinger. I tillegg bør vi ha 

prosjektbasert arbeidskraft for å sikre gjennomføring av gode prosjekter som gir stor 

aktivitet. 

Klar og god organisasjonsstruktur med rolleavklaringer, forventningsavklaringer og gode 

mandater og kontrakter må ligge i bunnen for vår virksomhet. 

Det samme gjelder for regelverk, arrangementsrutiner og opplæring. 

Vi må ha aktive og inspirerte tillitsvalgte til alle verv i alle ledd.   Heller få og engasjerte enn 

mange og uengasjerte.   Valgkomiteens arbeid må ha status og styrkes. 

Vimå jobbe for god hundevelferd.  Dette gjelder fra fødsel til død.  Dvs vi må kvalitetssikre 

avl, oppdrett, og hund i og utenfor konkurranse. 

Det er viktig med godbiter underveis, for å nå de langsiktige målene.    

Godbiter er 

Arrangements støtte 

Aktiv deltagelse og interesse for klubbenes aktivitet 

God leveranse fra administrasjonen til medlemmene 

Delmåloppnåelser 

Ved siden av å arbeid mot klare strategiske kortsiktige mål, vil selvsagt de ordinære 

arbeidsområdene bli håndtert på best mulig måte. 

Prioriterte satsingsområder kortsiktig 

Vi skal styrke sporten, med hovedfokus på: 

Rekruttering 

Kompetanse 

Modernisering 

Videre skal vi: 

Bygge en toppidrettsprofil og tilby en forutsigbar toppidrettssatsning 

Lage en plan for arbeidet med god hundevelferd og sikre dyrevelferd for våre medlemmer 

Innen 2024 ønsker vi å ha økt medlemstall og bredde aktivitet vesentlig.  Vi skal ha en god 

kommunikasjonskultur og god samhandling mellom alle grener. Vi skal ha etablert 

Skandinavisk cup og andre cuper, og ha gjennomført et internasjonalt arrangement.  Vi 

ønsker å ha etablert god struktur for trenerutdanning/trenerløype, lederutvikling, og 

klubbutvikling. Vi skal ha modernisert TD ordningen.  Vi skal være godt i gang med 

toppidrettssatsningen.  Vi skal ha et trekkhundregister, og ha etablert gode tiltak for godt 

hundehold. 
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Prioriterte innsatsområder Langsiktig 2024 - 2030 

Hundevelferd 

Arrangementskompetanse 

Være en idrettsorganisasjon som synes og som fyller gode samfunnsmessige oppgaver 

Være best internasjonalt 

Være et forbilde nasjonalt og internasjonalt 

 

Innen 2030 skal NHF være forbilledlig når det gjelder organisasjonsstruktur.  Vi skal ha god 

hundevelferd, med troverdighet overfor myndigheter og andre.  Vi skal ha et velfungerende 

trekkhund-register og gode sertifiseringsordninger.  Vi skal ha utviklet en bra 

arrangørkompetanse.  Vi skal ha gode værktøy til bruk for klubbenes aktiviteter og 

medlemsutvikling.  Vi skal ha mange medlemmer som har god klubbtilhørighet i aktive 

klubber.  Vi skal være en ledende arrangør internasjonalt.  NHF skal synes i paraidretten.  

Vi skal ha en organisasjon der det er lett å være tillitsvalgt. 

 

Avslutning 

Det er lov å ha hårete mål.  De langsiktige målene er hårete.  De kortsiktige målene legger 

opp til at det er handlingsrom når de årlige planene skal legges av styret og av 

administrasjonen.   Administrasjonen skal finne den best egnede måten å gjennomføre 

strategiplanen og føringer gitt fra styret på.  De ulike leddene i organisasjonen skal følge 

opp aktiviteten lokalt.  
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8 Medlemskontingent  

NHF har ingen form for medlemskontingent fra sine medlemmer. Den eneste formen for 

inntekter som kommer fra medlemmene er lisens. Lisensen gir en beskjeden inntekt som 

skal dekke kostnader for terminfestede løp samt personforsikring. PT er kostnaden 

vesentlig høyre enn inntekten. 

 

 

9 Regnskap 2018 
Styrets økonomiske beretning 

Styrets økonomiske beretning 

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 2018 gir et rettvisende bilde av forbundets utvikling samt 

resultat og stilling pr. 31/12-2018.  

Resultat 

NHF har fortsatt god økonomistyring og holder utgiftene på et nøkternt nivå. Regnskapet for 

2018 er gjort opp med et underskudd på kr 2.507,-. Det var budsjettert med et underskudd 

på kr 460.730. Grunnen til dette avviket skyldes bl.a. at en del planlagte tiltak sentralt ikke 

ble gjennomført, grunnet økende arbeidsmengde på administrasjon og styret da det har 

vært store endringer i administrasjonen 

I tillegg har en del tiltak ute hos klubbene ikke blitt avholdt mot deres opprinnelige 

søknader. 

Etter disse disponeringene utgjør forbundets egenkapital kr.1.984.604,-. 

Det er ikke ubetalt lønn eller honorarer til medlemmene i forbundsstyret, med unntak av 

utbetaling til president og visepresident som ble avsatt i hht. styrevedtak i forbindelse med 

merarbeid knyttet til langtidssykemelding av generalsekretæren i 2017. 

Kontrollkomiteens innstilling blir sendt ut senere og delt ut på tinget 
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Fortsatt drift 

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 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 

Det har ikke vært nevneverdig sykefravær i året som har gått. 

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.  

