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1         Dagsorden 

1 Åpning 

2 Godkjenning av frammøtte representanter 

3 Godkjenning av innkalling og saksliste 

4 Godkjenning av forretningsorden 

5 Valg av dirigent(er) 

6 Valg av referent(er) 

7 Valg av redaksjonskomite 

8 Valg av tellekorps 

9 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 

10 Behandling av beretninger 

11 Behandling av strategiplan 2020-2030   

12 Behandling av regnskap 2019  

13 Behandling av innkomne forslag 

14 Behandling av justert budsjett for 2020 

15 Behandling av budsjett for 2021 

16 Valg 

17 Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting 

18 Avslutning 
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2   Forretningsorden  
   

1. Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i 

mellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de(n) valgte sekretær(er). 

 

2.  Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 -tre- ganger i samme 

sak. Med unntak av evt. innledningsforedrag, og for de representanter hvis 

forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 -fem- minutter første 

gang og 3 -tre- minutter andre og siste gang. 

     Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett -1- 

minutts taletid. 

     Dirigentene kan foreslå forkortelse av taletiden og strek for 

inntegnede talere. 

 

3.  Alle forslag må leveres digitalt til dirigenten, undertegnet med 

organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke 

trekkes, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt eller 

saken tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på 

sakslisten. 

 

4. Voteringsprosedyren skal være som følger: for - kontra - avholdende.  

 

5. Forslag og vedtak protokollføres, med angivelse av antall stemmer for, 

imot, og avholdende. 

 

Forbundsstyrets innstilling: 

Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes. 
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3   Medlemsutvikling 

NHF har hatt en markant nedgang i medlemsmassen i 2019 på 821 medlemmer. Det vil si 

at vi er tilbake omtrent på 2017 nivå.  Det er i dag totalt 3757 medlemmer. Etter 

gjennomgang av sportsadmin, ser vi at hundekjøring er registrert med 57 klubber, men 

dette er ikke det reele tallet. Det er 49 klubber som har innberettet medlemmer og aktivitet. 

De klubbene som ikke har innrapportert aktivitet er: 

Sandefjord Hundekjørerklubb 

Moss Trekk- og Brukshundklubb 

Tromsø Hundeklubb 

Gjøvik Hundekjørerklubb 

Lillehammer Brukshundklubb 

Hodalen IL 

Bødalen IL 

Skåbu og Tverrbygda – Espedalen IL 

Det er en markant økning i antall aktive, dette selv om medlemstallet synker. Vi har i 2019 

en økning i antall aktive på 410 personer. Dette skyldes i stor grad at klubbene nå 

rapporterer riktig. 

Det er en økning i alle de tre grenene som fordeler seg som følgende, barmark øker med 

111 aktive, slede 278 aktive og nordisk 21 aktive. Totalt har vi 4835 aktive i 2019. 

Det er grenen slede som øker desidert mest, noe som kan tyde på at rapporteringen for 

2018 ikke var helt riktig. Slede nærmer seg tilbake på nivået av aktive for 2017. 

NHF har et stort potensiale for rekruttering i alle de 3 grenene, dette bør være hovedfokus 

for neste tingperiode. 
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4   Resultater 2019/2020 

Barmark 

Europamesterskap, barmark 2019, 25– 27. Oktober, Nybro, Sverige 

Norske medaljevinnere i VM Barmark i Nybro, Sverige 25.-
27.10.2019 

 
Bikejoring elite men (DBM)– 5 km 
 

1 Viktor Sinding-Larsen 
 

Bikejoring junior men (DBMJ) – 5 km 

3 Andre Boysen Hillestad 
 

Bikejoring junior Women (DBWJ)- 5 .km 
 

1 Ida Helene Fuglesnes Mathiesen 

3 Agnes Therese Dervo 

1-dog scooter junior (DS1J) 4,8km 
 

1 Andre Boysen Hillestad 

2  Brage Dybendal Hartz 
3 Maren Emilie Leegaard 

8-dog rig(DR() 6,3km 
 

1 Hege Ingebrigtsen 

  

6-dog rig (DR6) 6,3km 
 

2 Ylva Leegaard 
  

4-dog rig junior (DR4J) 5,5km 
 

1 Maren Emilie Leegaard 

2 Andre Boysen Hillestad 

3 Sofie Amalie Sørum 
2-dog scooter 5,5 km 
 
2 Viktor Sinding- Larsen 

  

Stafett 
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3 Mikal Lillestu 

Andre Boysen Hillestad 

Victor Sinding- Larsen 
  

  

  

  
 

 

Medaljevinnere NM barmark 2019 

 

MEDALJEVINNERE NM BARMARK 2019 
 

 Medaljevinnere Lørdag 12.10.2019  
Kvinner jr, snøresykling 5km 
 

1 Agnes Therese Dervo Nittedal HK 

2 Ida Helene Fuglenes Mathiesen Asker TK 
3 Selma Furuvald Bakken Asker TK 

Herrer jr, snøresykling 5km 
 

1 Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Brage Dybendal Hartz Asker TK 

3 Truls Johansen Asker TK 

Kvinner senior, snøresykling 5km 
 

1 Linn-Beate Sinding-Larsen Nittedal HK 

2 Kari Svenkerud Fresvik Nittedal HK 

3 Malene Thoresen Nittedal HK 
Herrer senior, snøresykling 5km 
 
1 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

2 Kjell Magnus Olsen Norsk TK 

3 Henrik Rapp IK Høgaborgs Atleter 

Piker 14-16 år snøresykling 5km 
 

1 Tora Bøckmann Nittedal HK 
2 Mari Korsvold Nittedal HK 

3 Sofie Nærland Thorrud Norsk TK 

Gutter 14-16år, snøresykling 5km 
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1 Casper Alstad Lockert Hamar TK 

2 Sigurd Østhagen Engen Trysil HK 

3 Emil Mortensen Kausanrød Jarlsberg TK 
Junior sparkesykling 1 hund 5km 
 

1 Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Brage Dybendahl Hartz Asker TK 

3 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg TK 

Senior sparkesykling 1 hund 5km 
 

1 Hilde Andresen Holmenkollen SK 
2 Ann Elisabeth Ohnstad Norsk TK 

3 Are Nes Kongsberg TK 

Vogn 4-spann junior 5km 
 

1 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg TK 

2 Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

3 Sofie Sørum TTBK 

Vogn 4-spann senior 5km 
 

1 Ylva Leegaard Jarlsberg TK 

2 Hege Ingebrigtsen Narvik HK 

3 Niklas Fallrø TTBK 

MEDALJEVINNERE SØNDAG 13.10.2019 
Junior sparkesykkel 2 hunder, 5km 
 
1 Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg TK 

3 Sofie Sørum TTKB 

Senior sparkesykkel 2 hunder, 5km  
 

1 Ann Elisabeth Ohnstad Norsk TK 

2 Petter B Wettre TTBK 

3 Linn Beate Sinding- Larsen Nittedal HK 

Gutt/pike 14-16år sparkesykling, 5km 
 

1 Maya Alstad Lockert Hamar TK 

2 Sigurd Østerhagen Engen Trysil HK 
3 Emil Mortensen Kausangrød Jarlsberg  

Vogn 8-spann, 5km 
 

1 Ylva Leegaard Jarlsberg TK 

2 Kjetil Hillestad Hamar TK 

3 Hege Ingebrigtsen Narvik HK 
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Piker 14-16 år, snøreløping, 2,9 km 
 
1 Aurora Garder Strand Trysil HK 

2 Mari Andrea Dervo Nittedal HK 

3 Marte Brandstad Haug Nittedal HK 

Gutter 14-16år, snøreløping 2,9km 
 

1 Emil Mortensen Kausangrød Jarlsberg TK 
2 Sigurd Østerhagen Engen Trysil HK 

3   

Kvinner junior snøreløping, 2,9km 

1 Selma Furuvald Bakken Asker TK 
2 Sara Lyse Klevengen Hadeland TK 

3 Mari Slåtto Holmenkollen SK 

Herrer junior snøreløping, 2,9km 
 

1 Truls Tollefsen Femund TK 

2 Mikkel Berglund Ringerike TK 

3 Ole-A Gussøy Vorland TTBK 

Kvinner senior snøreløping, 2,9km 
 

1 Tessa Philippaerts Trysil HK 

2 Mathilde Lutnæs Trysil HK 

3 Aslaug Håvardsrud Kongsberg TK 
Herrer senior snøreløping, 2,9km 
 
1 Mikal Lillestu Trysil HK 

2 Vegard Reistad Inherred TK 

3 Stein Grøndalen Asker TK 

Stafett 3 x 2,9km 
 

1 
 

Asker TK Lag 1 
Etappe 1 Sigurd Corell (løp) 
Etappe 2 Martin Corell (spark) 
Etappe 3 Ida Mathiesen (sykkel) 

2 Trysil HK Lag 1 
Etappe 1 Mikal Lillestu (løp) 
Etappe 2 Elise Schøitz (spark)  
Etappe 3 Mathilde Lutnæs (sykkel) 

3 Asker TK Lag 2 
Etappe 1 Stein Grøndalen (løp) 
Etappe 2 Truls Johansen (spark) 
Etappe 3 Selma Furuvald Bakken (sykkel) 

Parstafett 2 x 2,9 
 

1 Nittedal HK Lag1 
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Etappe 1(løp) Tora Bøcksmann 
Etappe 2 (spark/sykkel) Mari Korsvoll 

2 Nittedal HK Lag 3 
Etappe 1 (løp) Mari Dervo 
Etappe 2 (spark/sykkel) Marthe B. Haug  

3 Trysil HK 
Etappe 1 (løp) Aurora Strand 
Etappe 2 (spark/sykkel) Sigurd Ø. Engen 
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Nordisk 

Europamesterskap snø 2020, nordisk, sprint og mellomdistanse Åsarna Sverige 

EM Vinter Åsarna, Sverige 20.- 23.2.2020 
 
Skijoring Men Junior (SMJ) 10km  
 

1 Brage Dybendahl Hartz 
2 Halvor Lutnæs 

3 Andre Boysen Hillestad 

Skijoring Women Junior (SWJ) 10 km 
 

1 Mathilde Kvaase- Wensaas 

3 Mina Hammer Flathagen 
Skijoring Men (SM1) 15km 
 
1 Yngve Hoel 

2 Vegard Bruem Reistad 

  

Sled 4-dog sprint (Sp4) 9 km 
 

2 Maren Emilie leegaard 
3  Andre Boysen Hillestad 

Sled 4-dog sprint junior (Sp4J) 9 km 
 

3 Marte Brandstad Haug 

Sled open sprint (SpU) 24 km 
 

3 Kjetil Hillestad 

Sled 6-dog mid-distance (MD&) 42 km 
 

2 Ann Cathrin Sandnes 
3 Maren Kristine Jystad 

Sled 12- dog mid-distance (MD12) 42km 
 

2 Sissel Wolf Mølmen 

Sled 4-dog sprint Mass start (Sp4M) 9 km 
 

2 Maren Emilie Leegaard 
Combined men junior 2x 5km 
 
1 Brage Dybendahl Hartz 

2 Halvor Lutnæs 

Combined Women junior 2x 5km 
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1 Ida Fuglenes Mathiesen 

