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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 02 
 
Sted:  Teams 
Tid:  Tirsdag 20. oktober 2020 kl 18.00  
 
Til stede:  
Siri Barfod (SB) President 
Frode Flathagen (FF) 1. visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Katrine Foss (KF) Leder TKN (Vararepresentant) 
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS 
Trine Sørum (TS) ansvar TKB ikke tilstede 
Blanka Csizmadia (BC) Ungdomsrepresentant 
 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TKS 
Johanne Sundby (JS) ESK 
   
Forfall:  
    

 

Neste møte: 24. november kl 18.00 teams 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 VEDTAKSSAKER   

Sak     
15-20/21 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet, inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 4 representanter 
Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om 
inhabilitet 

SB  

Sak 
16-20/21 

Godkjenne protokoll fra styremøte 01 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

SB  

Sak 
17-20/21 

Regnskap periode 09 
GS informerer om at det ikke er store endringer på 
regnskapet. Det er som forventet en økning av 
benyttede midler i forbindelse med trenerutdanningen 
og klubbutvikling 
 
Vedtak: 
Styret tar regnskapet til etterretning 

GS  

Sak 
18-20/21 

NM Langdistanse 
 

ÅØ 15.11.20 
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TKS har behandlet felles søknad fra Femund 
trekkhundklubb og Alta trekkhundklubb, hvor 
klubbene søker om å arrangere NM i langdistanse 
under Femundløpet og Finnmarksløpet 2021.  
 
Fordelingen av NM-ene er som følger: 
Femundløpet: åpen klasse og junior klasse 
Finnmarksløpet: begrenset klasse  
  
Begge klubber har avklart at hvis det blir EM eller VM 
på noen av stedene, så går søknaden for hele NM til 
den andre part og året etter forsetter vi på å søke for 
fordelingen annet hvert år igjen.  
 
Vedtak: 
Fordelingen av NM-ene er som følger: 
Femundløpet: åpen klasse og junior klasse 
Finnmarksløpet: begrenset klasse  
Dette forutsettes at både NM kontrakt og TD kontrakt 
blir signert innen 15. november 2020. 
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 
19-20/21 

Fluor 
Fluor har vist seg å være både helse- og 
miljøskadelig. IFSS skriver i sitt nyhetsbrev i mai 
2020, følgende: 
Skivoks som inneholder fluor skal forbys innen 
sesongen 2022-23. IFSS har besluttet å følge 
anbefalingene fra det internasjonale skiforbundet 
(FIS) når det gjelder et forbud mot fluorholdig skivoks. 
Fluorholdig skivoks har blitt vist vitenskapelig å ha en 
negativ miljø- og helsepåvirkning. IFSS vil følge 
utviklingen i FIS og ta ytterligere avgjørelser deretter. 
Det internasjonale skiforbundet avholdt møte den 
9.oktober 2020, og sier i en pressemelding etter 
dette: 
Det internasjonale skiforbundet (FIS) har besluttet å 
utsette implementeringen av fluorforbudet til 
sesongen 2021-2022 med start 1. juli 2021.  
Dette begrunnes med at det pr. 1.10.20 ikke 
foreligger testverktøy som er gode nok, og at 
resultatene fra testing ikke er pålitelige. Det skal fram 
til 1.7.2021 jobbes med videreutvikling av testverktøy. 
NHF har pr i dag ikke jobbet med å utvikle 
testverktøy, men ser at det vil være en utfordring hos 
oss,- som  hos skiforbundet-, å innføre et forbud 
dersom slikt verktøy ikke er på plass 
Vi har henvendt oss til IFSS med spm om dette er 

FF  
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vurdert fra deres side før vedtak ble fattet.  
Enn så lenge er det mulig å arbeide med 
holdningsskapende arbeid. 
 
Holdningsskapende arbeid: 

- Flere produsenter av glider/skivoks, jobber nå 

med alternative produkter som ikke inneholder 

fluor. Alle klubber som høsten/vinteren 2020/-

21 planlegger smørekurs for sine medlemmer, 

bør sette søkelys på produktserier som ikke 

inneholder fluor. 

- NHF utarbeider et verdidokument som 

publiseres på hjemmesider og sosiale medier. 

Det bør også være tema på klubbkvelder og 

tilgjengeliggjøres for medlemmer av klubber 

som omfattes av NHF 

- NHF nedsetter et utvalg til å arbeide med 

spørsmålet om hva som må på plass før vi bør 

beslutte å innføre et forbud mot bruk av fluor.  

Utvalget bør som minimum bestå av medlem 

fra fagkomiteene. 

Etter diskusjon og drøftelse av saken ble følgende 

vedtak fattet. 

