
 
 

 

 

 

Referat seminar NHF 25.8.2019 

 

Tilstede: Siri Barfod, Hernan Maquieira, Åse Østvold (TKS), Anne Kristiansen, Arild Jørgensen, 

Terje Hoel, Laila Leegaard, Katrine Foss, Helene Midtlien Langlie, Ann Kristin Midtlien, Snorre 

Næss, Einar Semmingsen, Vibecke Schøyen, Marianne Bjørnson Hofstad (referent).  

 

1. Siri Barfod ønsker velkommen. Ønsket mål for dagen er at alle skal få en bedre 

organisasjonsforståelse. Det skal klargjøres linjer og mandater og handlingsplaner for 

ulike utvalg/komiteer.  Vi må jobbe med hvordan kommunikasjonslinjene kan bli 

bedre, slik at vi unngår unødvendige misforståelser.  Vi må bli mer transparente, og 

mindre byråkratiske, samtidig ivareta kvalitetssikring i saksbehandlingen. 

 

Kun arbeidende utvalg/komiteer er invitert.   Det betyr at kontrollkomiteen, 

sanksjonsutvalget, lovkomiteen ikke er invitert.  Valgkomiteen skal ha et eget kurs 

senere i høst.  Fordi flere ikke har hatt mulighet til å møte vurderer vi å kalle inn til et 

nytt seminar.   Det må skje i løpet av høsten i så fall. TDK og ADK var invitert. ADK 

kunne ikke.  TDK. Paraidretten har i dag ingen medlemmer. En utfordring styret skal 

ta tak i. Hvis noen kjenner noen med fysisk funksjonsnedsettelse og som egner seg til 

å representere denne grenen si gjerne ifra.  Med paraidrett menes utøvere med 

fysisk nedsettelse som kjører selv, ikke passasjerer. Vi har en paraslede som ble kjøpt 

i fjor. Det ble også laget ytterligere en paraslede for 4-5 år siden som Thomas Vedeler 

besitter.  

Siri informerer også om at 1 visepresident Emil har trukket seg grunnet uforutsette 

endringer i livssituasjon. NHF valgte å avvikle ordningen med varamann til 

hovedstyret for noen år siden.  Det betyr at vi per dags dato har en president og en 

visepresident.   Styret vedtok i går at AU består av de to presidentene og 

styremedlem Anne Kristiansen.  

- Enkel innføring i nytt system for reiseregninger og utlegg.  

Nytt elektronisk system. Mail til Vibecke med kontonummer, navn, utlegg osv. 

- Post 3 tildeling: Vi ønsker fremdeles aktivitet. Initiert av TKN, TKS, TKB lage 

aktivitet med NHF. Midlene skal dekke administrasjon av aktiviteten.  



 
 

 

Det er klubbene som arrangerer Rookie-kursene. Klubbene kan henvende seg til 

ledere for sine grenkomiteer som deretter henvender seg til forbundet. Sett Vibecke 

på kopi når dere sender mail til grenkomiteen. Grenkomitéene kan også søke direkte. 

Kursleder og reiseutgifter kan for eksempel dekkes av NHF. Vi skal bruke opp 

pengene vi får, så ikke nøl med å ta initiativ til aktivitet. Der er nå en del ubrukte 

midler igjen i budsjettet for 2019.   Det betyr at ønsker og planer for aktiviteter før 

nyttår kan realiseres.   Ikke alle klubbene har oppfattet dette, derfor skal Vibecke 

sende ut en oppklarende mail til alle klubbene.  

- Presentasjon Siri. Tingperioden 2019/2020- Power-Point presentasjonen sendes 

ut som vedlegg.  

 

Innspill fra salen i stikkordsform:  

- Viktig at NHF gir informasjon om arbeidet som gjøres i forbundet. Hva gjøres rent 

fysisk samt økonomisk.  

- Det er viktig å tydeliggjøre for medlemmene hva som er formålet med et forbund. 

Organisatorisk skal dette fanges opp av grenkomiteene og løses på dette nivået.  