3 Helene Midtlien Langlie 

Combined Men – 2x 7,5km 
 

1 Emil Tiainen Sletmo 

2 Yngve Hoel 

3 Vegard Bruem Reistad 

Combined Women – 2 x 7,5 km 
 

1 Marte Eirin Solhaug 

3 Mathilde Lutnæs 
Skijoring Women Master (SWM) – 15 km 
 

1 Solveig Merete Kristiansen 

3 Vanessa Claire Louise Quinche  

Pulka Men Junior (PMJ) – 10 km 
 

1 Truls Johansen 

2 Halvor Lutnæs 
Pulka Women Junior (PWJ) – 10 km  
 
1 Matilde Kvaase Wensaas 

2 Mina Hammer Flathagen 

Pulka Men (PM1) – 15 km 
 

1 Emil Tiainen Sletmo 

3 Petter Kristiansen 
Pulka Women (PW1) – 15 km 

2 Ann Karin Huseby 

Stafett 
 

 Norway 1 
1 Yngve Hoel 

Ann Elisabeth Ohnstad 

Maren Emilie Leegaard 

 Norway 2 
2 Vegard Bruem Reistad 

Linn Beate Sinding- Larsen 

Andre Boysen Hillestad 

 

 

 



Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund 

 14 

Norgesmesterskap vinter 2020 

MEDALJEVINNERE NM VINTER 2020 
Lygna 2.-3.2.2020 
NM hundekjøring SNØ  

NORDISK del 1  
Lørdag 2.2.2020 

NM Menn Senior 1-sp pulk 
 

1 Emil Tiainen Sletmoe Nittedal HK 

2 Yngve Hoel Hadeland TK 

3 Petter Kristiansen Trysil HK 
NM Menn Veteran 1-sp pulk 
 
1 Rune Ulekleiv Gjøvik HK 

2 Widar Bråten Oslomarka TK 

2 startende 

NM Kvinner senior 1-sp 
 

1 Marte Eirin Solhaug Asker TK 
2 Ann Karin Huseby Hadeland TK 

3 Caroline Konradi Øksnevad Norsk TK 

NM Kvinner jr. 1-sp pulk 
 

1 Mina Hammer Flathagen Trysil HK 
2 Lina Korsvold Nittedal HK 

3 Selma Furuvald Bakken Asker TK 

NM Menn jr. 1-sp pulk 
 

1 Truls Johansen Asker TK 

2 Halvor Lutnæs Trysil HK 

To startende 

Piker 13-16 snøre 
 

1 Vilma Halsenstad Stovner Asker TK 

2 Marte Brandstad Haug Nittedal HK 

3 Hannah Midtlien Langlie Asker TK 
Gutter 13-16 snøre 
 
1 Brage Lidsheim Nittedal HK  

2 Aslak Kvaase-Wensaas Nittedal HK 

3 Jard Even Aaseby Nittedal HK 
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NM Kvinner senior combined 
 
1 Marte Eirin Solhaug Asker TK 

2 Ann Karin Huseby Hadeland TK 

3 Yvette Hoel Hadeland TK 

NM Menn senior combined 
 

1 Yngve Hoel Hadeland TK 
2 Vegard Bruem Reistad Innherred HK 

3 Emil Tiainen Sletmoe Nittedal HK 

Gutter 13-16 år combined 
 

1 Brage Lidsheim Nittedal HK 

2 Aslak Kvaase-Wensaas Asker TK 

3 Jard Even Aaseby Nittedal Hk 

Pike 13-16 år combined 
 

1 Marte Brandstad Haug Nittedal HK 

2 Maria Korsvold Nittedal HK 

3 Synne Brandstad Haug Nittedal HK 
 

NM Slede sprint og mellomdistanse Del 1 Gåsbu 1-2.2.2020 
 
NM Slede MD 8-12 spann 
 

1 Kjetil Hillestad Hamar TK 

2 Hans Lindahl Bærum HK 
3 Hege Ingebrigtsen Narvik HK 

NM 6- spann 
 

1 Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Einar Semmingesen Hamar HK 

3 Ylva Leegaard Jarlsberg TK 

NM Slede sprint og MD Del 2 Hamar 8-9.2.2020 
 

NM 6-spann 38km 
 

1 Hege Ingebrigtsen Narvik TK 

2 Hans Lindahl Bærum HK 

3 Kjetil Hillestad Hamar TK 
NM 4-spann 8km 
 

1 Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Victor Sinding Larsen Nittedal HK 

3 Ronja Leegaard Jarlsberg TK 
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NM Nordisk Del 2  
Nordåsen skistadion, Maura 7.-8.3.2020 

NM Herrer senior flerspann (1-5) p 
 

1 Emil Tiainen Sletmoe Nittedal HK 

2 Yngve Hoel Hadeland TK 

3 Martin Korsmo Corell Asker TK 

NM Herrer junior flerspann pulk 
 

1 Halvor Lutnæs Trysil HK 

2 Truls Johansen Asker TK 

2 startende 
NM Damer junior fler-spann pulk 
 
1 Mina Hammer Flathagen  Trysil HK 

2 Helene Midtlien Langlie Asker TK 

3 Oda Flekstad Ringerike TK 

NM Damer Senior flerspann pulk 
 

1 Marte Eirin Solhaug Asker TK 
2 Carina Nilsen Nittedal HK 

3 Solveig Aaseby Nittedal HK 

 

NM slede langdistanse åpen klasse og begrenset klasse 2020 
 
NM Junior langdistanse 195 km, Finnmarksløpet 2020 
 

1 Espen Burger Varanger TK 

2 Amely Lou Inauen Folldal TK 
3 Eirik Lindstad Mesna TK 

NM Langdistanse åpen klasse 1200km begrenset klasse, Finnmarksløpet 2020 
Ble ikke fullført pga Covid-19. 
 
1   

2   

3   

Langdistanse 8-spann 450km, begrenset klasse, Femundløpet 2020 
 

1 Ola Brennodden Sunde Folldal TK 
2 Klas Sommer  Femund TK 

3 Håvard Okstad Skaunakjølen TK 

Iditarod, 07.-22. mars, Alaska, USA 

Sledehund Thomas Werner nr. 1 
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5   Styrets beretning 2019/2020 
  

Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representanter med rett til å møte i styremøter med forslagsrett uten stemmerett, og 

vararepresentanter. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Siri Barfod 

President 

Emil Inauen 

1. Visepresident 

Hernan Maquieira 

2. Visepresident 

Anne Kristiansen 

Styremedlem  

Terje Hoel 

Styremedlem  

Åse Østvold 

Styremedlem  

Helene Midtlien Langlie 

Ungdomsrepresentant 

Alf Stokke 

Representant TDK 
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Styrets beretning

Norges Hundekjørerforbunds virksomhet administreres fra forbundskontoret på 

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo.  Virksomheten drives iht tingvedtatte 

målsetninger.   

 

Styremøter 

Det er avholdt 11 styremøter samt 2 styreseminar i perioden.  I tillegg er foretatt 

styrebehandling av 9 saker på e-post. 

Arbeidsutvalget, AU, bestående av presidentskapet har avholdt  5  møter, samt hatt 

uformelle samtaler etter behov i perioden.  Siden 1 visepresident søkte permisjon ved 

inngangen til perioden, vedtok styret at styremedlem Anne Kristiansen ble en del av AU. 

Styrets oppgaver 

Styrets oppgaver er ivaretatt etter beste evne i perioden.  Vi har hatt en utfordring i det vi 

ganske raskt ble redusert da 1 visepresident søkte permisjon.  Senere i perioden påtok et 

styremedlem ekstraoppgave å være TKS leder.  Det innebar at hennes oppmerksomhet 

nødvendigvis har vært delt mellom to viktige verv.  Våren 2020 måtte styremedlem med 

ansvar for TKB også søke permisjon.  Vararepresentant Arild Jørgensen trådte inn. 

Styret har deltatt på sentrale arrangementer og møter i NIF s og SFF s regi, herunder vært 

aktivt deltagende i den pågående moderniseringsprosessen og digitaliseringsprosessen. 

Styret har vært representert på alle Norgesmesterskap med utdeling av NM medaljer.  I 

tillegg har styret i perioden vært representert på en rekke andre større og mindre løp 

nasjonalt og internasjonalt,-herunder VM barmark i Nybro, og EM i Åsarna. 

Styret har fulgt opp de ansatte i administrasjonen.  Det er skjedd administrative endringer i 

perioden, og vi er nå bemannet med to 100% stillinger: generalsekretær og 

utviklingskonsulent.  Generalsekretærens stilling innehar en 20% stilling som sportssjef. 

Styret har ansvar for regnskapet, regnskapsanalyser og budsjettering.  NIF s 

regnskapskontoret er gått over på et nytt system.  Dette har skapt utfordringer bl a i forhold 

til forsinkelser med rapporteringer.   

Det er lagt ned mye arbeid i forhold til å tilrettelegge for klubbutvikling. Trenerutdanningen 

er tatt til et nytt nivå, og NHFs trener 2 utdanningen er godkjent av NIF. Det jobbes med å 

utvikle nye konsepter for å styrke kompetansen hos klubbene og utøverne, og vi er godt i 

gang med å utvikle et handlerkurs og et mentorkurs. Det er også satt i gang et arbeide for å 

fornye TD utdanningen slik at den blir mer tidsriktig og tilrettelagt for e-læring. Det legges  

stor vekt på å tilrettelegge all utdanning slik at den i fremtiden i større grad er basert på e-

læring. Dette vil gjøre utdanningene mer tilgjengelig for flere, fordi man ikke må sette av så 
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mye tid til reising som tidligere. Det er satt inn ekstra ressurser på å få til et trener 1 kurs 

våren 2020. Målet var 20 deltakere.  Dette raskt ble overskredet. Grunnet COVID-19 

pandemien har kurset blitt utsatt til august. Det har i sesongen blitt avholdt 5 rookiekurs 

med i alt over 80 deltakere. Dette er en stor økning fra forrige sesong. 

Styret har også prioritert arbeidet med å lage en toppidrettsprofil i NHF.  Det er satt av 20% 

stilling av generalsekretærens stilling til dette arbeidet.  I tillegg består gruppen som jobber 

med dette av et styremedlem sammen med et medlem fra TKN og et fra TKB. 

For å få forankret gruppens tanker rundt toppidrettsprofilen, er OLT tatt inn som rådgivere i 

denne prosessen.  

Styret har i perioden også tatt initiativet til å nedsette et arbeidsutvalg som skal utrede 

muligheten for at Norge kan arrangere VM i 2023. Det ble lagt ut en utlysning på Facebook 

hvor styret ba personer som kunne tenke seg å være med på et forprosjekt om å melde sin 

interesse. Det var 4 personer som meldte seg, og disse utgjør i dag arbeidsgruppen. 

Arbeidsgruppen skal utrede muligheten for å arrangere 3 VM er i samme år, VM barmark, 

VM snø og VM langdistanse.  

Styret har hatt løpende kontakt med klubber og arrangører, og er opptatt av å ha dialog og 

konstruktivt samarbeidet på alle nivåer og på tvers av alle grener både nasjonalt og 

internasjonalt.   

 

I forbindelse med Covid-19 pandemien, er det forsøkt å kontakte alle klubber med mål om å 

høre hvordan pandemisituasjonen har påvirket klubbens arbeid, arrangement og 

medlemsmasse. Det har dessverre ikke lykkes å nå 100% av medlemsmassen, men 95% 

har vi lykkes å snakke med. Vi opplever at klubbene syntes det var fint at de ble kontaktet 

direkte av NHF i denne situasjonen. 

Styret har dialog inn mot IFSS og arbeider og holder seg orientert i forhold til internasjonale 

saker. Det oppleves at det er en konflikt mellom ESDRA og IFSS. Styret har ikke ønsket å 

gå inn i Facebook dialoger som mer eller mindre oppfattes som lite konstruktivt. Styret har 

god dialog med begge organisasjoner, og kommuniserer med disse via konstruktive innspill 

på E-post. 