 
Vedtak: 
Styret i NHF skal utarbeide et verdidokument knyttet 
til bruk av fluorholdige gliprodukter. Det skal på 
klubbnivå jobbes med holdningsskapende arbeid for å 
redusere bruken av slike produkter for sesongen 
2020/21 og 2021/22, for å forberede 
hundekjørermiljøet på forbudet som trer i kraft 
sesongen 2022/23. 
Det må innarbeides i styrets- og TKN og TKS sine 
handlingsplaner. 
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 
20-20/21 

Datoer for møter med komiteene 
 
Komite Dato Ansvar 

TKN Kommer tilbake Anne 

TKS Kommer tilbake Åse 

TKB  Trine 

UK Kommer tilbake Blanka 

TDK Kommer tilbake Frode 

ESK 26.10.2020 Hernan 

 
Alle 
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ADK   

 
Vedtak:  
 
 

 

Sak 
21-20/21 

Tinget 2021–Hybrid ting/reisefordeling    
Etter gjennomføringen av det digitale tinget 2021, har 
vi fått mange positive tilbakemeldinger. Det er mange 
klubber som ønsker muligheten for å delta digitalt på 
tinget også fremover.  Dette vil flere muligheten i å 
delta, da mange har problemer med lang reisevei og 
kenneler som må ivaretas. Slik som situasjonen er i 
dag, har NIF gitt dispensasjon for klubber og 
særforbund til å gjennomføre digitale årsmøter og ting 
grunnet koronasituasjonen. Når pandemien trekker 
seg tilbake, vil unntaket til dagens lov bli trukket 
tilbake. Da vil regelen igjen være at årsmøter og ting 
skal skje ved fysisk oppmøte. NIF har oppfattet at det 
er mange klubber og særforbund som ønsker endring 
av denne loven, slik at man kan ha såkalte hybride 
årsmøter/ting. Har fått bekreftelse i dag at denne vil 
være en av sakene som vil bli tatt opp på ledermøte. 
I forbindelse med eventuell innføring av hybrid ting, 
må reisefordelingsordningen revurderes. Det vil ikke 
være formålstjenlig å ha en slik ordning ved 
gjennomføring av hybrid ting. 
 
Etter diskusjon ble fattet følgende  
 
Vedtak: 

1. Hybrid ting 

NHF vil anbefale NIF å endre regelverket, slik at 
det åpner opp for hybride årsmøter og ting. NHF 
legger foreløpig opp til hybrid ting 2021, frem til det 
er en avklaring både på pandemisituasjonen og 
NIFs vedtak.  

2. Reisefordeling 

Ved gjennomføring av hybrid ting, faller ordningen 

med reisefordeling bort for de som deltar digitalt. 

Enstemmig vedtatt 

GS  

Sak 
22-20/21 

Søknad Hamar 
Hamar THK søker om tilskudd for å dekke ikke 
forutsatte utgifter for sesongen 19/20 på totalt kr. 
36.000,-.  

1. Avlyste arrangementer grunnet hundesykdom 

høsten 2019 = 20.000, 

2. Saksbehandlingsgebyr = 6000,-  

ÅØ  
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3. Utgifter klubbhus parkering, løype og pendling 

= 10.000,-  

Punkt 1. er utgifter knyttet til inntektssvikt.  
Punkt 2. og 3. er utgifter i forbindelse med 
integreringsprosjektet til Hamar THK hadde med NHF 
og LARS vinteren 2020. De fikk et tilskudd fra NHF 
hvorav alt ble brukt til å dekke boutgifter for Taina 
Teräs. Derfor ble klubben å gå i uforutsett 
underskudd på 10.000,- etter prosjektet.  
Hamar THK er i en vanskelig økonomisk situasjon, 
noe de har signalisert til NHF.  
 
Vedtak: 
NHF ønsker å hjelpe Hamar THK så langt det lar seg 
gjøre, og vil derfor innvilge tilskudd på kr 16.000 for 
uforutsette utgifter for Taina Prosjektet.  
NHF dekker ikke inntektssvikt. 
Enstemmig vedtatt 

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak  
23-20/21 

Handlingsplan tingperioden 2020/2021 
Alle må gå igjennom handlingsplanen som er laget for 
to år og strategidokumentet som ligger til grunn. Prøv 
å få innspill fra klubbene og miljøet rundt dere. 

SB  

Sak 
24-20/21 

Representanter til valg i IFSS 
Det er viktig at vi har norske representanter i IFSS, 
slik at vi kan være med å påvirke fremtiden for 
internasjonal hundekjøring.  Saken ble diskutert og vi 
ble enig om å kontakte miljøet for innspill, etter 
avsjekk om nåværende europadirektør Bengt Ponten 
ikke fortsetter. 

SB  

Sak 
25-20/21 

Webinarer 
Klubbutvikling (Fakturering og klubbadministrasjon) 
Styrekurs 
Antidoping seminar 
Ferdsel i utmark (Hernan avklarer med ESK) 
 
Webinarene må ikke vare lengre en 1,5 time 
Beslutning om temaer gjøres på seminaret siste helg 
av oktober 

Alle  

Sak 
26-20/21 

Eventuelt 
 
Sak 1 
RaceVets seminar på Bessheim 9.-11.april 2021 
Jeg møtte Kitti Marie Killi Jevne fra Jotunheimen 
Hundekjørerlag på Trener 1 kurs i august og hun 
fortalte meg om seminaret som RaceVets skal 

HM  
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arrangere gjennom henne og hvis det var en mulighet 
at NHF kunne delta med en stand og/eller en liten 
forelesing og hvis det var mulig å søke for midler for å 
støtte seminaret. Jeg sa at jeg skulle sende info 
videre til styret for å undersøke hvordan dette kunne 
formaliseres.  
 