  

Oslo, 14. mai 2019 

Norges Hundekjørerforbund 

  

  

 

  

  

President                                   1. Visepresident                   2. Visepresident 

Siri Barfod                                   Emil Inauen                     Hernan Maquieira 

  

  

  

                        

Styremedlem                                Styremedlem                               Styremedlem 

Simen Enger                                Kristian Sæther                             Terje Hoel 

                                                                                              

               

Styremedlem  

                    Ronja Leegaar 
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Resultatregnskap  

 

Norges Hundekjørerforbund 
      

 

Resultatregnskap 2018 

 
 

      
 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2018  2017  
 

 1     
 

Sponsor- og salgsinntekter  130 081  162 393  
 

Offentlige tilskudd 2 2 454 270  2 684 212  
 

Andre inntekter 3 804 802  732 915  
 

Sum driftsinntekter  3 389 153  3 579 521  
 

      
 

Varekostnad  17 509  77 467  
 

Lønns- og personalkostnader 4 1 387 172  1 084 449  
 

Tilskudd 5 482 430  432 140  
 

Andre driftskostnader 6 1 505 740  1 523 733  
 

Sum driftskostnader  3 392 851  3 117 789  
 

      
 

Driftsresultat  -3 698  461 731  
 

      
 

FINANSPOSTER      
 

Finansinntekter  8 793  7 859  
 

Finanskostnader  7 603  4 766  
 

Netto finansresultat  1 191  3 093  
 

      
 

ÅRSRESULTAT  -2 507  464 824  
 

      
 

      
 

Disponering av årets resultat      
 

Til/fra egenkapital 11 -2 507  464 824  
 

Sum disponering  -2 507  464 824  
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Prosjektregnskap 
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10 Innkomne forslag 

1 Forslag fra Trysil Hundekjørerklubb 

Tingforslag/ regelendring / klasseendring fra Trysil Hundekjørerklubb 

Ettersom vi er usikre på hvor denne hører hjemme på Tinget så velger vi å gjøre dette 

forslaget slik. 

NM snørekjøring: klassene må deles inn i kjønn: 

NM snørekjøring kvinner junior 

NM snørekjøring menn junior 

NM snørekjøring kvinner senior 

NM snørekjøring menn senior. 

Begrunnelse: NM snørekjøring 2018 ble arrangert med felles klasse for kvinner og menn, 

men ingen vet når det ble bestemt at det var en felles klasse. Vi ønsker å dele klassen i 

kjønn for det blir mest rettferdig og begge kjønn får mulighet til å bli Norgesmester.  

Styrets innstilling 

Avviser forslaget 

 

2 Forslag fra Folldal Trekkhundklubb 

På vegne av Folldal Trekkhundklubb fremmes følgende forslag til et tillegg i 

Kjørereglementet 7.13.3.  

7.13.3 Obligatoriskutstyr  

Det er krav til obligatorisk utstyr som skal medbringes. Hva som er obligatorisk utstyr skal 

opplyses i løpsinnbydelsen eller av arrangør.  

Nytt tillegg: 

Ved løp hvor arrangøren benytter GPS tracing eller elektronisk tidtakerbrikke er dette å 

regne som obligatorisk utstyr.  

Begrunnelse: 

Ved å få dette inn i Kjørereglementet blir det ikke tvil om at dette skal være hos kjører, og 

ikke noen andre steder under løpet uten at det får konsekvenser. 

Styrets innstilling 

Styret støtter forslaget 
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3 Forslag fra Holmenkollen Sportsklubb 

Forslag til endring av NM programmet for nordisk stil: 

Det foreslås å endre dagens rullering av øvelser i NM del 2. Øvelsene som rullerer hvert 3. 

år erstattes med snørekjøring som årlig øvelse. 

Gammelt oppsett som vist nedenfor utgår: 

8.10 KLASSEINNDELING NM  

NM skal arrangeres hvert år. Løpsprogrammet for NM del 1 skal ikke endres fra år til år, 

mens løpsprogrammet på lørdag for NM del 2 skal rullere hvert tredje år, mellom a) 

snørekjøring 1-spann b) 1-spann 20 og 30 km c) flerspann. Stafett arrangeres hvert år på 

søndagen.  

Første år for start av rullering av løpsprogrammet lørdag for NM del 2 skal være 2017 med 

snørekjøring. 
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Oppsettet blir da seende slik ut: 

8.10 KLASSEINNDELING NM 

 

Hva som er dag 1 og 2 kan endres av TKN.  

 

(1)  Combined arrangeres som sammenhengende øvelse med ”pit stop”; pulk kjøres første 

del av løpet og snørekjøring i siste del av løpet  

(2)  

a) Stafetten kjøres som 1 etappe med pulk og 2 etapper med snørekjøring  

b) Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget.  

c) I etappen med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11 år.  

d) Etter søknad kan man ha en av det andre kjønn på laget. TKN behandler denne 

søknaden 

 

Argumentasjon: 

- NM-programmet bør bestå av de klassene der det er flest deltakere. I perioden 2003 til 

2019 har det i gjennomsnitt vært dobbelt så mange deltakere i NM snørekjøring som i de to 

andre klassene som rullerer på NM-programmet (det vil si NM flerspann pulk og NM 

enspann pulk lang).  

- Det lave deltakerantallet i NM enspann pulk lang og NM tospann pulk har også ført til 

problemer når Kongepokalen skal deles ut, og det har til tider ikke blitt delt ut Kongepokal 
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fordi det har vært for få deltakere. Dersom dette fortsetter, risikerer vi å miste 

Kongepokalen i fremtiden. 

- NM bør i tillegg reflektere det internasjonale løpsprogrammet, der snørekjøring er en del 

av programmet i både VM og EM. 

 

Styrets innstilling 

Styret avventer fagmøtenes innstilling 

 

4 Forslag fra Sledehundklubben MUSH 

KONKURRANSEREGLEMENT OG ARRANGEMENTSREGLEMENT FOR 

HUNDEKJØRING 

ALLE GRENER 

 

6.8  ALDERSKLASSER UTØVERE 

 

 

6.8 

Aldersklasser utøvere  

Junior Nordisk. 17-20 år, Barmark 17-20 år, Slede sprint 15-18 år, Slede MD 15-18 år, 

Slede LD 15-18 år. 

Forslag: vi ønsker endre nedre aldersgrense for JR i grenen barmark til 15 år. 

Oppsettet blir da seende slik ut: 
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Junior Nordisk. 17-20 år, Barmark 15-18 år, Slede sprint 15-18 år, Slede MD 15-18 år, 

Slede LD 15-18 år. 