Det har vært pressekontakt og avgivelse av intervjuer i løpet av sesongen. Det har vært 

stort fokus på hundehold i pressen i forbindelse med Covid-19, men styret oppfatter at 

medlemsmassen ikke har blitt påvirket i samme grad som de kommersielle selskapene som 

tilbyr turistkjøring. Det har også vært gjennomført ettersyn fra Mattilsynet for hunder som 

bor ute. Hundekjørerne har stort sett fått gode skussmål fra mattilsynet.  

Styret har lagt stor vekt på hensynet til god hundevelferd og opprettholdt sin gode dialog 

med Mattilsynet.    

Etisk komite trakk seg i starten av perioden, og dette har dessverre fått konsekvenser i 

forhold til ønsket arbeid på dette området. For å opprettholde svar på høringer i forbindelse 

med etiske spørsmål, har styret kontaktet kyndige personer i miljøet som har hjulpet oss 

med gode gjennomarbeidede svar på høringer. Det er blant annet svart på høring om 

Dyrehelseforeskriften. Dette er et viktig arbeide som har stor prioritet. 

Antidoping arbeidet og arbeidet med å utdanne flere kontrollører er i prosess.  
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NHF er sertifisert som et Rent Særforbund. Sertifiseringen krever at administrasjonen 

kontinuerlig jobber med informasjonsarbeid for å forhindre doping i vår idrett. Sertifiseringen 

gjelder for 2 år av gangen, og det vil bli gjort en resertifisering i november 2020. Dette stiller 

krav til hver enkelt av oss.  

 

Vi har igangsatt en god prosess for å utvikle aktivitet for paraidretten innenfor vår idrett.  

Dette arbeidet trenger flere energiske hender som kan følge det opp i neste periode. I år 

som i fjor har ildsjeler hjulpet administrasjonen til å igangsette aktivitet for parautøvere på 

Hamar. Uten disse ildsjelene hadde para arbeidet stått stille. NHF har også søkt om vogner 

slik at vi kan igangsette aktivitet for parautøvere på barmark, og ble innvilget kr 90.000 til 

dette formålet i mai. 

 

Korona viruset slo knock out på verden i mars 2020.  Vår idrett fikk føle konsekvensen av 

situasjonen ved at Finnmarksløpet måtte stoppe konkurransen rett før innkomst for 1200 

km.  Det var en brutal situasjon som krevde at en vanskelig avgjørelse måtte tas.  Men 

miljøet tok dette på en beundringsverdig måte.   

Mange løp måtte senere avlyses pga situasjonen,- herunder NM veka på Lillehammer, 

Seppalaløpet, m fl,  og all trening i grupper ble innstilt. Det samme gjaldt fysiske møter.  Det 

sier seg selv at endringen påvirket livet til hver og en av oss.   Det har likevel vist seg at vi 

har greid å snu oss rundt i en vanskelig situasjon, og stå sammen.  Det er flott. 

 

Norges Hundekjørerforbund har greid å utnytte situasjonen til positiv og proaktivt arbeid og 

ny- tenking: Vi er blitt flinkere på det digitale språket.  Den geografiske barrieren er blitt 

vesentlig mindre hemmende for kommunikasjonen oss imellom.  Vi har jobbet med å utvikle 

trenerutdanning, TD utdanning og andre læreplattformer.  «Alle skal med» er en unik 

mulighet for klubbene til å få støtte til lavterskel tilbud og gjennomføre rekrutteringsløp. 

 

Regnskap 

NHF har også i denne perioden økt egenkapitalen, som følge av at planlagt budsjettert 

aktivitet ikke er gjennomført.  Inneværende periode har vært ekstraordinær og det har vært 

umulig å forutse hvordan perioden skulle bli da budsjettet ble vedtatt.  

Sommerhundekjørerskolen ble avlyst, det samme ble GA IFSS, og vårt eget ting vil foregå 

digitalt.  Styremøter har også foregått på teams, hvilket har gitt en stor besparelse i 

møtekostnader. 

Budsjettposten til etikk og samfunn er nesten ubrukt.   

TD utdanningen er det tilrettelagt for, men midler satt av til gjennomføring står fremdeles 

ubrukt. 

Siden tinget ble utsatt med nesten 4 måneder, så har styret revidert budsjettet 2020 for å 

prøve å tilpasse det til gjennomførbare prosjekter.  Det har likevel ikke lykkes oss å tilpasse 

det på en måte som innebærer at alle midlene er brukt.   Det betyr at vi kan forvente midler 

som må overføres til egenkapitalen i år også, bla fordi NIF ikke vil tilbakeføre ikke- 

benyttede post 3 midler.  Disse forutsettes brukt i neste periode.  
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Styret følger opp arbeidet med å synliggjøre det administrative arbeidet for ulike 

budsjettposter som krever det for å bli gjennomført. 

Administrasjonen 

NHF s kontor har i 2019/20 ikke hatt full bemanning i administrasjonen.   Vi har hatt en 

100% stilling og en 50% stilling, samt en på tiltak.   

Fom 01 01 20 har kontoret vært bemannet med to 100% stillinger.  Generalsekretæren i 

80% generalsekretær og 20% sportssjef, og en utviklingskonsulent i 100%.  

I tillegg har vi engasjementer i forhold enkelte prosjekter.   

Administrasjonens sentrale oppgaver 

Økonomi,-følge opp regnskap, budsjett, reiseregninger, refusjoner, stipender, søknader og 

rapportering. 

Styremøter,- forberede sakspapirer, planlegge og tilrettelegge, føre referat, følge opp 

styrevedtak 

Administrativt arbeid, arkivering, journalføring, innkjøp, informasjon mv 

Følge opp overfor NIF 

Følge opp Antidoping, Rent Særforbund, Ren Utøver 

Følge opp klubber, lisenser, IT 

Følge opp toppidrett og komiteer, herunder arrangementer, konkurranser, Olympiatoppen, 

prosjekter og kurs, følge opp overfor mattilsynet, jobbe med kompetanseutvikling, 

klubbutvikling og arrangementsutvikling. 

 

Handlingsplan for tingperioden 

Hovedfokus for perioden har vært å etablere gode og oppdaterte rutiner, instrukser og 

mandater.   I tillegg jobbe med modernisering og kompetanseheving, legge til rette for å 

lage en toppidrettsprofil, samt arbeide samlende for rekruttering. 

Aktivitetsutvikling og breddeidrett 

Klubbesøk ble intensivert før koronaen slo inn og krevde telefonoppfølging.  

Hundekjøringens dag var planlagt, men måtte avlyses grunnet pandemien..  

Hundekjøringens dag Nasjonal jobbes det videre med, men det er liten respons hos 

klubbene rundt om i landet, noe vi håper kan endre seg fremover. 

Breddeløp med forenklet regelverk er utviklet videre under slagordet «alle skal med».   

Dette har ledet til større aktivitet med flere breddeløp.   

Organisasjonsutvikling 
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Alle de øverste leddene har laget sine årlige handlingsplaner som bygger på strategiplanen. 

Det er en pågående prosess å jobbe for at alle komiteer har gode strukturer og rutiner som 

innebærer en god arbeidsdeling så arbeidsbelastningen ikke blir for stor.  Videre jobbes det 

kontinuerlig med å utarbeide mandater og ha klare ansvarsområder og tydelige oppgaver. 

Det er en pågående prosess å arbeide for en effektivisering av styrearbeidet og være synlig 

i miljøet.  VI jobber med å lage gode verktøy for klubber og arrangører.  NHF er blitt mer 

digitalisert.  Vi benytter teams i stor utstrekning og det er utviklet digitale kurs plattformer. 

Administrasjonen jobber med å tilrettelegge for større digital kontakt med medlemmene i 

forbindelse med å utvikle webinarer.  Dette er et flott verktøy som kan benyttes til 

kompetanseheving. 

Hundevelferd 

Den gode dialogen med Mattilsynet og løpsarrangører er fulgt opp. 

En mer overordnet plan for hundevelferd i NHF er i prosess.  

Konkurranse og toppidrett 

Det er levert gode resultater nasjonalt og internasjonale mesterskap. 

Det er opprettet et toppidrettsutvalg og vi har en fungerende sportssjef. 

Arbeidet med gode og ensrettede rutiner vedrørende landslagsuttak, representasjonslag og 

OLT stipend følges opp.   

Det er inngått avtale om NM-veka for neste sesong, noe vi tror kan gi hundekjøringen et 

løft. NM-Veka 2021 skal arrangeres sammen med NM for langrenn og skiskyting, og det 

forventes av den grunn et stort media oppbud som hundekjøring kan dra nytte av. 

Aktivitetsutvikling og breddeidrett 

For at styret skal få en bedre innsikt i hva klubbene gjør og hva de trenger hjelp med, har 

styret satt fokus på å kontakte klubbene direkte på telefon i tingperioden.   Dette arbeidet er 

en pågående prosess.   Det er viktig at forbundet har en god dialog med klubbene, slik at 

avstanden mellom klubb og forbund blir så liten som mulig. 

Hundekjøringens dag ble dessverre ikke avholdt i år grunnet pandemiens utbrudd, men vi 

håper, at flere klubber vil arrangere tilsvarende arrangement i sitt nærområde fremover. 

Administrasjonen har laget «verktøykasser» for klubbene for å utvikle aktivitetstilbudet, og 

vil jobbe videre for å utvide disse verktøyene. Det er gjort henvendelse til et antall klubber 

for å gjenopprette lysløype karusellen, men dette arbeidet har vist seg tråere enn forventet. 

Vi vet at det er etterspørsel på slike aktiviteter, og vil følge opp dette arbeidet for 

kommende sesong 

Administrasjonen har også deltatt på flere arrangementer rundt om i landet, herunder 

klubbløp, NM, Femundløpet, Finnmarksløpet, Hamar Hundekjørerfestival, årsmøter osv. 

Aktivitet i utvalg og komiteer 
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Forbundets kontrollutvalg, sanksjonsutvalg, og valgkomite jobber med de sakene de er 

tildelt.  Det gjelder også de fire tekniske komiteer.  TKN, TKS, TBK og TDK.  Se komiteenes 

egne årsmeldinger 

Aktivitet i styreoppnevnte utvalg, råd og komiteer 

Forbundets Antidoping komité (ADK) jobber med saker de er tildelt.  Se egen årsberetning 

fra komiteen. 

Utvalg for funksjonshemmede har til oppgave å integrere funksjonshemmede inn i 

hundekjørersporten.  Utvalget har ikke fungert som utvalg i år, men administrasjonen har 

utført arbeid sammen med enkeltpersoner. 

Resultater og hedersbemerkelser 

Resultater fra internasjonale mesterskap, Norgesmesterskap, kongepokalvinnere etc. 

finnes i forbundets tingdokumenter samt på hjemmesidene www.sleddog.no 

Styrets selvvurdering 

Styret har forholdt seg til ny strategiplan som gjelder fra 2020 til 2030.  Tanken bak det er å 

ha noe lenger perspektiv for vår aktivitet.  Vi må synliggjøre at alt ikke kan gjøres samtidig, i 

en liten organisasjon som NHF. 

For inneværende periode har vi oppnådd en del, men ikke alt.  

Vi har dessverre en markant nedgang i medlemsmassen på 821 medlemmer, noe vi må 

bruke tid på å kartlegge grunnlaget for. Medlemstallet er nå tilbake på samme nivå som 

2017. Vi har derimot en stor økning i antall aktive på 410 personer noe som er en økning på 

9,5%. Dette er det høyeste aktivitetsnivået vi har hatt gjennom tidene. Om økningen 

skyldes at klubbene er flinkere til å rapportere, eller om det er en reel økning må vi 

kartlegge. Det er aktivitetstallene som NIF legger til grunn for utdeling av post 2 og 3 midler. 

