PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 05
Sted:
Teams
Tid:
Tirsdag 19. januar 2021 kl 19.30
Til stede:
Siri Barfod (SB) President
Frode Flathagen (FF) 1. visepresident
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS
Laila Leegaard (LL) vara TKB
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant

Uten stemmerett:
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær
Alf Stokke (AL) TKS
Johanne Sundby (JS) ESK
Forfall:

Neste møte:23. februar kl 18.00

Pkt.

Sak:

1
Sak
63-20/21

VEDTAKSSAKER

Sak
64-20/21

Sak
65-20/21

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og
inhabilitet

Ansvar

Frist

SB

Vedtak:
Innkallingen er godkjent.
Styret er vedtaksføre med 7 representanter
Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om
inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med
sakens behandling. Vurderes fortløpende
Godkjenne protokoll fra styremøte 04

SB

Vedtak:
Protokollene godkjennes
Søknad om støtte til NC – TKN

FF

Sakens bakgrunn:
Styret har mottatt en søknad om støtte til
gjennomføring av NC (Norgescup) 2021 på kr
39.000.- (se eget vedlegg)
Dette er i utgangspunktet et svært godt tiltak, og er
helt i tråd med forbundets ønske om mer aktivitet.
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Da vi p.t. er midt oppe i en koronapandemi, kan det
diskuteres om tidspunktet for igangsettelse av nye
aktiviteter som innebærer reising nasjonalt er riktig.
Med de nye retningslinjene som kom 5. januar, og
som i dag er videreført på ubestemt tid, vil årets NC
om ikke bli helt avlyst så være svært avkortet.
Vi må også ta med at innvilgning av tilskudd til NC
vil medføre en diskusjon om tilskudd til klubber som
arrangerer WC.
TKN burde ha involvert styret i NHF i planleggingen
av NC, slik at man kunne behandlet saken før NC
var annonsert og arrangører var på plass.
NHF ønsker NC og cuper i alle grener i fremtiden,
og styret bør ta tak i dette før neste sesong. Vi vet at
Barmark har store planer for en tilsvarende cup, og
dette bør samkjøres
Vedtak:
Styret vil ikke innvilge tilskudd til NC for sesongen
2020/2021, og anbefaler at cupen avlyses med
tanke på pandemien. Styret vil invitere
grenkomiteene til eget planleggingsmøte for NC
sesongen 2021/2022. Planleggingsmøtet vil bli
avholdt i løpet av mars 2021.
Enstemmig vedtatt
Sak
66-20/21

Antidoping påtalenemnd

Sakens bakgrunn/begrunnelse:
Doping kontroll av hund er unntatt fra WADA koden.
Det følger av WADA codens artikkel 16 - som gjør
unntak for dyr.
Det betyr at NIF s lov kapittel 12 som gjelder et
generelt forbud mot doping, med henvisning til
WADA koden, ikke gjelder for dyr.
NIF s lov om disiplinærforføyninger og straff i
kapittel 11, gjelder for brudd på idrettens (og våre)
konkurranse regler. Dersom vi har et forbud mot
doping av hund i vårt og/eller vårt internasjonale
konkurranseregelverk så har vi det nødvendige
verktøy for å straffe overtredelser.
Hovedregelen er at styret i idrettslag, idrettskrets,
særkrets/region, særforbund og NIF kan reise
straffesak (påtale forholdet), jf NIF s lov §11-12 nr 1.
Det betyr at styret i NHF kan påtale brudd på NIF s
lov som er sanksjonert med disiplinærforføyning
eller straff. Det står i samme bestemmelse at
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Særforbund kan etablere eget påtaleorgan med
samtykke fra NIF.
Dopingsaker er spesielle saker som bør løftes ut av
organisasjonen. Tidligere har Antidoping Norge
vært påtalenemnd i saker som gjelder doping av
hund. (da det har vært antatt inkludert i
WADAKODEN ?)
Dersom de skal fortsette med
det, må dette forankres i et vedtak som så skal
godkjennes av NIF.
Etter møte med antidoping komiteen i NHF og
administrasjonen, og NIF s juridiske avdeling, ble
det enighet med NIF om at NIF skulle samtykke til at
Antidoping Norge fortsetter sin rolle som
påtaleenhet for NHF, på samme måte som de også
gjør det for hest/Rytterforbundet.
NIF har, i sitt styremøte i januar, godkjent at NHF
overlater påtalespørsmål for doping av hund til
Antidoping Norge.
Dersom NHF ønsker at Antidoping Norge skal
fortsette å være påtalenemnd i saker som gjelder
doping av dyr bør dette forankres i et styrevedtak.
Det bør også lages noen
saksbehandlingsregler/retningslinjer for hvordan
slike saker skal behandles.
Vedtak:
Det foreligger godkjenning fra styret i NIF at NHF
etablerer et eget påtaleorgan for brudd på
konkurranseregler som gjelder doping av hund.
Styret i NHF ønsker at det skal tilrettelegges for at
Antidoping Norge er påtalenemnd for saker som
gjelder doping av hund.
Enstemmig vedtatt
Sak
67-20/21