Begrunnelse:  

Jr på 15 år kjører Femund jr og Finnmark jr. De bør også kunne delta i vognløp på barmark 

for å kunne forberede seg med spann til sledesesongen. Vi ser heller ikke at det er mer 

risikofylt å sende de ut med 4 hunder i opptil 7 km. 

Forslaget er tatt opp på årsmøtet i klubben, og det ble enstemmig vedtatt å sende inn 

forslaget.  

Styrets Innstilling 

Styret støtter ikke forslaget fra Sledehundklubben MUSH 

 

5 Innkommet forslag Hadeland Trekkhundklubb 

Hadeland ønsker å komme med en en «regelendring» endring av tekst på eksisterende 

regler ang NM del 2 

I 3 delingen er det en helg med NM snørekjøring  

Der ønsker vi å endre tekst  

Her er dagens regler / tekst  

 

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE 

DEL 1         

DAG 1 Kvinner senior Combined (1) 17 + 2 x 7,5 km 

  Menn senior Combined (1) 17 + 2 x 7,5 km 

DAG 2 Kvinner junior 1-spann pulk 17-20 10 km 

  Herrer junior 1-spann pulk 17-20 10 km 

  Kvinner senior 1-spann pulk 19 + 10 km 

  Herrer senior 1-spann pulk 19 + 15 km 

  Kvinner veteran 1-spann pulk 50 + 10 km 

  Herrer veteran 1-spann pulk 50 + 15 km 

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE 

DEL 2   
 

    

DAG 1 Gutter - GP mesterskapet 1-spann pulk 13-14 5 km 
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  Piker - GP mesterskapet 1-spann pulk 13-14 5 km 

  Gutter - GP mesterskapet 1-spann pulk 15-16 5 km 

  Piker - GP mesterskapet 1-spann pulk 15-16 5 km 

  Kvinner junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 km 

  Menn junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 km 

Hvert 3. år Kvinner senior Flerspann pulk (3) 19 + 15 km 

  Menn senior Flerspann pulk (3) 19 + 20 km 

Hvert 3. år Kvinner senior 1-spann pulk 19 + 20 km 

  Menn senior 1-spann pulk 19 + 30 km 

Hvert 3. år Senior Snørekjøring 1-spann 19 + 15-25 km 

  Junior Snørekjøring 1-spann (4) 17-20 12-15 km 

DAG 2 Gutter/piker (klubb/krets) Stafett (5) (a,b) 13-16 3 x 5 km 

  Kvinner senior (klubb) Stafett (5) ©  17 + 3 x 5 km 

  Menn senior (klubb) Stafett (5) © 17 + 3 x 10 km 

     

 

 

Som ny tekst ønsker vi følgende – merket med gult  

 

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE 

DEL 1         

DAG 1 Kvinner senior Combined (1) 17 + 2 x 7,5 km 

  Menn senior Combined (1) 17 + 2 x 7,5 km 

DAG 2 Kvinner junior 1-spann pulk 17-20 10 km 

  Herrer junior 1-spann pulk 17-20 10 km 

  Kvinner senior 1-spann pulk 19 + 10 km 

  Herrer senior 1-spann pulk 19 + 15 km 

  Kvinner veteran 1-spann pulk 50 + 10 km 

  Herrer veteran 1-spann pulk 50 + 15 km 
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NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE 

DEL 2   
 

    

DAG 1 Gutter - GP mesterskapet 1-spann pulk 13-14 5 km 

  Piker - GP mesterskapet 1-spann pulk 13-14 5 km 

  Gutter - GP mesterskapet 1-spann pulk 15-16 5 km 

  Piker - GP mesterskapet 1-spann pulk 15-16 5 km 

  Kvinner junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 km 

  Menn junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 km 

Hvert 3. år Kvinner senior Flerspann pulk (3) 19 + 15 km 

  Menn senior Flerspann pulk (3) 19 + 20 km 

Hvert 3. år Kvinner senior 1-spann pulk 19 + 20 km 

  Menn senior 1-spann pulk 19 + 30 km 

Hvert 3. år Senior Menn Snørekjøring 1-spann 19 + 15-25 km 

  Senior Kvinner Snørekjøring 1-spann 19 + 15-25 km 

  Junior menn  Snørekjøring 1-spann (4) 17-20 12-15 km 

  Junior kvinner  Snørekjøring 1-spann (4) 17-20 12-15 km 

DAG 2 Gutter/piker (klubb/krets) Stafett (5) (a,b) 13-16 3 x 5 km 

  Kvinner senior (klubb) Stafett (5) ©  17 + 3 x 5 km 

  Menn senior (klubb) Stafett (5) © 17 + 3 x 10 km 

 

 

Jeg er usikker på hvordan dette skal gjøres utover dette her.  

Men hører fra deg hvis dette er feil  

 

Endringen er at vi ønsker snørekjøring delt i kvinner og menn i junior og senior. 

 

Styrets innstilling 

Styret støtter forslaget, da styret ser det formålstjenlig. 
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6 Innkommet forslag Grenland Hundekjørerklubb 

Grenland Hundekjørerklubb foreslår følgende: 

Endre dagens combined disiplin under NM del I. 

Gjelder kapittel 8.10 i konkurransereglementet - Klasseinndeling i NM 

Dagens oppsett under NM del I, dag 1: 

2 x 7.5 km combined herrer 17+ 

2 x 7.5 km combined damer 17+  

Combined utføres ved fellesstart og der første runde kjøres med pulk. Utøver kommer inn til 

veksling og kjører inn i pit-stopp og setter fra seg pulken. Deretter kjøres andre runde i 

snørekjøring. 

Ny disiplin for combined i NM del I dag 1 ønskes etter følgende modell 

10 km + 5 km combined herrer 17+ 

10 km + 5 km combined damer 17+ 

Combined utføres ved fellesstart og der det gås først 10 km med pulk (helst 2 x 5 km). 