Vi har hatt stor aktivitet i barmark og det nye barmarksutvalget har gjort en god jobb. Vi 

arbeider videre med å kunne oppnå eget grenstilskudd for barmark fra NIF, men dette er en 

stor jobb som kan ta noe tid. Det jobbes i tråd med dette med å opprette et eget 

barmarkslandslag som vi håper skal materialiseres i 2021. 

Vi har jobbet mye med å utvikle rekrutteringsaktiviteter,- barnas hundekjørerdag 

lysløyperenn er pågående prosesser, og «alle skal med» har ledet til mer og god aktivitet.  

Dette arbeidet bør fortsette. 

Vi har ansatt ny ansvarlig for sommerhundekjørerskolen og gleder oss til å følge utviklingen 

her. 

Vi er stolte av å ha kommet seriøst i gang med å utvikle en toppidrettsprofil.  Vi er stolte av 

å være en ledende nasjon internasjonalt i alle grener.  For å holde et slikt nivå over tid er 

det helt nødvendig å ha en nasjonal plan.  Samtidig forplikter det en nasjon som hevder seg 

i så stor grad internasjonalt å bidra til utviklingen av sporten på et internasjonalt nivå.  Våre 

utøvere trenger gode arenaer og gode utøvere å konkurrere mot.  Da må Norge i større 



Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund 

 25 

grad muligvis enn i dag, engasjere seg for det internasjonale arbeidet.  Her kan vi og bør vi 

bli bedre. 

Vi har utviklet verktøy for kompetanseheving, og skal gjennomføre trener 2 utdanning, TD 

kurs, handlerkurs og mentorkurs.  Dette arbeidet bør fortsatt prioriteres. 

NHF har høstet god erfaring i forhold til hvordan digitale verktøy kan effektivisere 

møteaktivitet, og vil utvikle dette videre. 

Vi jobber fortsatt med å bli bedre på ansvarliggjøring og tydeliggjøre roller og 

rolleforventninger.  Vi må løfte prinsipielle spørsmål som kan drive sporten fremover til gode 

nivåer med dialog.   

Vi må utvikle en strategi i forhold til sponsorvirksomhet.  Dette arbeidet har i inneværende 

periode hatt for liten prioritet. Vi ser samtidig at pandemien som herjer i verden ikke gjør 

sponsorarbeidet lettere, men vi skal ikke nedprioritere det av den grunn. 

Det er helt nødvendig å prioritere hundevelferd og å lage en langsiktig og kortsiktig plan for 

dette arbeidet i neste periode. 

 

 

 

Styret vil takke for en innholdsrik arbeidsøkt i inneværende periode!
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6   Årsmelding komiteer og utvalg 

Tingoppnevnte utvalg 
Kontrollkomité Knut Arne Holthe (leder) 

Stein Tage Domaas (medlem) 

Elisabeth Edland (medlem) 

Roger Dahl (varamedlem) 

Kristine Karijord (varamedlem) 

 

Lovutvalg Christian Fredrik Mathiesen (leder) 

Kathrine Fjeldstad (medlem) 

Kristin Aasheim (medlem) 

Christian Lundin (varamedlem) 

 

Sanksjonsutvalg Nils Finsrud (leder)  

Pål K. Haugsnes (medlem) 

Nils Finsrud (medlem)  

Kjell Brennodden (medlem) 

Torunn Garder (medlem) 

Lena B. Hillestad (varamedlem) 

 

Representant IFSS og NIF Siri Barfod 

 

Valgkomité Inge Bugge Knudsen (leder) 

Eilert Hesthagen (medlem) 

Randi Elin Lutnæs (medlem) 

Kristin Mengshoel (medlem) 

Simen Enger (varamedlem) 

 

Statsautorisert revisor  J. Bruserud & Co AS, Osl 
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Komiteer og utvalg 

 

TKN     Katrine Foss (Leder)  

Ann Kristin Midtlien (Nestleder) 
 Ketil Reistad (Medlem) 

Karoline Conradi Øksnevad (Medlem) 
 

TKB  Arild Jørgensen (Leder) 

Laila Leegaard Nestleder) 

Trine Sørum(Medlem) 

Veronika Strend (Medlem) 

TKS   Robert Hallingfoss (Leder) Trakk seg i november 2019 

Åse Østvold (Konstituert leder) 

Frode Haugan (Nestleder) 

Eline Lihagen (Medlem) 

Marit Ånes (Medlem) 

Einar Semmingsen (Medlem) 

UK Pinja Korpela (Leder) 

Eira Aaseby (Medlem)  

Truls Johansen (Medlem) 

Jørgen Stølan-Thoresen (Medlem) 

TDK Alf Stokke (Leder) 

Steinar Johansen (Nesteleder) 

Rita Hallvig (Medlem) 

 

 

Etisk Komite Hele komiteen trakk seg i august 2019 

Steinar Dagestad (Leder) 

Snorre Næss (Nestleder) 

Joakim Varvind (Medlem) 

Kjerstin Kolvik Iversen (Medlem) 

Kari Jæger (Medlem) 
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Anti-doping komite Anne-Grete Sætrang (Leder) 

Mirjam Solbakk (Sykepleier)  

Cathrine Thue Holthe (Veterinær)  

Linn Beate Sinding-Larsen (Fysioterapeut hund og menneske) 

Sven Krohn (Jurist) 

HC Utvalg Ingen valgte 

 

Særkretsene

 

TKB 

Generelt 

Dette er det første virksomhetsåret til 

Teknisk Komite Barmark, etter at vi ble 

valgt som egen komite på NHF`s ting 

våren 2019. Arild Jørgensen, Laila 

Leegaard og Veronica Strand var 

medlemmer i Barmarksutvalget fra 

tidligere. Trine Sørum ble valgt inn som 

nytt medlem.  

 

I perioden har TKB hatt 2 møter og 1 

telefonmøte. Det ble opprettet en egen 

Messenger-gruppe, hvor 

kommunikasjonen har fungert bra. TKB 

har også en egen side under NHF`s 

hovedside.  

 

Vi var lenge usikre på hvordan høsten 

ville bli med arrangementer, samlinger 

og stevner, da det var en alvorlig 

hundesykdom som satte en stopper for 

alle arrangementer fra august til oktober.  

 

Landslag og representasjonslag til VM 

2019 og EM 2020, og uttakskriterier for 

deltagelse på Mesterskap har vært 

diskutert og behandlet. 

 

Lagleder til Barmarks VM i Nybro 2019, 

var Laila Leegaard og Vibecke Schøyen. 

Norge var representert med 37 utøvere 

og tok mange medaljer med hjem.  

 

WCup-status på løp, og hvorvidt Norge 

skal søke IFSS om et hovedmesterskap 

har vært andre temaer TKB har jobbet 

med. Vi her også tatt stilling til at NHF 

ikke bør være med på den felles NM-

veka som går i juni hver sommer, 

grunnet usikkerhet med for høye 

temperaturer for hundesport midt på 

sommeren.  

 

Vi har hatt noen henvendelser til TKN og 

TKS om å samarbeide om felles 

treningssamlinger og samkjøre regler og 

normer for landslag/representasjonslag 

da dette gjelder mange av de samme 

utøverne.  Det bør videreføres.    

 

Vi har satt opp forslag til budsjett. All den 

tid vårsamlingen og hele Norge har 

ligget i dvale med null-aktivitet fra midten 

av mars og fremdeles har visse 

restriksjoner, har vi ikke brukt mye av 

disse midlene. Og det ser ut til at 

representasjon til EM-barmark heller 

ikke blir aktuelt, da IFSS har avlyst 

arrangementet for høsten 2020. Så noe 

omdisponering har vi mulighet til der. 



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
29 

 

 

Terminlisten 

Det var ikke lett å få NM-arrangør 2019, 

men Trysil HK stilte sporty opp og det 

ble et flott NM på Jømna stadion, rett 

etter at forbudet om å avholde hunde-

arrangementer ble oppløst. Og vi var 

heldige som allerede sommeren 2019 

hadde NM-arrangør for 2020. Flott av 

Trondheim TBK som allerede hadde 

søknad klar på tinget 2019.  Vi har satt 

opp en foreløpig terminliste for høsten, 

med de henvendelser vi har fått, og det 

ser ut til at det blir en aktiv barmarks-

sesong både i sør- og i midt-Norge. 

 

Rekruttering  

Sommerhundekjørerskolen er avlyst, 

men NIF og NHF utlyser midler til 

aktivitet for barn og ungdom i disse 

dager, som klubbene kan søke om for å 

få opp aktiviteten etter Kovid19-

pandemien som har gjort at alt har blitt 

satt på vent. Det er allerede sendt ut 

invitasjoner til aktiviteter nå i sommer fra 

en del klubber, og flere vil det sikkert 

komme.  

Vi har også en god landslagsgruppe 

under 20 år, som er gode 

representanter. Vi har også en fin 

gruppe utøvere i 14-16 årsklassen. 

Begge gruppene er på 9 utøvere.  

 

Landslaget 

Det ble tatt ut 

landslag/representasjonslag ut ifra NM-

resultater, da det kun var det som ble 

arrangert høsten 2019 pga «den 

mystiske hundesykdommen». Det var 34 

utøvere som  

reiste til EM i Nybro i Sverige. Det har vært 

jobbet med, og endelig blitt vedtatt kriterier 

for et landslag for 2020-2021. Det er 15 

navngitte utøvere som i disse dager vil få 

tilbudet. Av disse er det 6 over 20 år og 9 

under 20 år. 

Nasjonale mesterskap 

NM 2019 ble arrangert av Trysil TK på 

Jømnastadion. NM 2020 vil bli arrangert 

av Trondheim TBK på Jervskogen, 3 og 4 

oktober. 

For resultater NM 2019, se NHF`s 

beretning.  

 

Internasjonalemesterskap 

VM 2019 ble arrangert av IFSS i Nybro i 

Sverige, og vi var representert med 34 

utøvere og 42 starter i 18 forskjellige 

disipliner. Norge gjorde det veldig bra og 

tok med seg 5 gull, 4 sølv og 4 bronse 

og bronse i stafetten. 

For resultater VM 2019, se NHF`s 

beretning.  

 

Olympiatoppen 

Viktor Sinding-Larsen har blitt tildelt 

stipend fra OLT, for sesongen 2019-

2020, på bakgrunn av sine prestasjoner 

som allsidig hundekjører. Det er 3 nye 

som blir tildelt stipend for 2020-2021, da 

det er sendt ut tilbudsbrev i disse dager. 

Det er vi alle glade for. Det gir oss et 

bredere miljø. 

 

Avslutning 

TKB vil gratulere alle mestere og 

medaljevinnere, samt alle utøvere for 

innsatsen i sesongen 2019! 

I tillegg vil TKB takke alle klubber som 

har arrangert løp, samlinger og annen 

aktivitet som fremmer interessen for 

hundekjøringen, og barmark spesielt. 

TKB vil også takke alle som tar på seg 
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verv og gjør en innsats for 

hundekjøringen! Uten dere hadde det 

ikke vært mulig for utøverne å holde på 

med sin idrett og aktivitet på et 

konkurranse-nivå! 

 

Tillegg skrevet 25.08.2020, til 

opplysning: 

Angående landslag: Det ble på 

styremøtet i NHF i 17 juni 2020, bestemt 

å ikke ha eget landslag i barmark for 

kommende sesong, 2020-2021. Jfr. 

Protokoll fra styremøte NHF, møte nr. 9 

19-20. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

TKN

Vi har hatt mange uformelle møter på Facetime, og noen formelle med referatskriving. Det 

har vært mange spørsmål å ta stilling til spesielt rundt uttak til Em og arbeid inn mot NM 

veka og øvelser som skulle avholdes der. TKN har et meget godt samarbeidsmiljø innad og 

vi har god dialog med styrerepresentanten vår, øvrig styre i forbundet og forbundskontoret. 

