
HANDLINGSPLAN 2019 – 2021 

 

Oppdatert: 

 

Sammendrag:  

NHF ønsker å styrke sporten, og hovedfokus er rekruttering, kompetanse og modernisering. 

Vi skal: 

• utdanne flere aktivitetsledere, trenere, og TDèr 

• styrke fagkompetansen i klubbene  

• lage «verktøykasser» for klubbene slik at de kan skape mer aktivitet lokalt 

• tilby en forutsigbar toppidrettssatsing 

• sikre god dyrevelferd hos våre medlemmer 

• drive holdningsskapende arbeid 
 

 

 

 



BREDDE/REKRUTTERING  

DELMÅL (skal hentes 

fra strategiplanen. Kan 
ha flere tiltak pr delmål) 

 

TILTAK ANSVAR FRIST RESSURSER 
 

STATUS 

Lavterskel aktivitet 
 
 
 

• Barnas hundekjørerdag 

• Ukentlig trening (ta med den 
hunden du har og bli med) 

• Lysløyperenn 
 

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK 

   

 
Markedsføring 
 
 

• Camp Villmark 

• NKK sommerleir 

• SoMe 

• NHF hjemmeside 

• Brosjyre 
 

ADM    

 

UTDANNING  

DELMÅL 
 

TILTAK ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

 
Trenerutdanning –  
Trenerløypa 
 

Aktivitetslederkurs – 5 stk pr år 
Trener 1 kurs – 5 stk pr år 
Bygge status 

• Lage en trener jakke som alle 
trenere får når de er utdannet 
trener 1 

• Legge ut en liste på hjemmesiden 
over alle sertifiserte trenere i NHF 

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK 

   



• Kåre «Årets trener» på 
Hundekjørertinget 

• Snakke med klubbene om verdien 
av trenerrollen 

• Trenerløypa – hvor skal vi videre 

 
Lederutvikling 
 

• Oppfordre til styrekurs via 
kretsen 

• Utdanne kursveiledere i klubbene 
(ta ansvar for trenerutdanning 
lokalt) 1-2 kurs  

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK 

   

 
Klubbutvikling 
 

• Lage verktøykasser for klubbene 
o Lavterskel aktivitet for 

nybegynnere 
o Barnas Hundekjørerdag 
o Lysløyperenn (karusell) 
o Sommerhundekjørerskole 

• Klubbesøk 

• Lage en oversikt over stiftelser 
hvor man kan søke midler 

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK/ 
Styret 

   

 

ARRANGEMENTSUTVIKLING  

DELMÅL 
 

TILTAK ANSVAR FRIST RESSURSER STATUS 

 
Modernisering og 
nytenkning 
 

• TD kurs 
Det må lages en sertifisert TD 
utdanning med kursplan 

• Utdanne flere 
antidopingkontrolører 

• NM-veka 

• Grønt-kort ordning 

ADM/TDK/ 
TKN/TKS/ 
TKB/ADK 

   



• Skandinavisk Cup 

• VM 

• NM 
 

TOPPIDRETT  

DELMÅL 
 

TILTAK ANSVAR FRIST RESSURSER STATUS 

 
Modernisering  
Ny toppidrettsmodell 
 

• Landslag 
o Barmarkslandslag 
o Junior landslag 

• Ny NM kontrakt 

• Vurdere uttakskriterier VM/EM 

• Ny utøverkontrakt LL 

• Flere samlinger LL 

• Flere samlinger felles TKN/TKS 

• Åpne samlinger 

• Internasjonale samlinger 

• Samarbeid med svenskene 

ADM/TKS/ 
TKN/TKB 
Landslagstrener 
Toppidrettsutvalg 

   

DYREVELFERD/ HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID  

DELMÅL TILTAK ANSVAR FRIST RESSURSER/BUDSJETT STATUS 

Bedre medlemmenes 
bevissthet 
Få bedre kontroll på avl 

• Styrke antidoping arbeidet 

• Trekkhundregisteret 

• Sertifisert hundeeier 

• ESK legger ut 1 tips om 
hundehold på FB hver måned 

• Årets trekkhund oppdretter 

• #Drittfritt 

 

ADM/ESK/ADK 
Morten Rødseth 
styret 

   

 


