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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  

                                                      

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. 

 



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. 



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. 

 



 

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.  

 

 

 
 