Terminlista for vinteren ble tidlig klar etter dialog med klubbene om fordeling av NM. 

Uttakskriteriene til Em i Falun ble ferdig rett før jul. Vi søkte om ekstra kvoter og fikk 

innvilget i en del klasser.  

 

Generell oppsummering av sesongen og noen betraktninger undervegs:  

Vintersesongen 2020 ble meget spesiell. Da de første løpene gikk var det krevende 

snøforhold. Enten var det lite snø, bløt snø eller veldig mye snø. Flere av løpene måtte 

flyttes og gjennomføres med nedkorting av løyper eller flere runder på stadion enn vi 

normalt ville gjort. De fleste løp som ble gjennomført har vært pulkløp, og lav deltagelse. Vi 

har fått tilbakemelding fra flere som hevder de ville vært med om det hadde vært 

snørekonkurranser og kortere løyper. Det er synd at løpere uteblir, men det er en trend vi 

ser når det er mange pulkløp, eller det er lange distanser og flerspann. Selv om det er lov å 

starte med bare 1 hund i flerspann, ser vi at det er få som melder seg på disse løpene. Det 

var for få løpere til å dele ut kongepokal i flerspann herrer, og vi er redde vi ikke får tildelt 

Kongepokaler fra NIF fordi det dessverre ikke er første gang det skjer i herreklassen i nyere 

tid. Kongepokalen henger høyt i NIF systemet. Skal vi beholde den må vi innse at det er i 

nordisk stil- klasser med flere deltagere den skal deles ut i. Det vil si i combined, pulk 

normaldistanse og snørekjøring.   
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Et lyspunkt i sesongen har vært gjeninnføringen av Norgescup, NC, med god deltagelse. Vi 

takker alle arrangører og deltagere for vel gjennomført NC. Se oversikt nedenfor. Finalen i 

norgescupen skulle gått på Birkebeiner stadion som en del av NM- veka.  

NM veka måtte dessverre avlyses på grunn av koronaviruset, og det ble ikke den store 

finalehelga som vi hadde sett for oss. Av samme årsak ble NM damestafetten og NM 

snørekjøring avlyst.  

Mye av møtetiden til TKN har blitt brukt til EM uttak og bestemmelse av øvelser til NM- 

veka. Det blir fort mye støy når folk som ikke er direkte innblandet, eller kommer til å bli 

direkte involvert, skal mene mye om bestemmelser som er gjort.  

Kongepokal:  

Marte Eirin Solhaug vant kongepokalen damer senior flerspann. Vi gratulerer så mye! 

Landslag: 

Sesongens landslag har bestått av 10 utøvere.  

Landslagsutøvere 2019/2020:  

Mathilde Lutnæs – Trysil HK  

Oda Foss Almqvist – Hadeland TK  

Stine Lyse Klevengen – Hadeland TK  

Ann- Karin Huseby- Hadeland TK 

Marte Eirin Solhaug- Asker TK 

Vegard Reistad- Innherred TK 

Yngve Hoel- Hadeland TK 

Viktor Sinding- Larsen Nittedal HK 

Martin Corell- Asker TK 

Rekruttering foregår ute i klubbene. Innherred, Nittedal og Asker er klubber som holder 

ukentlige treninger. Det er en suksessfaktor mtp å holde på nye løpere. På løp har vi 

gjennom vinteren sett at det er utvalgte personer som har ansvar for de nye.   Asker og 

Nittedal har avholdt sommerhundekjørerskoler på sommeren. Det gir resultater på 

startlistene da vi ser at disse klubbene har mange med i de yngste klassene. Neste sesong 

kommer Landslagsløperne til å bli mer forpliktet til å delta i rekrutteringsarbeidet ute i 

klubbene og ikke minst under sommerhundekjørerskolene.   Økonomi Se regnskap.  
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Evaluering Nordisk landslag 2019-20 

Landslagene for sesongen 19/20 har bestått av 5 dameløpere og 4 herreløpere. 

Trenere har vært Kristoffer Moan (herrer) og Ketil Reistad (damer) 

Samlinger 

Har gjennomført 4 samlinger: 

 16/8 – 18/8 på Dombås  (5 økter. Barmark uten hund) 

 1/11 – 3/11 i Torsby  i Sverige  (5 økter. Snø og barmark uten hund) 

 29/11 – 1/12 på Skeistua   (4 økter. Snø med hund) 

 13/12 – 15/12 på Skeistua  (4 økter. Snø med hund) 

Samlingen i Torsby var en åpne samling med deltagelse fra 4 jr damer i tillegg til 

landslagsløperne.  

Antidoping Norge var på besøk på en av kveldene på Skeistua og holdt et meget bra 

foredrag.  

Olympiatoppen hadde og planlagt kveldssamling for utviklingsidrettene (noe hundekjøring 

er definert inn under), dette ble av ulike årsaker avlyst.  

Foredrag om dopingproblematikk på hunder ble og avlyst. 

Samlingene har lagt vekt på hurtighet spenst, styrke, intervaller og teknikk. Gode 

tilbakemeldinger fra løperne på innholdet på samlingene. Meget god «trøkk» og innsats fra 

løperne. Samlingene var ment å gi noen hint til løperne på hva de kan utvikle og hvordan. 

Etter våre mening (vi trenere) er det på den enkeltes skiferdigheter og fysikk det er mest å 

hente. Hundetreningen har de fleste meget god kontroll på.  

4 av løperne harr hatt oppfølging i form av treningsprogram og samtaler også mellom 

samlingene.  

Vi har siste året hatt en landslagsgruppe som drar fint i samme retning og pusher 

hverandre på øktene. Vi har imidlertid ikke klart å få samlet alle på noen av samlingene. 

Sikker mange årsaker til det, men noe av skylda får sein terminlistebygging fra IFSS og 
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dernest NHF ta. Våre samlinger må ta hensyn til det som er terminfestet (først og fremst 

barmarkskonkurranser). 

Vi har oppfattet det som godt samarbeid mellom landslag – TKN – NHF styre og 

administrasjon. 

EM i Åsarna og WC sammenlagt ble årets høydepunkt. Meget gode resultat fra våre løpere 

der (egen oppsummering fra TKN) VI fikk her til er smøretilbud til løperne som ønsket dette. 

Både Nordiskløpere og sledekjørere benyttet seg av dette tilbudet.  

Utfordringer: 

Hvordan klar å få flest mulig samlingsdager ut fra en begrenset økonomi. 

Hvordan klare å få til en «toppidrett» oppfølging av landslagsløperne bygget på at 

støtteapparatet utelukkende jobber på frivillig basis.  

Svært sent terminlisteoppsett gir store utfordringer når det gjelder planlegging av samlinger 

og forutsigbarhet for utøverne. 

I og med at det er lite sponsorer inne for NHF prøvde vi oss litt det med lite hell. Tungt å 

jobbe på sponsormarkedet.  

 

Hovedårsak til liten respons der er i hovedsak enkeltpersoners «flagging» av synspunkt på 

ulike sosiale medier, det blir lagt merke til og derfor vanskelig å finne noen som «tør» støtte 

oss. Noe av det som «flagges» blir lite saklig.  

 

 

HUSK: DINE RESULTAT GJENSPEILER DIN TRENINGSINNSATS!!!!!!!!!!!!!!!!! 

_________________________________________________________________________ 

 

TKS 

Generelt 

Komiteen ble konstituert under tinget 2019 

og har avholdt to møter, hvorav ett av 

dem var et fysisk møte i november 2019. 

Leder for komiteen trakk seg i desember, 

og ny leder ble konstituert av styret i 

januar 2020. 5.mai avholdt TKS sitt andre 

møte over skype. Andre saker har blitt 

behandlet over e-post.  

Arbeidet i komiteen denne sesongen har 

først og fremst dreiet seg om å få en 

fungerende komite på beina. En periode 

hadde ikke komiteen noen leder, og ingen 

nestleder da det var skjedd en 

misforståelse rundt valg av nestleder 

under tinget 2019.  

Sesongen 2019/2020 fikk en spesiell 

avslutning da myndighetene gjorde det 

ulovlig å arrangere idrettsarrangement, 
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slik at Finnmarksløpet ble stoppet og 

Seppalaløpet ble avlyst.  

Terminliste 2019 / 2020 

Det har vært flere terminfestede løp denne 

sesongen. NHF vil oppfordre løp som ikke er 

terminfestede om å bli det, da deltakernes 

resultater vil gjelde i uttak til landslaget.  

NM- arrangører 

I langdistanse arrangerte Femundløpet, 

ved Femund trekkhundklubb NM i 

begrenset klasse. Finnmarksløpet, ved 

Alta trekkhundklubb stod for NM i junior 

og åpen klasse.  

I sprint og mellomdistanse arrangerte 

Hamar trekkhundklubb NM.  

VM/EM 

EM var planlagt arrangert i Falun i Sverige 

19.-23. februar 2020, men ble flyttet til 

Åsarna. Norge hadde flere deltagere både 

i sprint og mellomdistanse.  

 

Større internasjonale løp 

Norge hadde flere deltagere i større 

internasjonale løp denne sesongen. I 

langdistanse deltok norske utøvere både i 

Yukon Quest og Iditarod hvor Thomas 

Wærner vant sistnevnte. I sprint tok 

Hamar TK en andreplass i stafettløpet 

Vindelelvsdraget.  

Landslag  

Arbeidet med uttak av landslag startet i 

høst. På grunn av situasjonen i komiteen 

denne sesongen har vi ikke fått til noe 

ordentlig samlinger for landslaget. Vi 

håper at de som har fått plass på 

landslaget vet at vi setter pris på deres 

prestasjoner, og kan bruke denne 

utmerkelsen til noe positivt i framtiden.  

Landslagsutøvere og olympiastipend 

2019/2020 

Landslag sprint og mellomdistanse 

Kjetil Hillestad 

Sissel Wolf Mølmen  

Maren Emilie Leegard 

André Boysen Hillestad  

Trine Sørum  

I langdistanse fikk vi dessverre ikke til et 

landslag dette året.  

For sesongen 2019/2020 fikk André 

Boysen Hillestad olympiastipend.  

Andre fokusområder 

TKS har revidert sin handlingsplan, hvor vi 

hadde som mål å gjøre den mer realistisk 

i forhold til hva medlemmene i komiteen 

brenner for og ønsker å bidra ekstra med. 

Vi ønsker å fokusere på rekruttering ved å 

fornye kursplanen for Rookiekurs.  

Avslutning 

TKS vil gratulere alle mestere og 

medaljevinnere, samt alle utøvere for 

innsatsen denne sesongen! Vi vil også 

rette en stor takk til alle arrangører av løp 

som gjør det mulig for oss å utøve sporten 

vi er så glad i!  
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_________________________________________________________________________ 

 

UK (Ungdomskomiteen) 

Her har det dessverre ikke vært noen aktivitet i sesongen som har gått.  

 

ESK (Etikk og samfunns komitéen) 

 

Det har ikke vært aktivitet i komiteen denne sesongen, da komiteen valgte å trekke seg i 

august 2019.

 

________________________________________________________________________________________ 

 

ADK (Antidoping komiteen) 

Styret har i møte 24. februar 2014 fastsatt et mandat som beskriver komiteens forskjellige 

arbeidsområder.  Blant disse arbeidsområdene skal komiteen fastsette kontrollplanen for 

hunder der utøverne er medlem av Norges Idrettsforbund, vurdere kontrollbestemmelser for 

hunder og vurdere ethvert mulig brudd på dopingbestemmelsene før sakene blir oversendt 

til påtalenemnden i Antidoping Norge.   
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Antidoping bestemmelser for kjører og hund 

I hundekjøring er det International Federation of Sleddog Sports (IFSS) sine regler som 

gjelder.  

