
   
 

   
 

Referat fra ESK møte i Oslo 16.11.2018 
 
Tilstede: Steinar Dagestad, Kjerstin K. Iversen, Snorre Næss.  
Fravær: Joakim Varvin 
 
Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige møte 
 
Endringer i mandat for ESK. Det var snakk om helt minimale endringer i ordbruk, 
kommasetting mv. Steinar følger opp og får det endret. 
 
Kompetansebibliotek for hundekjørere på NHF hjemmeside ( utkast på 42 sider foreløpig 
samlet i et dokument av deltidsansatt på forbundskontoret Anne Caroline) Info der er vel en 
sammenstilling av regler og retningslinjer som kommer fra dokumenter under andre faner 
på hjemmesiden. Lettlest og lettfinnelig info er jo noe alle ønsker seg. Slik vi ser det synes 
samlingen som en fin infosamling som gjerne kan legges ut som en oversikt for 
hundekjøreren. Vi har ikke kvalitetssikret eller gjort vurderinger på mangler, feil eller lay-out 
på dokumentet. Administrasjon i forbundet må dersom skrivet offentliggjøres i så fall følge 
opp, revidere og legge ut oppdatert informasjon på de ulike områder ettersom de kommer. 
 
Det bør sees nærmere på ”Dovrefjell” saken. Hvem var høringen sendt ut til, hvem svarte og 
hva svarte de. Dette for å kunne lære av dette til fremtidige lignende saker som må følges 
opp. Lotte har satt opp en tidslinje for saksgangen vedrørende den aktuelle høringen. 
 
Vedrørende workshop “Rollefordeling og ansvarsområder for aktører knyttet til 
administrasjon, gjennomføring, oppsyn med og offentlig tilsyn av lange sledehundløp” 
Forslag til deltakere: TD`r, rennledere, NHF gensek/styret, løypesjefer, Mattilsynet, 
sjekkpunkt ansvarlige, løpsveterinærer, administrative ledere for hundeløp, presseansvarlige 
for hundeløp, ESK, representanter fra Jordbruksverket og løpsarrangører i Sverige. 
ESK foreslår å legge workshopen dersom realisering i tilknytning til Tinget 2019, evt. 30. Eller 
31. mai. 
 
Vedrørende dopingregelverket og ønske om endring. Hva skjer videre? Snorre prøvde å få til 
et møte med antidopingkomité  ( AD ) i november men det ble vanskelig å finne tid. Tanken 
er nå å få til et snarlig møte med AD eventuelt at saken kan presenteres som en styresak. 
Snorre har laget en power-point presentasjon som belyser saken. Gjennomgang av denne tar 
ca. 15 min. 
 
Sak 2  Kommentarer til høringsutkast 9.11.2018. Forskrift om velferd for hest og hund i 
konkurranser. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. 
 
Norges hundekjørerforbund kan komme med svar til høringsdokument som omfatter nytt 
regelverk for bruk av hund i konkurranse. Svar fristen er medio februar 2019. Særlig er 
lovutsteder interessert i tilbakemelding på hvilken modell for stevneveterinær som skal 
nyttes, og om denne skal være offentlig ( ansatt av Mattilsynet) eller være privat tilknyttet. 
 
 
 



   
 

   
 

 
Det er diskutert på møtet de ulike paragrafer, og ESK sitt umiddelbare mening om punktene. 
Disse ble ført i pennen av referent og vil bli brukt i samtaler med andre i forbundet før det 
sammenstilles et endelig høringssvar fra NHF. 
 
Det er av stor viktighet at det snarest kommer i stand et møte mellom de ulike kommitéer for 
å diskutere hva vi skal mene om den kommende forskriften. 
 
Sak 3 Holdningskampanjer for hundeeiere 
 
Generalsekretær ønsker innspill fra ESK vedrørende engasjement holdningskampanjer 
  

1. Sertifisere hundeeiere – E-læringsprogram hundevelferd, med “eksamen” 
2. Drittfritt – tiltak 
3. Plakat – 10 punkter god dyrevelferd 

 
Å holde hund på en måte som gjør at vi ikke gjør omgivelsene ubehagelig for ikke-
hundeeiere er viktig for legitimitet av alt hundehold. I konkurranse og treningssammenheng 
med hund er det fokus på å rydde opp halv og møkk etter aktivitet. ESK opplever at NHF 
kanskje bør spille ballen mer over mot Kennelklubben eller andre aktører innen hundeeier-
organisasjonene da vi føler at medlemmer i vårt forbund allerede tar ansvar. Vedrørende 
velferdspunkter har vi disse skissert allerede under fanen Hundehold – Retningslinjer for 
ansvarlig hold av trekkhunder. ESK har ingen klar formening om innføring av “sertifisert 
hundeeier” er et tiltak NHF bør bruke tid og ressurser på. 
 
Sak 4  Innkommet mail fra MT. Vedrørende tablettbehandling mot revens lille bendelorm 
ved innførsel av hund til Norge. 
 
Det legges opp til at dagens regimé, som er en midlertidig forordning formelt sett, skal 
gjøres permanent. Endring har ingen betydning for utøvere av hundesport. 
 
Sak 5  Questback 
 
Videre drøfting av workshop rollefordeling, samt ønske om en questback i forkant av dette. 
ESK ønsker å kartlegge hundekjøring i Norge for å kunne tilrettelegge best mulig for 
fremtidig hundekjøring i Norge. Vi er særlig opptatt av de store linjene i norsk hundehold. 
Eksempelvis betydningen av allemannsretten, bruk av naturområder for hundekjøring 
trening av hund, tur og konkurranser. Skisse til tenkte spørsmål påbegynt ( foreløpig 11 stykk 
).  
 
Identifisering av informanter til Questback undersøkelse ved å fra: 

1. Sledehund kenneler som tilbyr hundekjøring for turister 
2. Femundløpet - benytte navn og adresselister 
3. Finnmarksløpet - benytte navn og adresselister 
4. Hamar hundekjørerfestival - benytte navn og adresselister 
5. Norway Trail - benytte navn og adresselister  