- Det er problematisk at det er vedtatt at det er null-toleranse for medikamenter 

som penicillin i hundene og samtidig korte frister når det legges ut datoer for løp. 

Det gjør det vanskelig å planlegge for utøvere og mange lar være å stille av frykt 

for å bli dømt for doping.  

- Det må lages retningslinjer for kommunikasjon i forkant av styrevedtak. Slik at 

sakene kan diskuteres i komiteene før de fremmes for styret.  

- Viktig at styret inngår tettere samarbeid ned mot klubbene.  

- Det fungerer at styrets representant for grenkomiteene raskt informerer leder av 

gruppen for egen grenkomite etter hvert styremøte.  

- På spørsmål om medlemmer av grenkomiteene kan møte opp i styremøter for å 

fremme en sak der grenkomiteens representant i styret er uenig er svaret nei. 

Alle saker må fremmes via styrerepresentant. Saken må forberedes med 

dokumentasjon og argumentasjon og leveres til Vibecke 14 dager før styremøtet 

skal finne sted. Representanten legger frem en objektiv presentasjon av saken for 

styret og alle styrets medlemmer har rett til å stemme fritt.  

- Den 26-28.3.2020 i uke 13 er det «NM-veka» hvor vi skal være representert. 

Samtidig vil det bli arrangert Barnas hundekjørerdag i Lillehammer sentrum. NRK 

ønsker å sende. 

- Styret må bli mer synlig både i klubber og på arenaer. 

- Administrasjonen lage verktøykasser for å forenkle arbeidet som gjøres i 

klubbene.  

- Det jobbes med å skaffe sponsorer på forbundsnivå.  

- TD-er kan ikke ha doble roller, slik at de både er dopingkontrollører og TD-er. Det 

må utdannes flere dopingkontrollører og TD-er slik at vi unngår at TD-ene får en 

dobbeltrolle som ikke harmonerer.  



 
 

 

- Hvorfor skal styret stemme under tinget? For eksempel regnskapet. Er det riktig? 

Er det rom for å bestemme at styret ikke skal stemme over eget regnskap? 

Vibecke skal undersøke hva som står i NIF sitt regelverk når det gjelder dette.  

- Det er et økende byråkrati i organisasjonen. Det skyldes økende byråkrati i NIF 

samt pålegg fra Mattilsynet, IFSS og WADA. F.eks. pålegg om rabies-vaksine under  

VM Barmark i Nybro i Sverige. Riktig håndtering av dette eksempelet er at 

forbundet sender en henvendelse til IFSS med protest mot en slik avgjørelse. 

Viktig at de som først fanger opp dette, for eksempel i sosiale medier, melder fra 

til sin komite som kan melde videre til styret. Viktig at vi hjelper hverandre med å 

fange opp de viktige sakene og melder dem videre oppover i systemet.  

- TKB, TKN, TKS er begrepene vi skal bruke på disse komiteene (ikke utvalg).  

 

DEL 2: Handlingsplan 

 

Presentasjon av gruppearbeid 

Gruppearbeidet fikk den formen at alle komiteene jobbet sammen og ikke hver for seg som 

først planlagt. 

Uttakskriterier- enighet om kriterier for å få til et landslag. Det settes opp et landslag. 

Deretter er det opp til hver enkelt om de ønsker å takke ja til plass. Utøverne får en samling 

eller to i året. Toppidrettsgruppa består av de på toppen.  

Et junior og rekrutteringslandslag- felles kriterier. Utvalg ser på det før jul. Utvalget består av 

grenkomiteenes representanter i styret. Terje, Anne og Åse. Tilbud til utøverne; de får betalt 

startkontingent til internasjonale arrangementer. Landslagsklær- tilbud om rimelig pakke. 