For kjørere: Anti-Doping Rules (Human Athletes) Version January 2015 Based upon the 

2015 WADA Code and the Model rule version 3.0. Forbudsliste for kjørere er WADAs som 

revideres hvert år. 

For hunder: Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports Version 

January 2015 Based upon the 2015 WADA Code And the Model rule version 3.0. 

Forbudslisten for hunder er IFSS’ som revideres hvert år. 

Enkelte land har egne dopingregler som er strengere enn IFSS sine. Utøvere som 

konkurrerer i utlandet må derfor undersøke hvilke regler som gjelder i det aktuelle land. 

IFSS sitt regelverk er basert på WADA koden. Regelverket finnes på NHF’s hjemmeside.  

Komiteens arbeid 

Medlemmene i ADK har hatt kontakt gjennom mail og telefon gjennom året.   

Leder av ADK har deltatt i komiteen som ble satt ned for å svare på høring om ny Forskrift 

for hest og hund i konkurranser. Og har i denne forbindelse deltatt på møter hos Antidoping 

Norge, Travselskapet og    Mattilsynet sammen med ulike hunde- og hesteorganisasjoner.  

Høringssvar ble sendt innen den utvidede fristen 8. mars 2019. 

Leder av ADK har også jevnlig kontakt med løpsveterinærer, NKK, IFSS, AntiDoping Norge 

og Mattilsynet. 

Rundt 30 utøvere og veterinærer har tatt kontakt med komiteens leder og veterinær for å få 

svar på spørsmål og bistand før hunden skal medisineres, noe vi synes er svært gledelig. 

Veterinærer har informert om preparater som bør inn på listen over kontrollerte medisiner. 

Det har vært et godt og tett samarbeid med IFSS i året som har gått. Forslag til endring av 

forbudsliste/liste over kontrollerte medisiner ble godtatt av IFSS og listene ble oppdatert pr. 

1.1.2020. ADK har også mottatt flere bekymringsmeldinger om medisinering av trekkhunder 

fra handlere og utenforstående. Vi kan kun ta dopingprøver under løp i disse tilfeller, ellers 

anbefaler vi ”varslerne” om å ta kontakt med Mattilsynet som er rette instans. 

Antidopingregelverket er stort og tungt for mange å sette seg inn i. Vi inviterte til seminar i 

høst men svært få deltakere meldte sin interesse og seminaret ble utsatt. Senere har vi fått 

kjennskap til at mange ønsket å følge seminaret på web. 

Marianne Lund, tidligere medlem av ADK, og dopingkontrollør har stor kunnskap innen 

antidopingarbeid og er oppdatert på alle nye regler. Hun sa seg villig til å hjelpe ADK med å 

utarbeide ukentlig emner og info om Antidoping på NHF’s hjemmeside. Vi tror at korte, 

spesielle emner er enklere for utøvere og støttepersonell å få med seg enn lange 

avhandlinger. Det ser også ut til at disse emnene blir lest siden det etter publisering på 

hjemmesiden har kommet flere tilbakemeldinger og spørsmål enn tidligere. Det har også nå 

kommet inn betydelig flere søknader om fritak og kontrollert medisinering før løp. 
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Dopingprøver  

Det ble foretatt analyse av 8 prøver i 2019 (4 Femundløpet/2 NM nordisk del 2/2 NM 

Barmark) 7 prøver negative og en prøve positiv på stoffet, beclomethasone, et 

glukokortikoid. Virkestoffet er forbudt brukt i forbindelse med konkurranse i samsvar med § 

2 i IFSS (Internasjonal Federation of Sleddogsports) antidopingreglement. Det ble opprettet 

et høringspanel bestående av 3 personer; Cathrine Holthe(veterinær, Norge), Carin 

Ahlstedt (farmasøyt, Sverige) og Owe Johnson (lege, Sverige). Høringspanelet kom fram til 

at det var lite sannsynlig at hunden var medisinert forsettelig med preparatet. Utdrag fra 

høringspanelets konkunklusjon: Beklometason finnes ikke i noen legemidler som er 

markedsført for dyr i Norge. Men finnes i preparater markedsført som astma og kols 

medisiner til mennesker, som spray og inhalasjonspreparater. Disse preparatene kan 

forskrives av veterinær til dyr, da mest aktuelt til hest. Etter høringspanelets kjennskap er 

det en meget begrenset bruk av aktuelle preparater innen veterinærmedisin, også til hest, 

og det forskrives derfor ytterst sjeldent av veterinær. Hos mennesker vil utskilling av 

beklometason hovedsakelig skje via faeces, ca. 70%, mens omkring 10-15% skilles ut via 

urin. Vi anser det som åpenbart at dette ikke er et forsettlig forsøk på doping av hunden. 

Det mest sannsynlige er at hunden har fått i seg beklometason gjennom inntak av faeces 

eller urin fra hest eller menneske. På den aktuelle konkurransearenaen avholdes det også 

langrenn og skiskyting, to idrettsgrener hvor utøvere ofte behandles for astmatiske 

luftveisplager.  

Saken ble overlatt AntiDoping Norges Påtalenemnd slik våre regler tilsier og der ble saken 

henlagt. 

Vinter 2020 er det hittil tatt 4 prøver under Femundløpet, alle negative. Det var planlagt 
flere dopingkontroller under årets Finnmarksløp, men løpet ble som kjent avbrutt pga 
koronautbrudd og resten av vintersesongen er avlyst. 

Norske utøvere og deres hunder er testet i internasjonale mesterskap siste år og alle 
prøver er negative. 

ADK skulle gjerne tatt flere dopingprøver i ulike konkurranser, men vi sliter med for få 

dopingkontrollører og håper virkelig at det melders seg noen som kan tenke seg å utdanne 

seg til dette. Hittil i 2020 har vi måttet bruke utenlandske dopingkontrollører som er godkjent 

av IFSS. 

Rent Idrettslag – Ren utøver 

Komiteen anbefaler alle klubber og enkelt utøvere til å logge seg inn på Antidoping Norges 

hjemmeside og gjennomgå e-lærings programmet, Ren utøver. Det har heldigvis vært en 

stor økning i utøvere og støttepersonell som har tatt ”Ren utøver” nå etter at det ble et krav 

for å løse lisens. 
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Ønsker for kommende år 

Trykke opp en enkel folder som utøverne kan ta med seg til veterinær eller selv slå opp i 

basert på listen over karensdager våre veterinærer har utarbeidet. Listen vil bli sendt 

RaceVet for kvalitetskontroll. 

Holde flere foredrag, opplysning for landslag, klubber og kretser. 

Utdanne flere dopingkontrollører, kontakte NKK for eventuelt samarbeid om kontrollører slik 

vi har gjort tdiligere. 

 

 

 

TDK (Teknisk komite) 

Alf Stokke ble valgt som nestleder Tdk på tinget 2019. 
TDKs leder – Marianne Lund, trakk seg som leder tidlig høsten 2019 og Alf Stokke rykket 
da opp som leder. 
Komiteen har forsøkt å få tidligere leder til å skrive årsrapport frem til tidspunktet hun trakk 
seg, men har ikke lykkes med dette. 
Sesongen 2018/2019 var godt planlagt og gjennomført hva angår td dekning på løp. 
TDK hadde også – tradisjonen tro-samling kvelden før tinget. 
 
I sesongen 2019/2020 har det vært vanskelig å navigere/planlegge. Ikke minst da 
undertegnede var ny og uten overlapping fra tidligere leder. 
TDK fikk også en dårlig start. Dette gjorde at arbeidet med terminlista haltet. 
Jeg beklager ovenfor løpsarrangører og td er at arbeidet med terminlister/td oppsett kom 
sent i gang og ble ufullstendig. 
Heldigvis er noen av våre td er selv aktive innen ulike grener og har kunnet steppe inn på  
kort varsel. 
Såvidt jeg vet er det kun Herringen trail som ble gjennomført uten tilstedeværende td -kun 
telefon td 
 
De store løpende har hatt god td dekning. Inkl Em i Sverige hvor Steinar var Race marshal. 
Samarbeidet med løpsarrangører og veterinærer har også vært bra. 
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Det er et stadig økende fokus på td s roller ifb med dyrevelferd. Dette gjør at behovet for et 
økt antall td er på de lange løpene er uttrykt, bl.a. fra mattilsynets side. 
Grunnet korona situasjonen, endret sesongen seg raskt. Løp ble avlyst. 
TDK ønsket å komme i gang med arbeidet med ny td utdanning. Dette lot seg ikke gjøre før 
medio mai. I dette arbeidet er TDK styrket med Anne Grethe Sætrang og Nils Finsrud. 
Avslutningsvis må det sies at gjennomsnittsalder på Td ene øker år for år. Det har vært 
dårlig med rekruttering.  
Vi må derfor jobbe aktivt med nyrekruttering samt tiltak for å beholde de td ene vi har. 

 

 

 

 

Utvalget for funksjonsnedsettelse 

Det har ikke vært aktivitet i komiteen i denne tingperioden. Svein Erik Teslo fra Hamar TK 

har hjulpet administrasjonen med å lage en samling for parautøvere i vinter sammen med 

instruktør Taina Teres fra Sverige. Det er andre året denne samlingen gjennomføres. 

 

Sanksjonsutvalget 

 

Det er ikke mottatt noen rapport fra utvalget 
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Veterinærutvalget 

 

Veterinærgruppa har ikke vært aktiv i tingperioden 

 

Lovutvalget 

 

Det er ikke mottatt noen rapport fra utvalget 
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Kontrollkomiteen 
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7   Strategiplan 

 

 

 

 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND  

2020 – 2030 

 

HUNDEKJØRING 

SAMSPILL OG GLEDE 

 

INNLEDNING 

OVERORDNET MÅL  

HVORFOR HAR VI EN PLAN?  

SAMFUNNSOPPDRAGET   

STRATEGIERPRIORITERTE INNSATSOMRÅDER KORTSIKTIG 

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER LANGSIKTIG 
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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  
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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. 
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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. 
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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. 

Vi må 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. 
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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 verktøy 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.  
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8   Regnskap 2019 
Styrets økonomiske beretning 2019 
 
Virksomhetens art og hvor den drives 
Norges Hundekjørerforbund er en medlemsorganisasjon for hundekjørerklubber i Norge tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har kontor på Idrettens hus, Ullevål stadion, 
Oslo. 
Rettvisende oversikt over forbundets utvikling og resultat 
Styret mener regnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av forbundets utvikling samt resultat og stilling pr. 
31/12-2019.  
Resultat 
NHF har fortsatt god økonomistyring og holder utgiftene på et nøkternt nivå. Regnskapet for 2019 er gjort 
opp med et overskudd på kr. 734.627, -. Det var budsjettert med et underskudd på kr 113. 548,-Grunnen til 
dette overskuddet skyldes bl.a. at en del planlagte tiltak sentralt ikke ble gjennomført, grunnet økende 
arbeidsmengde på administrasjonen og styret. Administrasjonen har vært underbemannet i perioden sett i 
forhold til arbeidsmengden. NHF har også hatt store problemer med arbeidende komiteer ikke har fungert 
som planlagt. Dette har hatt stor innvirkning på den aktivitet som var planlagt. 
 
Etter disse disponeringene utgjør forbundets egenkapital kr 2.818.820.- 
 
Det er ikke utbetalt lønn eller honorarer til medlemmene i forbundsstyret. 
 