Smittevernstiltak i løp med pulk

Sakens bakgrunn:
Ved konkurranser i Nordisk stil, er det klasser hvor
det konkurreres med pulk. Pulken, inklusiv sele og
drag, skal veie 70% av hundens vekt og hundene
veies på stadion. Deretter justeres vekten på pulken
ut ifra hundens vekt.
Erfaringsvis er det kø og ansamling av
løpere/handlere rundt vekta inn mot start, og
naturligvis blir lukkemekanismen på hundeburet
hvor hunden settes inn, et av de få felles
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berøringspunkter på stadion. Denne
lukkemekanismen vil da bli en mulig kilde til
smittespredning som vi bør unngå i inneværende
sesong.
Det er flere mulige løsninger av dette:
1. Arrangør stiller med buråpner/lukker
a. Det vil være vanskelig å overholde 1
meters avstand mellom buransvarlig
og løper/handler når en ivrig hund skal
inn og ut av buret
2. Alle veier hund og pulk hjemme, og det
foretas hyppigere kontrollveiinger av
hund/pulk ved arrangementet, men vi vil
likevel ha utfordringen med felles
berøringspunkt
3. I inneværende sesong benytte oss av
tidligere reglement:
- 20 kg for tisper
- 25 kg for hannhund
- Ved flerspann: 20 kg pr. tispe og 25
kg.pr.hannhund
Vedtak:
For sesongen 2020/2021 foretas veiing av
hund og pulk av utøver hjemme før løp.
Det vil ikke være tilgjengelig vekt for veiing av hund
og pulk på stadion.
Arrangør foretar kontrollveiing av 1., 2. og 3.plass
etter målgang.
Det er arrangør som vil foreta veiing av pulk og
hund. Dette utføres med engangshansker og
munnbind. Hvis mulig skal burlåsen sprites ned
mellom hver veiing av hundene.
Enstemmig vedtatt
Sak
68-20/21

Forslag til IFSS
Sakens bakgrunn/begrunnelse:
Styret har diskutert muligheter for å komme med
forslag til IFSS GA. Fristen er nå 30 01 21.
Det er flere forhold vi ønsker å komme med innspill
til, som har vært diskutert over tid. Bla ønsker vi at
organisasjonen skal moderniseres og bli mer
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transparent, at avstanden til medlemmene skal bli
mindre.
Vi ønsker referater fra counsil, divisjoner og
komiteer. Vi ønsker innsyn i regnskap hvert år.
Det er helt nødvendig for en internasjonal
organisasjon å ha en ansatt. Da må kontingenten
økes.
Vedtak:
Styret i NHF gir fullmakt til AU og Administrasjonen
å formulere og fremlegge forslag til IFSS GA.

Sak
69-20/21

Enstemmig vedtatt
Smittevernsveileder 20. januar- 31. januar 2021
Sakens bakgrunn:
Det kom den 18 januar retningslinjer fra regjeringen,
og NIF har avholdt møte med informasjon om
konsekvensene. Det er 2 vesentlige punkter som
rammer idretten hardt og det er:
• For barn og unge kan ordinær
treningsaktivitet internt i klubber, lag og
foreninger gjennomføres, men kamper,
cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
•

GS

For voksne videreføres anbefalingen om ikke
å drive organisert aktivitet innendørs.
Utendørs kan voksne trene dersom det er
mulig å holde god avstand.

Det positive er at det åpnes opp for trening både
innendørs og utendørs for barn og ungdom under 20
år
•

Barn og unge under 20 år kan trene og delta
på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og
inne. De kan også unntas fra anbefalingen
om én meters avstand når det er nødvendig
for å drive med aktiviteten.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/art
ikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm18.1/id2828908/
Dette vil si at det ikke vil være mulig å arrangere
konkurranser i perioden 20. januar- 2021.
NHF har i perioden 4. januar-18. januar ikke
oppfattet at all konkurranse for voksne var anbefalt
avlyst. NHFs anbefaling var å kun avholde lokale
løp.
Det er viktig at vi tar vårt samfunnsansvar og
overholder idretten og regjeringens anbefalinger, i
håp om at vi skal kunne gjennomføre terminfestede
NM.
NM er definert som toppidrett og har unntak fra
dagens anbefalinger, og vil kunne arrangeres så
fremt det ikke blir innført enda strengere
retningslinjer, grunnet økning av smitte i
befolkningen.
NHF oppfordrer klubbene til å arrangere organisert
trening for barn, ungdom og voksne, slik at man
opprettholder god aktivitet i klubbene.
Vedtak:
Alle løp i perioden 20. januar-31.januar utsettes eller
avlyses.
Styret oppfordrer klubbene til å utsette løpene i
første omgang.
Styret oppfordrer klubbene til å arrangere organisert
trening for barn, ungdom og voksne, slik at man
opprettholder aktivitet lokalt i klubbene.
Sak
70-20/21

Enstemmig vedtatt
Eventuelt
Det avtales nytt styremøte 1. februar for å følge opp
koronasituasjonen.
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DISKUSJONSSAKER
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RAPPORT FRA KOMITEENE

TDK
TKB
TKN
TKS
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INFORMASJON FRA GS

Sted, dato Oslo 19. januar
Referent: Vibecke

Distribusjonsliste:
NHF’s kontor

___________________
President:
Siri Barfod

_______________
Styremedlem
Anne Kristiansen
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__________________
1. Visepresident
Frode Flathagen

______________
Styremedlem
Trine Sørum

_______________
Styremedlem
Åse Østvold

__________________
2. Visepresident
Hernan Maquieira

__________________
Ungdomsrepresentan
Blanka Csizmadia
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