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VEILEDNING FOR PROTEST/RAPPORT 
 

Ved å levere protest/ rapport ber du juryen om å behandle en sak om påstått regelbrudd.  

 

Juryen er løpets sanksjonsorgan og består av: 

- TD (hoved) 

- løpsleder 

 - representant fra arrangør  

- lagleder/handler valgt på lagleder-/kjørermøte  

 Sistnevnte har personlig vara som også er valgt på lagleder-/kjørermøtet.  

 

Alle har en (1) stemme hver, men ved stemmelikhet teller TDs stemme dobbelt. 

 

Juryen behandler saken din i samsvar med sin myndighet. Det er fastlagt hvordan en 

jurybehandling skal foregå og hvilke typer sanksjoner en jury kan gi i kapittel 4, Regelbrudd, i 

NHFs Konkurransereglement og Arrangementsreglement for Hundekjøring.  

 

Jury behandler kun skriftlige rapporter/protester som er levert innen tidsfristen!  

 

Rapport fra funksjonær: 
 

Alle som har en oppgave i løpet gitt av arrangør, NHF, veterinær eller TD, regnes som 

funksjonærer. 

 

 Rapport fra veterinær om alvorlige regelbrudd skal signeres to(2) veterinærer hvis mulig.  

 

Rapport fra andre enn utøver/funksjonær: 
 

Rapport fra andre enn utøver/funksjonær vil bli behandlet skjønnsmessig av TD/jury.  

 

Rapport må leveres TD/jury snarest mulig etter at situasjon ble observert.  

 

Protest fra utøver mot andre utøvere: 
 

Du må varsle funksjonær (TD eller annen funksjonær) muntlig umiddelbart ved målgang og 

deretter følge opp med en skriftlig protest. Denne leveres sekretariatet, løpsleder eller TD, 

senest 60 minutter etter egen målgang.  

 

Arrangør har vedtatt et protestgebyr som skal medfølge protesten. Blir protesten tatt til følge, 

får du gebyret ditt tilbake.  

 

SAKSBEHANDLING , RETTIGHETER OG SANKSJONER 
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Den som er anklaget kan kreve å få avgi forklaring ovenfor juryen i nærvær av deg som innga 

rapport/protest. Hele juryen skal være samlet når vedkommende forklarer seg. Hvis dette ikke 

er mulig å få til i praksis, må utøver underskrive i juryprotokoll på at man ikke protesterer mot 

juryens sammensetning.  

Juryen avgjørelse skal forelegges arrangør, utøver, og den som inngang rapport/protest snarest 

mulig.  

 

Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:  

- Skriftlig advarsel  

- Tidsstraff (langdistanse inntil 4 timer som tas ut på første etterfølgende obligatoriske hvile, 

mellomdistanse 5 minutter og 15 sekunder i sprint, nordisk og barmark)  

- Diskvalifikasjon  

 

Juryens avgjørelse er endelig. 

 

VIDERE SAKSBEHANDLING: 
 

TD/organisasjonsledd kan inngi rapport om forholdet til NHFs sanksjonsutvalg.  

 

Ved mistanke om, eller påstand om alvorlige brudd på dyrevelferd eller helse, skal forholdet 

anmeldes til politi av løpsledelse eller TD.  
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