Fortsatt drift 
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetning. 
Arbeidsmiljø 
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 
Sykefravær 
Det har ikke vært sykefravær i administrasjonen i perioden. 
Ytre miljø 
Forbundets virksomhet har kun ubetydelig påvirkning på det ytre miljøet. Det er derfor verken planlagt eller 
iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøpåvirkninger. 
Likestilling 
Forbundet driver ingen forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønn. Andel kvinner og 
menn blant de ansatte er 50/50. 
     Oslo, 23. juni 2020 
 
 
_______________              _______________________         ________________________ 
President   1. Visepresident  Styremedlem 
Siri Barfod   Hernan Maquieira  Anne Kristiansen 
 
 
 
 
_________________________          _________________________      _________________________ 
Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 
Åse Østvold    Helene Midlien Langlie  Terje Hoel 
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Norges Hundekjørerforbund 
      

 

Resultatregnskap 2019 

 
 

      
 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2019  2018  
 

 1     
 

Sponsor- og salgsinntekter  187 123  130 081  
 

Tilskudd 2 2 585 808  2 454 270  
 

Andre inntekter 3 799 101  804 802  
 

Sum driftsinntekter  3 572 032  3 389 153  
 

      
 

Varekostnad  31 001  17 509  
 

Lønns- og personalkostnader 4 1 004 382  1 387 172  
 

Tilskudd 5 400 220  482 430  
 

Andre driftskostnader 6 1 428 953  1 505 740  
 

Sum driftskostnader  2 864 556  3 392 851  
 

      
 

Driftsresultat  707 476  -3 698  
 

      
 

FINANSPOSTER      
 

Finansinntekter  14 654  8 793  
 

Finanskostnader  1 403  7 603  
 

Netto finansresultat  13 251  1 191  
 

      
 

ÅRSRESULTAT  720 727  -2 507  
 

      
 

      
 

Disponering av årets resultat      
 

Til/fra egenkapital 11 720 727  -2 507  
 

Sum disponering  720 727  -2 507  
 

 

 

 

 

 



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
51 

 

 



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
52 

 

 



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
53 

 

 



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
54 

 

 



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
55 

 

 

Revisors beretning 
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Prosjektregnskap 2019 

 

 

Hittil i år Dette året (alle) Hittil i år Dette året (alle) Hittil i år

Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsbudsjett

Prosjekt Prosjektnavn

10050 Internasjonale møter/kongresser 0 6 865 0 6 865 0

10070 Antidoping arbeid - hund 0 22 334 60 000 22 334 60 000

10080 Veterinær og dyrevern 0 180 220 180 000 180 220 180 000

10090 Dyrevelferd/-helse 0 3 000 20 000 3 000 20 000

32025 Ungdomstiltak (øremerket) 0 29 263 83 000 29 263 83 000

32027 Sommerhundekjørerskolen (øremerket) -227 908 0 378 070 150 000 150 161 150 000

32030 Arrangementsstøtte (NM/Seppala) 0 80 000 80 000 80 000 80 000

32040 Klubbrelatert aktivitet (Klubbutvikling) 0 82 148 130 000 82 148 130 000

32050 Kostnader nasjonale stevner -6 800 0 127 312 160 000 120 512 160 000

32070 Integrering funksjonshemmede (øremerket) -30 000 0 50 000 25 000 20 000 25 000

35035 NM veka 0 4 237 10 000 4 237 10 000

50099 Stipend -30 000 0 30 000 0 0

51015 Lagleder internasjonale mesterskap 0 31 777 50 000 31 777 50 000

51020 Landslagstrener / Sportssjef 0 29 539 50 000 29 539 50 000

51030 Samlinger sen/jr./rekr. Landslag 0 73 905 110 000 73 905 110 000

51055 EM barmark 0 41 429 40 000 41 429 40 000

51060 Deltakelse EM / VM - Snø -21 559 0 58 222 78 000 36 663 78 000

51080 VM snø 0 51 240 51 240 0

73001 Rookie-kurs (øremerket) 0 50 000 30 000 50 000 30 000

73020 Trenerutvikling (øremerket) 0 11 448 90 000 11 448 90 000

73030 Lederutvikling 0 25 000 0 25 000

73050 Nasjonal TD utdanning 0 50 000 0 50 000

73090 Arrangementsutvikling 0 32 897 30 000 32 897 30 000

73100 Markedsføring/Media 0 8 681 30 000 8 681 30 000

73110 Klubbutvikling (øremerket) 0 1 715 1 715 0

90010 Styrets møtekostnader 0 45 175 70 000 45 175 70 000

90011 Komiteens møtekostnader 0 18 791 20 000 18 791 20 000

90012 Andre møtekostnader/representasjon 0 40 447 40 000 40 447 40 000

90030 Ting/ledermøter -160 010 0 183 338 65 000 23 327 65 000

95006 Regnskapstjenester (IRK) 0 0 65 65 0

95007 Kontingenter IFSS/ESDRA 0 7 795 7 795 0

95008 Bankgebyrer 350 0 319 669 0

95010 Lønn 0 745 854 1 000 000 745 854 1 000 000

95012 Kontorleie, porto, telefon, utstyr,trykkeri 0 189 189 0

95020 Kontorkostnader -20 000 264 105 250 000 264 105 230 000

95040 Div. kostnader -1 580 0 4 132 15 000 2 551 15 000

95050 Utstyr/bekledning 0 31 532 40 000 31 532 40 000

95060 Messer og promotering (øremerket) -1 027 0 4 104 30 000 3 077 30 000

96001 NIF grunntilskudd -186 693 0 -186 693 0

96008 Renteinntekter -13 424 0 133 -13 291 0

96009 VO-midler fra Studieforbundet/Post 3 -4 356 0 -4 356 0

96010 Salgsmateriell -98 256 -130 000 34 947 70 000 -63 308 -60 000

97020 Andre inntekter -8 280 0 -8 280 0

98010 Lisenser/forsikringer -241 615 -200 000 86 732 95 000 -154 883 -105 000

98020 Tilskudd NIF (post 2) -1 680 233 -1 866 926 -1 680 233 -1 866 926

98030 Tilskudd NIF (post 3) -654 526 -654 526 -654 526 -654 526

98040 Mva-kompensasjon -220 769 -160 000 -220 769 -160 000

SUM TOTALT -3 586 686 -3 031 452 2 851 960 3 176 000 -734 727 144 548

Inntekter Kostnader Resultat



                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
58 

 

  9   Innkomne forslag 

1. Forslag fra styret NHF 
 

På styremøte 3 19 20 

Ble det tatt opp følgende sak under sak 26/19-20    eventuelt 

3. innføre en ordning der sittende styremedlemmer mottar en årlig godtgjørelse som 

fastsettes i forhold til vervet: Styremedlem: kr. 2000,- AU, kr 4000,- President: kr 10 000,- 

Begrunnelse: styremøtene er navet i organisasjonen. Det er der beslutninger tas. Det er 

viktig at alle er godt forberedt til styremøtene og at alle møter. Det er viktig at alle 

styremedlemmene deltar aktivt dersom organisasjonen skal utvikle seg. For 2019 og 2020 

ligger beløpene godt innenfor det som er avsatt i budsjettet til styremøtekostnader. 4. 

Innføre en ordning der den personen som tar ansvar 

Etter diskusjon fattet styret følgende vedtak: 

1. Styret ønsker å utsette dette vedtaket og overlate dette til tinget. 
Terje Hoel ønsker å fremme at Siri Barfod som president får et styrehonorar pr år på 
kr. 10.000. Begrunnelsen for dette er det merarbeidet som medfølger å være 
president. Samtidig fremheves det at 1. Visepresident har trukket seg fra styret, som 
også påfører presidenten merarbeid.  
Siri blir bedt om å forlate møte under behandling av saken. 
Snorre Næss kommenterer at han mener dette er en sak for tinget. 
Etter diskusjon ble fattet følgende 
 

Vedtak: 

Presidenten mottar et honorar på kr 10.000 for 2020 

Saken forelegges kontrollkomiteen til uttalelse og godkjenning. 

Enstemmig vedtatt 

Siri Barfod er inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. 

Saken er forelagt kontrollkomiteen som har uttalt at saken bør legges frem for tinget. 

Det vises til henvendelse til Kontrollkomiteen 3.12.2019 med anmodning om 

Kontrollkomiteens  

Uttalelse før vedtak fattes. 

«Henvendelsen er behandlet av kontrollkomiteen som har følgende syn på saken: 

«Forslagene går på honorering av tillitsvalgte og bør av den grunn ses i sammenheng. 

Kontrollkomiteen mener at disse sakene må bli fremlagt for Forbundstinget.  Det dreier seg 

uansett om honorering for 2020 og det er da ingen grunn til at saken ikke skal fremlegges 

for og avgjøres på prinsipielt grunnlag av Forbundstinget som rette instans.» 

Følgende forslag fremmes fra styret: 

Presidenten mottar et honorar på kr 10.000 for 2020 
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 10   Regnskap 7. kvartal 2020 

 

År 2020 Norges Hundekjørerforbund

Periode: 07

Dette året (alle) Dette året (alle)

Regnskap Budsjett Årsbudsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett

Prosjekt Prosjektnavn

10050 Internasjonale møter/kongresser 0 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000

10070 Antidoping arbeid - hund 0 0 15 793 40 000 100 000 15 793 40 000 100 000

10080 Veterinær og dyrevern 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

10090 Dyrevelferd/-helse 0 0 12 000 80 000 0 12 000 80 000

32025 Ungdomstiltak (øremerket) 0 0 0 25 000 80 000 0 25 000 80 000

32027 Sommerhundekjørerskolen (øremerket) 0 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000

32030 Arrangementsstøtte (NM/Seppala) 0 0 60 000 70 000 80 000 60 000 70 000 80 000

32035 NM Veka 0 0 3 178 50 000 50 000 3 178 50 000 50 000

32040 Klubbrelatert aktivitet (Klubbutvikling) 0 0 18 445 87 500 250 000 18 445 87 500 250 000

32050 Kostnader nasjonale stevner -21 373 0 0 124 529 110 000 150 000 103 156 110 000 150 000

32070 Integrering funksjonshemmede (øremerket) -90 000 0 0 11 266 25 000 150 000 -78 734 25 000 150 000

50099 Stipend -95 000 0 0 30 000 -65 000 0 0

51015 Lagleder internasjonale mesterskap 0 0 30 091 15 000 30 000 30 091 15 000 30 000

51020 Landslagstrener / Sportssjef -1 000 0 0 41 404 60 000 150 000 40 404 60 000 150 000

51030 Samlinger sen/jr./rekr. Landslag 0 0 0 110 000 0 0 110 000

51055 EM barmark 0 0 0 40 000 0 0 40 000

51057 Int. arrangment Norge 0 0 199 199 0 0

51060 Deltakelse EM / VM - Snø -9 352 0 0 84 377 70 000 70 000 75 025 70 000 70 000

73001 Rookie-kurs (øremerket) 0 0 0 50 000 0 0 50 000

73020 Trenerutvikling (øremerket) -1 483 0 0 91 765 120 000 120 000 90 282 120 000 120 000

73030 Lederutvikling 0 0 7 500 25 000 0 7 500 25 000

73050 Nasjonal TD utdanning 0 0 10 975 80 000 130 000 10 975 80 000 130 000

73090 Arrangementsutvikling 0 0 3 195 15 000 35 000 3 195 15 000 35 000

73100 Markedsføring/Media 0 0 7 500 25 000 30 000 7 500 25 000 30 000

90010 Styrets møtekostnader 0 0 10 192 42 000 70 000 10 192 42 000 70 000

90011 Komiteens møtekostnader 0 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000

90012 Andre møtekostnader/representasjon 0 0 37 859 25 000 40 000 37 859 25 000 40 000

90030 Ting/ledermøter 0 0 935 65 000 65 000 935 65 000 65 000

95007 Kontingenter IFSS/ESDRA 0 0 9 081 9 081 0 0

95008 Bankgebyrer 0 0 0 0 0 0 0

95010 Lønn 0 0 529 005 641 665 1 200 000 529 005 641 665 1 200 000

95020 Kontorkostnader -90 -20 000 -20 000 205 520 145 831 300 000 205 430 125 831 280 000

95040 Div. kostnader 0 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000

95050 Utstyr/bekledning 0 0 30 000 40 000 0 30 000 40 000

95060 Messer og promotering (øremerket) 0 0 12 518 20 000 40 000 12 518 20 000 40 000

96006 Lisens 0 0 0 0 0 0 0

96010 Salgsmateriell -45 254 -60 000 -100 000 4 885 50 000 50 000 -40 370 -10 000 -50 000

97010 Sponsoravtaler -100 000 -100 000 0 -100 000 -100 000

97020 Andre inntekter -3 000 0 0 -3 000 0 0

98010 Lisenser/forsikringer -120 387 -270 000 -270 000 34 631 85 000 85 000 -85 757 -185 000 -185 000

98020 Tilskudd NIF (post 2) -2 115 668 -1 906 926 -2 106 266 -2 115 668 -1 906 926 -2 106 266

98030 Tilskudd NIF (post 3) -835 888 -654 526 -835 888 -835 888 -654 526 -835 888

98040 Mva-kompensasjon 0 -160 000 0 0 -160 000

SUM TOTALT -3 338 495 -3 011 452 -3 592 154 1 577 343 2 361 496 4 065 000 -1 761 152 -649 956 472 846

Inntekter Kostnader Resultat
Hittil i år Hittil i år Hittil i år
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11 Revidert budsjett 
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Vi har fått økning i tilskuddene på både post 2 og 3 for 2020. Dette skyldes økt aktivitet i 