Utøver kommer inn til veksling og skal levere hunden til en handler. Deretter kjøres de siste 

5 km som en langrennsdel uten bruk av hund. Første dame/mann til mål vinner. 

Begrunnelse: 

Dette er en nytenkning for å øke rekrutteringen og for å gi Nordisk stil en ny dimensjon 

Dette er å fronte Nordisk stil som en idrett 

Dette vil gi økt status 

Dette vil øke spenningen 

Dette vil sokne om økt rekruttering fra de andre ulike skiidretter 

Dette vil gi mulighet for deltagelse for andre utøvere med andre hunder 

Dette vil ha et stort nedslagsfelt 

Dette vil bidra til økt satsing på egentrening blant dagens hundekjørere 

Dette vil ha et stort potensiale også internasjonalt - Nordisk, EM og VM 

 

Styrets innstilling 

Styret støtter ikke forslaget 
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7 Innkommet forslag Bærum Hundekjører klubb  

 

 

1. I kjørereglemtet – 
 KAPITTEL 8: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINENNORDISK 

 

8.5.2 Det benyttes følgende vektsatser i alle klasser unntatt tur- og 

snørekjøringsklassene:  

1-spann Hundens vekt x 0,7  

Flerspann (2 hunder) Hundenes vekt x 0,7  

Flerspann (3 hunder) Hundenes vekt x 0,6  

Flerspann (4 hunder) Hundenes vekt x 0,5  

 

Vekt utgår ved snørekjøring 

 

Foreslår  8.5.2 forandres til følgende 

 

Det benyttes følgende vektsatser i alle klasser unntatt tur- og snørekjøringsklassene:  

1-spann Hundens vekt x 0,7  - Max 25 KG 

Flerspann (2 hunder) Hundenes vekt x 0,7 – Max 50 KG 

Flerspann (3 hunder) Hundenes vekt x 0,6 – Max 70 KG 

Flerspann (4 hunder) Hundenes vekt x 0,5 – Max 90 KG 

 

Vekt utgår ved snørekjøring 

 

Begrunnelse:  

Det er ikke gitt at hunden har noe som helst fordel av egen vekt når pulkens vekt 

overstiger max vekten i forslaget. Når hunden(e) er så tung at den/de må ha tyngre pulk 

enn i forslaget, har den/de allerede et handikap i fht lettere hunder. Tyngre hunder løper 

også tyngre 
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2. KAPITTEL 8: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINENNORDISK 
 

8.10 Klasseindeling NM DEL 2 

 

 

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE

DEL 2

DAG 1 Gutter – GP mesterskap 1-spann pulk 13-14 5 KM

Piker – GP mesterskap 1-spann pulk 13-14 5 KM

Gutter – GP mesterskap 1-spann pulk 15-16 5 KM

Piker – GP mesterskap 1-spann pulk 15-16 5 KM

Kvinner junior Flerspann pulk (2) 17-20 1 KM

Menn junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 KM

Hvert 3. årKvinner senior Flerspann pulk(3) 19+ 15 KM

Menn senior Flerspann pulk(3) 19+ 20 KM 

Hvert 3. årKvinner senior 1-spann pulk 19+ 20 KM 

Menn senior 1-spann pulk 19+ 30 KM

Hvert 3. årSenior Snørekjøring 1-spann 19+ 15 - 25 KM

Junior Snørekjøring 1-spann (4) 17-20 12 - 15 KM

DAG 2 Gutter/piker (klubb/krets)Stafett (5) (a,b,c) 13-16 3X5 KM

Kvinner senior (klubb) Stafett (5) (a,d) 17+ 3X5KM

Menn senior (klubb) Stafett (5) (a,d) 17+ 3X10 KM  

(2) Junior flerspann: 1-2 hunder 

 (3) Senior flerspann: 1-4hunder  

(4) Junior skal snørekjøre samme år som senior  

(5)  

a) Stafetten kjøres som 1 etappe med pulk og 2 etapper med snørekjøring  

b) Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget.  

c) I etappen med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11år.  

d) Etter søknad kan man ha en av det andre kjønn på laget. TKN behandler denne 

søknaden 
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BHK foreslår følgende program 

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE

DEL 2

DAG 1 Gutter – GP mesterskap1-spann pulk 13-14 5 KM

Piker – GP mesterskap1-spann pulk 13-14 5 KM

Gutter – GP mesterskap1-spann pulk 15-16 5 KM

Piker – GP mesterskap1-spann pulk 15-16 5 KM

Kvinner junior Flerspann pulk (2) 17-20 1 KM

Menn junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 KM

Hvert 2. år Kvinner senior Flerspann pulk(3) 19+ 20 KM

Menn senior Flerspann pulk(3) 19+ 30 KM 

Hvert 2. år Kvinner senior 1-spann pulk 19+ 20 KM 

Menn senior 1-spann pulk 19+ 30 KM

DAG 2 Gutter/piker (klubb/krets)Stafett (5) (a,b,c) 13-16 3X5 KM

Kvinner senior (klubb)Stafett (5) (a,d) 17+ 3X5KM

Menn senior (klubb) Stafett (5) (a,d) 17+ 3X10 KM

 (2) 

Junior flerspann: 1-2 hunder 

 (3) Senior flerspann: 1-4hunder  

 (5)  

a) Stafetten kjøres som 2 etappe med pulk og 1 etapper med snørekjøring  

b) Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget.  

c) I etappen med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11år.  

d) Etter søknad kan man ha en av det andre kjønn på laget. TKN behandler denne 

søknaden 

Begrunnelse: 

Traseene blir stadig bedre og løypene enklere. Nordisk stil har de siste årene blitt 

forsøkt forenklet slik at mangfoldet i hundekjøring som helhet blir borte. Historien har 

vist at det ikke er sammenheng med prestasjoner internasjonalt om man kjører 

forenklet (snørekjøring) 

Tvert imot har forenklingen vist et fallende nivå. 

Vi mener det er av stor betydning å beholde / utvikle den tradisjonsrike nordiske 

stilen, og heller påvirke internasjonalt til dette. 

