
 

Idebank for barnas hundekjørerdag 

 
Norges Hundekjørerforbund ønsker å motivere alle våre klubber til å arrangere 
«Barnas Hundekjørerdag» minst en gang hvert år. Som incentiv ønsker forbundet å 
bidra med en startpakke til de klubbene som ønsker å gjennomføre en dag for barna. 
Pakken inneholder følgende: 

- Medaljer som kan deles ut til barna etter gjennomført løp 
- Mal for startnummer som kan printes ut og festes i klærne med en 

sikkerhetsnål. 
- Mal for diplomer. 
- Materiell fra våre til enhver tid gjeldende sponsoravtaler og/eller 

overskuddsmateriell fra for eksempel tidligere gjennomførte arrangementer.   
 
Hvis dere i klubbene gjør dere erfaringer underveis som kan være nyttig å få inn i 
denne idebanken, imøteser vi gjerne en mail fra dere i etterkant av gjennomført 
arrangement.  til sled-dog@sleddog.no. 
 
 
Å gjennomføre Barnas hundekjørerdag kan være en fin måte for klubbene å skape interesse 
for hundekjørersporten, rekruttere nye medlemmer og skape positiv omtale for 
hundesporten. 
 
Arrangementet kan gjennomføres som en åpen dag uten krav til påmelding i forkant for 
klubbens medlemmer, tilfeldige forbipasserende med barn og deltakere som nås via 
markedsføring i sosiale medier og lokalaviser etc.   
 
 
Dette er tenkt som en idebank for gjennomføring av Barnas hundekjørerdag i sitt distrikt. 
Oversikten er ment som en verktøykasse hvor det kan plukkes og forkastes og tilpasses 
egne ønsker etter behov.  
 
Planlegging og forberedelser 
 

• Samarbeid.  
- Gå gjerne sammen med hundeklubber i nærheten som man kan 

gjennomføre arrangementet sammen med. Det kan være 
hundekjørerklubber, evt andre hundeklubber, jff-klubber, idrettslag osv.  

• Sette dato  
- Så raskt som mulig etter sommerferien. August/ september er bra.  
- Pass på at arrangementet legges på en dato det ikke er skoleferie, 

store arrangementer innen idrett, hundekjøring etc.  
 

• Finne og booke sted for gjennomføring 
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- Legg arrangementet til et sted der det folk ferdes fra før, f.eks. et 
utfartssted for skiturer. Dermed kan det rekrutteres deltakere på 
parkeringsplassen eller i løypa.  

- Velg gjerne et sted med bålplass og sitteplasser. 
- Er det en kafe i umiddelbar nærhet kan det kanskje inngås et 

samarbeid med dem. For eksempel salg av mat og drikke.  
- Velg et sted med gode snøforhold.  
- Gode parkeringsmuligheter er praktisk 
- Stedet må ha plass til å kjøre eller gå opp løyper som barna skal kjøre.   
- Husk behov for tilgang til toalettfasiliteter, vann til hundene og 

eventuelt strøm. 
 
Praktiske forberedelser 
 

- Skaff nok bidragsytere til gjennomføring av arrangementet.  
- Sponsorer. Sponsorer kan ofte bidra med pølser/lomper og premier til 

barna.  
- Diplomer/premier. Klargjøre diplomer til deltakere 
- Startnummer er gøy for barna og kan printes ut på litt tykt papir og 

festes med klyper eller sikkerhetsnål. Etterpå kan barna få med seg 
startnummeret hjem. Det synes mange er stas 

- Mat; varme griller til steking av medbrakt/ salgsboder av mat, drikke 
kaffe og kake/ samarbeid med kafe eller liknende på stedet.  