Kvalitetsrutiner som ligger til TKN kan være et utgangspunkt. Instrukser for kvalitetssikring 

ved uttak av utøvere til landslagstroppen. Vi må være bevisst på kvaliteten på de vi sender 

ut. En god dialog løser dette.  Kontrollen må bestå i, blant annet, at de har nok antall hunder 

og er tilstrekkelig motivert. Boforhold ordner deltakeren selv. Komiteen kan tipse om 

bosteder. Komiteene ønsker å søke om ekstra kvoter for uttak av utøvere til landslag.  

OLT-innstilling og utvalg til landslag 2020: styrerepresentanter jobber videre med dette. 

 

Stipendiater: Viktig at informasjon om stipendier blir lagt på hjemmesiden. Mer informasjon 

om hvordan utvelgelse av stipendiater skjer. Og hvem som velger ut.  

Viktig at vi velger de som virkelig ønsker å være med å trene når vi sender utøvere til 

Olympiatoppen for å trene. Vi er en utviklingsidrett. Det presiseres at selv om styret gjør en 

utvelgelse og rangering av kandidater som sendes til olympiatoppen er det olympiatoppen 

som bestemmer hvilke utøvere som får stipendet.  



 
 

 

En plan for rekruttering av landslag. Mer felles planlegging. Føler mer at man er en del av ett 

forbund. Å være på landslaget er noe felles. Felles kontrakt og reglement for alle i de ulike 

grenene.  

 

Rekruttering: 

Mer aktiviteter for ungdom i alderen 16+ uten foreldre for å holde på ungdommene og 

unngå frafall.  

 

Ha en oversikt som viser når de ulike klubber har treningstider.   Innstillingen (på seminaret) 

er at det er kjempetrivelig å få besøk fra andre klubber på treningene. 

Lage to lister på hjemmesiden vår: Aktivitetskalender med denne oversikten. + Terminliste 

for løp. 

Kanskje burde TKN og TKS og TBK tenke på å samarbeide om å finne personer i et utvalg som 

spesifikt ønsker å jobbe med bredde og rekruttering? 

 

Langdistanse og mellomdistanse slede: 

Vanskelig å rekruttere til sledekjøring langdistanse. Fordi det krever sertifikat og mulighet for 

å reise dit det er snø osv.  

Må ha en nabo eller foreldre som har mange nok hunder. 

Heller bruke ressurser for å gjøre det lettere for de som allerede er etablerte hundekjørere.  

Løyper. Arena. Legg penger i å holde løyper åpne oftere. Der det har vært løp kan man holde 

løypen åpen helgene etter løpet slik at andre kan teste ut hvordan de klarer løypene.  

I stedet for fast ukedag for fellestrening, heller prioritere å ha samlinger innimellom.  

Lage oversikt over hvor det er løyper hvor hundekjørere er velkomne. Komiteene må bidra til 

disse oversiktene.  

Finne ut; hvordan kan klubber lage scooterløype. Hvem søker man godkjenning fra etc. Kan 

gjøre det attraktivt å være med i en kubb. 

Få i stand undergrupper på Hundekjørerforbundet sin Facebook-side. 

Kanskje vi må bruke begrepene arenasport og ikke- arenasport, for å fange opp ulike behov 

for ulike grener? 

 

Rekruttering til sprint: 

Holde faste løyper åpne 



 
 

 

Ha en oversikt over hvilke løyper det er greit å reise til for å trene. 

Lage to lister på hjemmesiden vår: Aktivitetskalender med denne oversikten. + Terminliste 

for løp.  

Kanskje burde TKN og TKS og TBK tenke på å samarbeide om å finne personer i et utvalg som 

spesifikt ønsker å jobbe med bredde og rekruttering? 

 

DEL 3: Mandat 

Ikke behandlet ferdig i gruppene. 

 

OPPSUMMERING: 

Seminardagen gav inspirasjon.   Det var godt arbeidsklima. 

Enighet om å ta med inspirasjon og innspill fra seminaret og jobbe videre i komiteene både 

med tanke på handlingsplan og mandat. 

Styret og administrasjonen tar med seg inspirasjonen og de gode innspillene inn i det videre 

arbeidet. 

 