Denne måten å kjøre hund på – med pulk og distanse – er med på en sunnere 

utvikling av hundens eksteriør og funksjonalitet, samt samspillet mellom hundekjører 

og hund. 

Det at det krever en del å få til det riktige samspillet mellom hund og hundekjører, gir 

også en god mestringsfølelse 
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8 Forslag fra styret 

Medlemskontingent 

Innføre medlemskontingent pr medlem i klubben 

0-19 kr 50 

19-< kr 120 

Medlemskap/kontingent:  

NHF innfører grunnkontigent pr medlemskap fra 01.01.2020. Kontingenten vil være kr 50 

for personer inntil 19 år, og 120,- for personer over 19 år og gjelde uansett type 

medlemskap i klubb.  

NHF vi fakturere medlemskontingenten i mai hvert år. Medlemstallene vil bli hentet ut i fra 

idrettens database som skal være oppdatert hvert åer 1. mai 

Klubbene står fritt til å fastsette egen medlemskontingent.  

 

Begrunnelse 

NHF må ha finansiering for å kunne driftes på en moderne og forutsigbar måte, og tilby god 

medlemsservice.  For å få til dette må klubber og medlemmer være villig til å investere i 

forbundet sitt. I dag er forbundet en gratis tjeneste for klubbene, noe som ikke er holdbart i 

lengden. Sporten trenger profesjonalisering hvis vi skal følge med i tiden 

 

Lisens 

Øke lisensen fra kr 300 til kr 600 for 19 år-< 

Øke lisensen fra kr 175 til kr 300 for de under 19 år 

 

Begrunnelse  

NHF har i dag en svært lav lisens for deltakelser i konkurranser, og ønsker derfor å øke 

lisensen for å opprettholde kvaliteten på terminfestede løp. Dagens lisens er satt sammen 

av 2 faktorer. 

• Dekke kostnader for tilrettelegging av løp 

• Forsikring.  

Dagens inntekter av lisenser klarer ikke å dekke behovet for faglært personell som kreves 

på terminfestede løp. NHF må også finansiere utdanning av nytt fagpersonell for å 

opprettholde antallet som kreves. NHF trenger finansiering til å kunne tilrettelegge for løp, 

og da mener vi at det vil være riktig at det er de aktive løperne som finansierer dette. 
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NY strategiplan for perioden 2020 – 2030  

Se vedlagte plan. 

 

Styrets forslag til endringer i konkurranseregelverket 

Generelt: 

NHF må samkjøre sine konkurranseregler med IFSS sine konkurranseregler. 

Tinget 2019 gir styret mandat til å starte dette arbeide i neste tingperiode, og fremlegge på 

tinget 2020. 

Begrunnelse: 

Særlig ved uttak av representasjonslag til internasjonale mesterskap, opplevde vi 

problemer med å forholde oss til NHF sine konkurranseregler. 

Det er særlig store forskjeller i aldersgrenser, klasser og distanser mellom NHF og IFSS 

sine reglement. Dette gjør at våre norske utøvere, ikke får testet seg i våre løp og 

mesterskap, i de klasser og distanser som de møter ved representasjon i VM og EM. Derfor 

må dette samkjøres.  

Spesielt: 

Pkt 2.1   Nytt annet ledd 

Alle hunder som starter i terminfestede løp og /eller løp arrangert av organisasjonsledd 

tilknyttet NHF skal være ID merket med mikrochip (se §5.1.1.) og registrert i register 

anerkjent av NHF.   Blandingshunder skal være registrert i Trekkhundregisteret, og 

renrasede hunder skal være registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.  

Bestemmelsen innføres fom 01 01 2020. 

Begrunnelse 

NHF skal fremme en god og ansvarlig holdning overfor hunder som avles for sporten og 

deltar i sporten. Hunder skal være sporbare ift opphav og eier sitt vaksinasjonskort og 

veterinærjournal, samt i tilfelle dopingkontroll. 

Pkt. 2.4  endring som følge av endringer i pkt 3.4 og nytt pkt 3.5 (se nedenfor) dersom de 

blir vedtatt. 

Nåværende tekst: 

Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF.  

For NM klasser gis det ikke dispensasjon fra dette reglementet.  For andre løp kan andre 

klasser/distanser arrangeres etter avtale med TD/TD-komiteen. 

Ny tekst: 
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Alle løp arrangert av organisasjonsledd tilknyttet NHF skal terminfestes og følge de til 

enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF.   For NM klasser … osv som 

nåværende tekst. 

 

Begrunnelse: 

Slik ordlyden er nå virker det som at NHF s lover og regler kun skal følges på terminfestede 

løp.  Enkelte klubber velger å ikke-terminfeste løp for å unngå å måtte følge felles vedtatte 

regler.  NHF har forpliktelser med hensyn til dyrevelferd og antidoping for både hunder og 

utøvere.  Vi forplikter oss som et særforbund under Norges Idrettsforbund.  Vi forplikter oss 

og jobber hele tiden for best mulig betingelser for alle  våre klubber og medlemmer.   

Klubber og medlemmer kan ikke velge om de vil følge særforbundets regler.  NHF må 

kreve at alle løp terminfestes slik at våre regler blir fulgt.  NHF arbeider for en god 

graderingsordning for å sette akseptable krav til arrangør i forhold til type løp som 

arrangeres.  Jf innføring av breddeløp pkt 3.5, jf pkt 3.4 

 

Pkt  2.7   

Det foreslås endringer i første avsnitt og annet avsnitt om appeljury foreslås fjernet. 

Nåværende tekst:   

TD`en (hoved TD) skal sørge for oppnevnelse av jury med følgende sammensetning:   

Hoved-TD, løpsleder, en representant fra løpsarrangøren, en lagleder/handler med 

personlig vara.  Lagleder/handler og vara skal velges på lagledermøtet/kjørermøtet i forkant 

av konkurransen.  Alle har 1 stemme hver, men ved stemmelikhet teller TD sin stemme 

dobbelt. 