- Pinnebrød. Deig til pinnebrød er rimelig og gøy å steke på pinner for 
barna. Husk å lage ferdig pinner på forhånd 

- Rigging av arrangement 
- Gjør det gjerne enkelt 

 
 

Markedsføring 
 

- Markedsfør på sosiale medier, lokalaviser og plakater ved 
barnehager, matbutikker, parkeringsplasser for skiutfartssteder, 
skistadion og andre steder der potensielle deltakere oppholder seg.  
NB. Informer om at barna ikke kan ha på ski med stålkanter eller 
slalomski.  

- Lag et arrangement på Facebook og få et inntrykk av hvor mange 
som planlegger å komme.  

- Informasjon på egen Facebook-side og hjemme side. 
- NHF vil markedsføre det på¨vår facebookside hvis det er ønskelig 
- Bruk e-postadresser fra tidligere arrangement for å sende 

informasjon om nytt arrangement (Husk krav om samtykke til å sende 
ut e-post, jf. GDPR) 

 
 
Gjennomføring 

- Påmeldingsdisk- Påmeldingskjema over deltakeres navn, e-
postadresser og samtykkeerklæring for bruk av bilder og e-post for 
informasjon om neste års arrangement.   

- Snørekjøring. De minste barna kan kjøre med en voksen; en hund og 
to strikker. 

- Belte. Det kan være lurt å droppe belte, fordi det tar for mye tid å ta av 
og på. Barna holder strikken i hånda. Ikke strikk med mye strekk, 
hunden kan få vondt hvis barnet slipper. 

- Råd fra de yngre. Hør på råd fra de yngre medlemmene i klubben 



- Løype. Kort runde f.eks. ca 300 meter er nok. Løypemaskin eller gå 
opp løypa selv. 

- Rekruttering. Ha klart info og medlemmer som kan svare på spørsmål 
om aktiviteter og medlemskap i nærliggende klubber  

- Aktiviteter. Det er viktig å ha mange nok voksne til å ta godt nok vare 
på barna og unngå for lange køer.  

- Fotograf. Ha en egen fotograf, legge ut bilder på sosiale medier og 
hjemmeside. 

- Søknad. NB: Noen steder krever at man søker kommunen om 
godkjenning til å gjennomføre arrangement med hund.  

- Andre bidragsytere. Ex. Andre lokale klubber kan stille opp med ute-
aktiviteter. F.eks. bueskyting, hest og slede, foredrag, salgsboder, 
demonstrasjoner av hundekjørerutstyr m.m. 

- Steder å sitte, f.eks. tømmerstokker, bord, benker 
- Mat. F.eks.: Arrangør stiller med bålpanner. Lavvo. Alt ettersom hva 

økonomien tillater. Folk kan grille medbragt. Lage deig til pinnebrød 
(dyppes i sukker og kanel). Marshmallows. Husk å lage til pinner.  
Steke vafler. Kaker.  

- Fokus. Uformelt sosialt samvær med uteaktiviteter.  
- Nok folk. Husk å ha godt med klubbmedlemmer med som kan bidra til 

inkludering og hjelpe de som vil prøve seg.  
Ved å ha medlemmer tilstede som kan svare på spørsmål om 
medlemskap og tilbud i nærliggende klubber er Her kan man være 
tilstede og knytte kontakter med deltakere som ønsker å bli medlem av 
en klubb og begynne som utøver.  

 
I etterkant av arrangementet 

- Rydde, det skal ikke være spor etter gjennomført arrangement; 
søppel, hundelort m.m. 

- Send gjerne ut oppfølgingsmail til deltakere og be om vurderinger og 
tilbakemeldinger. 

- Lag liste over påmeldte som har samtykket til å stå på e-postliste. 
Påfølgende år. Invitere forrige års deltakere på e-post. 

 
Har du gode forslag til annet som kan føres inn i malen? Erfaringer, endringsbehov, 
tilbakemeldinger eller liknende? Send mail til Norges hundekjørerforbund med dine innspill.  
 
Lykke til! 
 
Hilsen  
 
Norges Hundekjørerforbund. 

 
 