Her er melding fra henne: 
Helgen etter påske 2021, dvs 9.-11.april, så 
arrangerer Racevets gjennom undertegnede et 
seminar på Bessheim. Tanken er at alle veterinærer 
som jobber på de store løpene (Femund, Finnmark, 
Gausdal Maraton) skal delta, og alle hundekjørere 
som kjører aktivt på løp. Her skal vi ha workshops 
hvor vi utveksler erfaringer når det gjelder praktiske 
utfordringer både vi som veterinærer og kjørerne 
møter på, eks løpsdiare, selegnag, mangel på appetitt 
etc. Det blir noen foredrag, både faglig og hyggelige. 
Jan Kåre Heiberg og Simen Bækken ville gjerne stille 
opp og fortelle om turen Norge på tvers med 20 
hunder, og Ingen Bugge Knudsen vil komme og 
fortelle om den nye boken sin, Hundekjøringens 
historie i Norge.  Har lyst til at veterinærene kan få 
prøve å kjøre hund selv, gjerne med en hund i sleden. 

      

Kongstanken er jo selvfølgelig at kjørere og 
veterinærer møtes og blir enda bedre kjent, slik at det 
ikke blir "oss mot dem", men heller et stort "vi", og på 
denne måten jobber enda bedre for å sikre 
dyrevelferd på løp og ellers innen trekkhundmiljøet. 
Det hadde vært flott om NHF kunne støttet opp om 
dette arrangementet, både økonomisk og med evt 
deltagelse/stand etc. Det vil ha en uvurdelig 
signaleffekt. Tenker jeg da... 
 

Hva tror du?      

--  
Med vennlig hilsen 
 
Nils Finsrud har allerede sagt at han kan stille og 
fortelle litt om TDen sin rolle, og viktigheten av 
samarbeid mellom TD og veterinærer. Det er viktig at 
vi tenker oss om når det gjelder støtte, da det er flere 
arenaer som også har gode samlingsarenaer som 
trenger støtte. 
 
Sak 2 
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Evaluering av Åpen time 
Det er kommet flere gode tilbakemeldinger på Åpen 
time. Et innspill er kommet på at agendaen for møtet 
må bli sendt ut 1 uke i forvegen. Vi må også 
promotere Åpen time bedre, slik at vi får med oss 
flere deltakere. 
 

3 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TDK Ikke tilstede når dette punktet ble tatt opp   

TKB Vi er midt i sesong, og har hatt et vellykket NM. NM fikk litt 
media oppmerksomhet lokalt. Komiteen er fulltallig, og er 
godt i gang med jobben i komiteen.  

  

TKN TKN er midt i arrangeringen av samlinger. Det er 
utfordringer i forhold til koronasituasjonen, og LL utøverne 
ønsker ikke innendørs samlinger som har vært planlagt. 
TKN bruker masse tid nå og fremover på NM-Veka. De har 
tatt på seg oppgaven som teknisk arrangør. 
Det er god kontakt med klubbene i forhold til NM og 
uttaksløp. De er spente på om det kommer lettelse i 
forhold til reglementet med karantene for deltakere på 
internasjonale løp, og har forventning til administrasjonen 
om at dette blir et prioriterings område i tiden fremover. 
TKN er også opptatt at det blir sanksjonert worldcup. 

  

TKS Vi jobber med å få flere komitemedlemmer til TKS. Dette 
har vært hovedfokus i det siste..  De har fått et nytt 
medlem Håvard Okstad Det jobbes med å få NM arrangør 
til sprint og mellomdistanse, men ønsket å avvente til 
styret hadde behandlet saken om tilskudd til Hamar TK. 

  

UK Det er laget en FB gruppe. De ønsker å lage en temakveld 
om snøreløping. De jobber med å lage et mandat 

  

AU Har hatt 2 møter, og har foreløpig forberedt agenda til 
styremøte og Åpen time 

  

ESK Er i gang, og ønsker å jobbe med konkrete opp gaver 
fremover. De har hatt mye kontakt i forkant av valget av 
komiteen, men har avtalt møte med Hernan 26. oktober for 
å konstituere komiteen. 

  

5 INFORMASJON FRA GS   

 • TD utdanning 

• Resertifisering ”Rent Særforbund” 

• Møter Femund TK, Alta TK og Femund- og 
Finnmarksløpet 

• Klubbesøk 

• Trener 1 Haugesund 

• Alle skal med 

• NIF møter 

• Informasjonsarbeid 
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Sted, Oslo 
Dato 10. november 2020 
 
Referent: Siri Barfod/Vibecke Schøyen 
 
 

 

 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Siri Barfod    Frode Flathagen  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________               ______________          _______________         __________________                       

 Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                         

Anne Kristiansen           Trine Sørum  Åse Østvold                     Blanka Csizmadia 
 
 
 