 

Appelljury 

I tillegg skal det ved alle NM/Hovedløp velges 3 medlemmer til en appelljury. 

Lederen av appelljuryen skal oppnevnes av NHFs styre senest i forbindelse med 

tildelingen av løpet. De to øvrige medlemmene skal velges av og blant 

lagledere/handlere i forkant av løpet. Løp som ikke har fått utpekt noen 

appelljuryleder, skal ikke ha noen appelljury, og i slike løp vil juryens avgjørelse være 

endelig. 

Når juryen har fattet en avgjørelse kan utøveren velge å akseptere dommen eller 

klage til løpets appelljury. Klagen må fremmes innen en halvtime etter juryens dom 

er gjort kjent for utøveren. 

Appelljuryen skal behandle klagen på selvstendig grunnlag, og om appelljuryen 

finner det nødvendig, gjennomføre høringer med de berørte parter jfr.# 4.4, før 

endelig avgjørelse fattes. Appelljuryens dom er endelig. 
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Ny tekst: 

TD`en (hoved TD) skal sørge for oppnevnelse av jury med følgende sammensetning:  

Hoved- TD, løpsleder, en representant fra løpsarrangøren, en lagleder/handler med 

personlig vara.  Lagleder/handler og vara skal velges på lagledermøtet/kjørermøtet i forkant 

av konkurransen.  Alle har 1  stemme hver, men ved stemmelikhet teller TD sin stemme 

dobbelt. 

Juryens avgjørelse er endelig.  Jf pkt 4.6.2  

 

Begrunnelse: 

Ordning med appelljury har vist seg lite hensiktsmessig.  Den har ikke vært benyttet de to 

årene den har eksistert.  Det har vært vanskelig å komme frem til en praktisk løsning for 

hvordan denne juryen skal fungere på NHF s løp. Det har enda ikke vært noen sak til 

behandling.  Det har vært utfordringer forbundet med å finne leder til appelljuryen.   

Hvis forslag til endring av pkt 2.7 første ledd vedtas,  må pkt 4.6.2 endres tilsvarende 

Nåværende tekst:  Juryens avgjørelse er endelig med mindre løpets appellutvalg har endret 

avgjørelsen etter klage. 

Ny tekst: Juryens avgjørelse er endelig. 

 

Pkt 3.4   

Det foreslås nytt annet ledd. 

Første ledd endres i samsvar med det faktum at NHF har innført breddeløp – se pkt 3.5  

Det foreslås også endring i forhold til hvem som velger TD. 

Nåværende tekst: 

Hvert terminfestet løp, skal ha minst 1 TD som utnevnes av NHF.  TD skal før løpet være 

arrangørens rådgiver mht til at løpet følger NHF/NIFs reglement slik at løpets 

gjennomføring blir forsvarlig.  TD/TD  komite skal godkjenne innbydelsen før den sendes ut. 

Under løpet er TD leder av løpets jury.  

Ny tekst: 

Første ledd: Hvert terminfestet løp, NYTT:  med unntak av breddeløp/lavterskelløp,  skal ha 

minst 1 TD som velges av arrangør.  NHF`s styre kan gi instruks for TD/Jury.   TD skal før 

løpet osv. 

Annet ledd:  TD skal være utdannet av NHF og oppført på den offisielle TD-listen.  TD må 

inneha nødvendig kvalifikasjon og lisensgrad for typen løp.  Arrangør må invitere det antall 

TD`er som er påkrevet for typen løp og gjengitt i instruks for TD/Jury.  TDK kan fatte vedtak 
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om unntak til krav om TD`s lisensgrad og antall TD på løpet hvis helt spesielle forhold 

krever det.  TD er forpliktet til å umiddelbart underrette TDK om oppdrag. 

 

Begrunnelse: 

Endring i første ledd for å gi samsvar i regelverket.  Det anses hensiktsmessig at 

arrangøren velger TD selv slik at de får den TD de ønsker.  Dette gir en positiv synergi-

effekt, som vil gi grunnlag for et smidig og godt samarbeid.  Det styrker ansvarsfølelsen.  

Dersom arrangør ikke er fornøyd er det adgang til å velge en annen TD neste gang.  

Dersom TD ikke er fornøyd kan TD takke nei til oppdraget.  Klubbene blir engasjert i TD-

ordningen mht utdanning av egne medlemmer o g behov for nok TD til å bemanne løpene.   

 

Pkt 3.5.  Nytt punkt 

Breddeløp/Lavterskelløp er et enkelt løp/arrangement som er ment for å være et 

rekrutteringsløp eller oppvisningsløp.  Det anbefales at påmeldingsavgiften ikke overstiger 

kr. 150,-.  Løpets lengde kan ikke overstige 15 km.  Det er ikke krav til medlemskap i NHF 

klubb for å delta i breddeløp.  Arrangør er fritatt for å TD på løpet.  Det stilles krav til at det 

er kyndige personer som kan ivareta utøvernes og hundenes sikkerhet og dyrevelferd.  Det 

bør også være ressurspersoner tilgjengelig for veiledning av nybegynnere.  

Begrunnelse: 

Miljøet har savnet mulighet til å ha terminfestede løp som er uhøytidelig og enkelt å 

arrangere.  Vi tror dette også vil ha positive konsekvenser for rekruttering. 

Pkt 5.13.4 

Påmelding skal minst inneholde: 

-løpets navn 

-utøverens navn 

-utøverens klubb, ENDRET fra:  klubb tilsluttet NIF,   til:   dvs klubb tilsluttet NHF.   

Unntak: breddeløp se pkt 3.4 og 3.5 -klasse 

Begrunnelse: 

Det innføres krav om at deltagere på løp skal være tilsluttet klubb i NHF.  Se pkt 6.10 med 

begrunnelse. 