forbundet samt en grundig rapportering. Vi fikk en økning i forhold til i fjor på kr 199.340.- 

for post 2 og kr. 239.340.- for post 3. Dette er en total økning av spillemidlene på kr. 

438.680.-. 

Vi hadde for 2019 et stort overskudd på kr 720.727,-, Dette er penger som er innvilget til 

aktivitet. For at vi ikke skal få nedjustert innvilgning av spillemidler for 2021, er vi nødt til å 

vise at vi bruker overskuddet til det formål det var innvilget til. Budsjettets underskudd er 

derfor økt med kr 354.298.- 

Endringer i budsjettet fordeler seg som følgende 

Dyrevelferd økning på kr 230.000.- 

Aktivitet økning på kr 210.000,- (Øremerket tilskudd paraidrett kr 110.000,-) 

Landslag økning på kr 50.000,- 

Utdanning økning på kr. 100.000,- 

Administrasjon økning på kr. 150.000,- 

 

Det reviderte budsjettet er godkjent av styret på styremøte 1. april 2020 sak 84-10/20. 
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12  Budsjett 2021 

Budsjettet for 2021 er i tråd med strategidokumentet som er lagt frem, samt med NIF sine 

kriterier for tildeling av post 2 og 3 midler.  

 

BUDSJETT 2021
2020 2021

Dyrevelferd   

10070 Antidopingarbeid 100 000       70 000          

10080 Veterinærkostnader 200 000       200 000       

10090 Dyrevelferd og helse 80 000          70 000          

Aktivitet

32025 Ungdomstiltak 80 000          70 000          

32027 Sommerhundekjørerskolen 150 000       150 000       

32030 Arrangementsstøtte NM Seppala 80 000          80 000          

32035 NM-Veka 50 000          50 000          

32040 Klubbutvikling 250 000       200 000       

32050 Kostnader nasjonale stevner 150 000       150 000       

32060 Spillemidler til utstyr

32070 Integrering Para 150 000       50 000          

Landslag

51015 Lagleder internasjonale mesterskap 30 000          40 000          

51020 Landslagstrener/Sportssjef 150 000       120 000       

51030 Samlinger SR/JR/Rekrutt 110 000       110 000       

51050 Deltakelse VM/EM snø 70 000          70 000          

51055 Deltakelse VM/EM barmark 40 000          40 000          

51080 OLT Stipend

Utdanning

73001 Rookie kurs 50 000          60 000          

73010 Aktivitetslederkurs 40 000          30 000          

73020 Trenerutvikling 80 000          80 000          

73030 Lederutvikling 25 000          10 000          

73050 TD utdanning 130 000       100 000       

73090 Arrangementsutvikling 35 000          35 000          

73100 Markedsføring/Media 30 000          30 000          

Organisasjon

90010 Styrets møtekostnader 70 000          50 000          

90011 Komiteens møtekostnader 20 000          20 000          

90012 Andremøtekostnader representasjon 40 000          40 000          

90030 Ting/Ledermøte 65 000          65 000          

10050 internasjonale møter kongresser 60 000          15 000          

Administrasjon

95010 Lønn 1 200 000    1 200 000    

95020 Kontorkostnader 300 000       300 000       

95040 Div kostnader 15 000          15 000          

95050 Utstyr bekledning 40 000          40 000          

95060 Messer, promotering 40 000          20 000          

96010 Salgsmateriell 50 000          50 000          

98010 Lisens/forsikring 85 000          85 000          

SUM KOSTNADER  4 065 000    3 715 000    

96010 Salgsmateriell 100 000-       100 000-       

97010 Sponsoravtaler 100 000-       -                

98010 Startlisens 270 000-       270 000-       

98020 Tilskudd NIF post 2 2 106 266-    2 000 000-    

98040 Tilskudd NIF post 3 835 888-       700 000-       

98040 Momskompensasjon 160 000-       160 000-       

95020 Finansposter 20 000-          20 000-          

SUM INNTEKTER 3 592 154-    3 250 000-    

RESULTAT 467 846-       465 000,00-  
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13  Valgkomiteens innstilling 

Innstilling NHF Valg 2020    

       
Valgkomiteen består av Randi Elin Lutnæs, Kristin Mengshoel, Eilert Hesthagen og Inge Bugge Knudsen 
(leder).  

       

Org. Verv 
Per
. Kandidatens Info Klubb/ Bosted Kontakt informasjon 

ledd     navn       

Styret 
1.visepr
es 

2 
år Frode Flathagen                      * 

Elverum/ Trysil 
HK 41401429 

            frode.flathagen@tepas.no 

Styret  TKB repr 
2 
år Trine Sørum   Trondheim 99024085 

            khyenget@frisurf.no 

              

ESK Leder 
2 
år Johanne Sundby   Oslo 90558704 

            
johanne.sundby@medisin.ui

o.no 

ESK 
Nestled
er 

2 
år Vidar Løkeng   Narvik 92055207 

            Vidar.lokeng@gmail.com 

ESK Medlem 
1 
år Guro Byfuglien *** Torpa 90227417 

              

ESK Medlem 
1 
år Sven Erik Gullbekk *** Drammen 93830483 

            sven-erik@bergvang.no 

ESK Medlem 
1 
år 

Ingrid Wiik 
Haugbjørg *** Rendalen 95144300 

            ingrid-wiik@hotmail.com 

              

TDK Leder 
2 
år Alf Stokke   Rendalen 94032609 

            alstokke@hotmail.com 

TDK 
Nestled
er 

1 
år Steinar Johanssen    Nittedal 90891958 

            steinarjohan@hotmail.no  

              

Lov Medlem  
2 
år Jørgen Urbye   Oslo 40400871 

            Jorgen.urbye@crawco.no 

              

TKS Leder  
2 
år  Maren Lindahl   Hallingen 47858606 

mailto:steinarjohan@hotmail.no


                                                                                        Tingdokumenter for Norges Hundekjørerforbund                                                 

 
64 

 

            lindahlmaren@gmail.com 

TKS 
Nestled
er 

2 
år Marianne Gjelstad    Andebu 90788430 

      Pettersen       

              

TKN  
Nestled
er 

2 
år 

Ann Kristin 
Midtlien   Asker 91328798 

            an-kmidt@online.no 

              

              

TKB 
Nestled
er  

2 
år Laila Leegaard   Andebu 91597474 

            lleegaar@gmail.com 

              

              

UK Leder 
2 
år André Boysen    Hamar   48270431 

      Hillestad     Hund.andre@yahoo.com 

UK 
Nestled
er 

2 
år Truls Johansen   Bærum  95054853 

            truls-johansen@live.no 

              

Sank Leder  
2 
år Nils Finsrud   Gausdal 95765996 

            nils@gsi.no 

              

Antido
p  Leder 

2 
år   

utpekes av 
styret     

              

Funk.  Leder 
2 
år  Monika Harstad    Asker  41451348 

      Hallan      monika.gresvig@gmail.com  

              

Funk.  
Nestled
er  

2 
år Vigdis Christensen   Asker 95174602 

 
* presentasjon av Flathagen- se under. 

*** 1 år for å oppnå bytte annenhver periode. 

 

Presentasjon av valgkomiteens kandidat til visepresidentvervet 

 

Frode Flathagen, 47 år 

 

- Gift og har 3 barn (16-21 år) bosatt i Elverum. 

- Er utdannet lærer. 

- Jobb: Tepas Kompetanse AS, kvalitetsleder 

 

mailto:monika.gresvig@gmail.com
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Startet med hundekjøring, nordisk stil, som 10 åring. Kjørte aktivt i perioden 1983 – 1995, og var 

tilknyttet NHF’s forbundslag i perioden 1990-1992. Jeg har etter dette hatt vorstehere som har vært 

brukt til turkjøring, jakt og jaktprøver. 

 

Ungene har vært aktive i skiskyting fra 2011 – 2017, og jeg var i den perioden skitrener for ski- og 

skiskyting i Hernes Idrettslag. 

 

Min yngste datter er nå aktiv i hundekjøring, nordisk stil og er inne i sin 3. sesong, noe som tilsier at 

vi stort sett er på de løpene som blir arrangert i Nordisk stil gjennom barmarks- og vintersesongen, 

samt at vi sporadisk deltar på noe sprint slede når det passer. 

 

Jeg har i tillegg til å være trener for barn og ungdom vært aktiv på styresiden i de klubbene hvor 

ungene har vært aktive, samt i arrangementsstaben i forbindelse med konkurranser. Pr. i dag er jeg 

styremedlem i Trysil Hundekjørerklubb, og er også styremedlem i Norsk Vorstehhundklubb 

Innlandet, hvor jeg nå fullfører Fuglehundklubbenes forbund’s Fase 1 og 2 utdanning for dressur av 

stående fuglehunder.  

 

 

Valgkomiteens arbeid 

 

Valgkomiteen består av Randi Elin Lutnæs, Kristin Mengshoel, Eilert Hesthagen og Inge Bugge 

Knudsen (leder).  

 

Vi begynte arbeidet 27. november 2019. I alt har vi hatt fem møter. Fire av disse ble gjennomført på 

digital plattform. Ut over dette har vi vært i hyppig kontakt med hverandre på telefon, messenger og 

e-post. I løpet av prosessen har vi vært i kontakt med 35 personer.  

 

Den ferdige innstillingen, slik den foreligger nå, består av en sammensatt gruppe med 19 særlig 

kompetente og erfarne personer. Flere av kandidatene har svært lang og bred fartstid innen 

hundekjørersporten, så vel som fra andre idretter. Alle kandidatene har gjennom samtaler formidlet 

at de er motiverte og interesserte i å gjøre en god innsats for hundekjørersporten i de respektive 

organisasjonsledd de innstilles til. Valgkomiteen er svært fornøyd med kandidatene vi innstiller. 

 

Innstillingen ble opprinnelig ferdig medio mai. I samme tidsrom fikk vi i oppgave av styret å 

innstille ytterligere to varamedlemmer. Den endelige innstillingen ble så ferdigstilt 5.6. 

 

Gausdal 6.6.2020  

 

For valgkomiteen 

Inge BK, leder 
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