 

5.18.  Nytt punkt 

Krav til resultatliste: 

-tittel på dokumentet:  årstall-måned-dato-resultatliste – arrangementets navn 



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 40 

-kjørers navn 

- startnummer 

-starttid 

Eventuelt: mellomtid 

-sluttid 

-plassering 

-poeng 

-kjørers klubb 

-navn på TD og løpsleder 

Offisielle lister fra NM, alle hovedløp, Gutt/Pike mesterskap og Seppala skal også 

forefinnes i papir og være underskrevet av TD og løpsleder, og oversendes forbundets 

kontor. 

Elektroniske resultatlister skal sendes klubber og forbundets kontor omgående etter løpets 

avslutning. 

Begrunnelse: 

En mal for resultatlisten skaper mer ryddighet.  Det foreslåtte tilfredsstiller NIF s 

minimumskrav til resultatlister. 

 

Pkt. 6.10  Nytt lagtilhørighet 

Klubbtilknytning:  det kreves at alle deltagere på terminfestede løp i NHF s regi, skal være 

medlem, av klubb tilknyttet NHF.  Utenlandske utøvere skal være tilknyttet sitt nasjonale 

forbund eller klubb tilknyttet sitt nasjonale forbund. Utøvere uten noen tilhørighet (no team) 

kan ikke starte.  I lavterskeløp er det ikke krav til medlemskap i klubb tilsluttet NHF, jf pkt 

3.4. og 3.5 

 

Begrunnelse: 

NHF må styrke sin posisjon.  Klubber som arrangerer løp legger mye innsats i å arrangere.  

Det er viktig at deltagerne er medlemmer av klubb slik at NHF sikrer sine økonomiske 

ressurssituasjon og kan utvikle seg videre i forhold til bl a arrangørkompetanse.   Hvert løp 

som arrangeres krever ressurser fra arrangørklubb/ NHF. 

 

Pkt 6.11   tredje og fjerde avsnitt 

Lyder i dag: Utøvere som i samme år har stilt i løp for andre nasjoner, kan ikke plasseres i 

norske mesterskap. 
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Utøvere som har blitt plassert i norske mesterskap, kan ikke i samme år får plassering i 

utenlandske mesterskap uten å miste sin norske plassering. 

Endres til: 

Utøvere som i samme sesong, jf pkt 2.6, har stilt i løp for andre nasjoner, osv 

Utøvere som har blitt plassert i norske mesterskap, kan ikke i samme sesong, jfr pkt 2.6, få 

plassering osv. 

Begrunnelse: 

Skape klarhet i regelverket. 

 

Pkt 8.2 Løpet gjennomføring 

Nytt annet avsnitt: 

En utøver som blir tatt igjen skal bremse sin hund, slik at utøver bakfra lett kan passere.  

Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før utøver igjen kan passere den 

utøver som har kjørt forbi en slev.  Dette gjelder ikke i målsonene/innkomstfeltet, men det 

er da krav at utøver følger bak sin hund på samme linje. 

Begrunnelse: 

Det har vist seg at forbikjøring er et problem som bør reguleres. Se nytt pkt 9.2.8,  9.3.10 

og 9.5.12. 

Forholdet er regulert i disiplinen slede. 

 

Pkt.  8.5.2  

Lyder i dag: Det benyttes følgende vektsatser i alle klasser unntatt tur- og 

snørekjøringsklassene: 

1-spann                             Hundens vekt x 0,7 

Flerspann (2 hunder) Hundenes vekt x 0,7 

Flerspann (3 hunder) Hundenes vekt x 0,6 

Flerspann (4 hunder) Hundenes vekt x 0,5 

Siste setning foreslås endret slik: Flerspann (4 og 5 hunder) Hundenes vekt x 0,5 

Begrunnelse: 

Presisering av at nordisk stil flerspann kan kjøres med 5 hunder.  Antagelig en glipp at dette 

falt ut i forbindelse med redigering av regelverket. 
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Pkt.  8.8.1 

Lyder i dag: Bytte av (veksling av) utstyr i combined fra pulk til snørekjøring og gjensetting 

av utstyr skal skje innenfor den enkeltes bås.  Pulken skal stå igjen i båsen til konkurransen 

er avsluttet (pga evt kontrollveiing).  Hvis dette ikke overholdes kan løper bli diskvalifisert.  

Utøverne skal bidra til at andre ikke hindres /sjeneres under bytte av utstyr. 

NY setning nr 2: 

Hvis pulk blir satt igjen klart utenfor avmerket pit, skal det gis 15 sekunders tidsstraff.  

Gammel setning 2 blir setning 3 ellers uendret. 

Begrunnelse: 

En presisering av regelverket for å unngå diskusjon.  Tilsvarende straff ved annet 

regelbrudd i pit`en 

Hvis regelen blir vedtatt endret må også pkt 5.11.1 annet ledd endres: 

Pkt 5.11.1 annet ledd lyder i dag: 

Ved fellesstarter er det alltid førstemann i mål som er vinner, og det er alltid første hunds 

snute som er gjeldende også ved elektronisk tidtaking.  

Endres til: 

Ved fellesstarter er det alltid førstemann i mål som er vinner, og det er alltid første hunds 

snute som er gjeldende også ved elektronisk tidtaking.  Dette gjelder ikke dersom noen av 

deltakerne har fått tidsstraff. 

Pkt 8.8.2   Ny bestemmelse 

Det er ikke lov for utøverne i junior/senior til å motta hjelp i vekslingsområdet.  

Aldersbestemte utøvere kan få hjelp i vekslingsområdet.  

 Det er kun utøvere, utpekte funksjonærer og TD`er som har lov til å oppholde seg i 

vekslingsfeltet, samt handlere til aldersbestemte utøvere. 

Begrunnelse: 

Viktig at det klargjøres at aldersbestemte  utøvere (14-17år)  har rett til å motta hjelp i 

vekslingsområdet. 

Pkt. 8.10 Klassedeling 

Det foreslås flere endringer: 

1. Det foreslås tatt inn et nytt avsnitt: 

Første år for start av rullering av løpsprogrammet lørdag for NM del 2 skal være 2017 med 

snørekjøring. 

Begrunnelse:  skape klarhet og forutsigbarhet. 
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2. Det foreslås at NM DEL 2 DAG 1 snørekjørerklassen,-   splittes i herre og dame 

klasse. 

Begrunnelse: 

En splitting i herre og dameklassen er formålstjenlig, og skaper ensrettet regelverk. 

(se forslag fra Hadeland trekkhundklubb forslag nr   ) 

 

3. Nytt siste avsnitt: 

Ved særskilte grunner kan NHF s styre omfordele fordelingen mellom NM dag 1 og 
2/  NM del 1 og NM del 2, splittet på flere arrangementer eller arrangere «NM uke». 
 
Styret gis ikke tilgang til planlagt å ikke arrangere en øvelse eller tilføye en ny 
øvelse. 
 
Begrunnelse: Det kan oppstå uforutsette situasjoner som krever smidighet for at 
arrangementet skal kunne gjennomføres.  Det er nå slik at NHF har vedtatt å delta 
på NM-UKA i regi av NIF og NRK.  Dette kan innebære at det er helt nødvendig for 
deltagelse på NM-UKA at NM arrangementet må deles opp.  Se forslag til endring av 
pkt 9.10 
 

Pkt. 9.2.8 Nytt    

En utøver som blir tatt igjen skal bremse sin hund, slik at utøver bakfra lett kan passere.  

Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før utøver igjen kan passere den 

utøver som har kjørt forbi en slev.  Dette gjelder ikke i målsonene/innkomstfeltet, men det 

er da krav at utøver følger bak sin hund på samme linje. 

Begrunnelse: se nytt pkt 8.2 annet avsnitt og 9.3.10 og 9.5.12 

9.3.10 Nytt 

En utøver som blir tatt igjen skal bremse sin hund, slik at utøver bakfra lett kan passere.  

Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før utøver igjen kan passere den 

utøver som har kjørt forbi en slev.  Dette gjelder ikke i målsonene/innkomstfeltet, men det 

er da krav at utøver følger bak sin hund på samme linje. 

Begrunnelse: se nytt pkt 8.2 annet avsnitt og 9.2.8 og 9.5.12  

Pkt.  9.5.12 Nytt 

En utøver som blir tatt igjen skal bremse sin hund, slik at utøver bakfra lett kan passere.  

Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før utøver igjen kan passere den 

utøver som har kjørt forbi en slev.  Dette gjelder ikke i målsonene/innkomstfeltet, men det 

er da krav at utøver følger bak sin hund på samme linje. 

Begrunnelse: se nytt pkt 8.2 annet avsnitt, pkt 9.2.8, 9.3.10 og 9.5.12 

Pkt. 9.10   Arrangementsregler for barmark  
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Det foreslås to nye avsnitt: 

1.  Nytt nest siste avsnitt: 

Gutt/pike  14-16  Sparkesykkel 1 hund 

Junior   17-20  Sparkesykkel 1 hund 

2. Nytt siste avsnitt: 

Ved særskilte grunner kan NHF s styre omfordele fordelingen mellom NM dag 1 og 2/  NM 

del 1 og NM del 2, splittet på flere arrangementer eller arrangere «NM uke». 

 
Styret gis ikke tilgang til planlagt å ikke arrangere en øvelse eller tilføye en ny øvelse. 

Begrunnelse: Det kan oppstå uforutsette situasjoner som krever smidighet for at 

arrangementet skal kunne gjennomføres.  Det er nå slik at NHF har vedtatt å delta på NM-

UKA i regi av NIF og NRK.  Dette kan innebære at det er helt nødvendig for deltagelse på 

NM-UKA at NM arrangementet må deles opp.  Se forslag til endring av pkt 8.10 

 

11. Regnskap hittil 2019 

Grunnet omlegging til nytt regnskapssystem i NIF, har vi enda ikke mottatt tall for 2019. 

Administrasjonen har purret Idrettens Regnskapskontor utallige ganger, og har nå fått 

beskjed om at vi kan forvente å få tallene i uke 21. 
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12 Revidert budsjett 

 

 

 

 

 

Kontrollkomiteens rapport vil bli ettersendt, samt deles ut på tinget. 
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13 Budsjett 2020 
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Budsjettet for 2020 er i tråd med strategidokumentet som er lagt frem, samt med NIF sine 

kriterier for tildeling av post 2 og 3 midler. Denne satsingen bør kunne gi oss et større 

tilskudd i fremtiden, så fremt Kulturdepartementet ikke endre sine kriterier.  

De største endringene i kostnader er: 

Nedjustering av veterinærkostnader med kr 140.000. Styret ønsker å bidra til de store 

løpene på annen måte, slik at tilskuddet vil generere post 3 midler. For eksempel bidrag til 

barnas Femund- og Finnmarksløp 

En generell økning i midler til aktivitet, utdanning, og styrking av landslagssatsingen. Det er 

også en markant økning av midlene til Internasjonale møter, noe som er begrunnet i at 

IFSS sitt årsmøte er lagt til USA. Det er viktig at vi deltar på denne konferansen, da IFSS er 

i en kritisk fase. 

Det er en økning i lønnskostnader slik at administrasjonen kan økes til minimum 2 fast 

ansatte i 100% stilling. Generalsekretæren har også en minimal lønn i forhold til ansvaret, 

og er ikke på nivå med generalsekretærene i Idretten generelt. Det er derfor et ønske om å 

normalisere lønnsnivået til generalsekretæren slik at den er i tråd med ansvaret. 

Inntekter: 

Det er tatt høyde for i budsjettet at styrets forslag til kontingent og lisens godkjennes. Det er 

også lagt inn en beskjeden sponsorinntekt. Tilskuddet av post 2 og 3 er holdt på samme 

nivå som 2018, da vi ikke har forutsetninger til å vite om dette går opp eller ned. NIF og 

KUD har varslet at det vil bli endringer i ordningen, uten at det er avklart hvilke endringer 

som kommer. 
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14 Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteens er dessverre ikke ferdig, men blir ettersendt og delt ut på tinget 

 

 

 

 

 

 

 


