
HANDLINGSPLAN 2010 – 2022 

 

Oppdatert: 2. desember 2020 

 

Sammendrag:  

NHF ønsker å styrke sporten, og hovedfokus er rekruttering, kompetanse, modernisering og bærekraft. 

Vi skal: 

• tilrettelegge for økt rekruttering, utvikling og styrke fagkompetanse i klubbene 

• stimulere til økt arrangementskompetanse; økt standard og flere arrangementer 

• utdanne flere aktivitetsledere, trenere, og TD-er 

• lage «verktøykasser» for klubbene slik at de kan skape mer aktivitet lokalt 

• tilby en forutsigbar toppidrettssatsing 

• sikre god hundevelferd hos våre medlemmer 

• drive holdningsskapende arbeid 

• åpenhet og transparens 

• arbeidet skal knyttes til FNs bærekraftsmål 
 

 



BREDDE/REKRUTTERING  

 DELMÅL ANSVAR 

Lavterskel aktivitet 
 
 
 

• Barnas hundekjørerdag 

• Ukentlig trening (ta med den 
hunden du har og bli med) 

• Lysløyperenn 

• Alle skal med/Vil du være med 
 

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK 

Markedsføring 
 
 

• Camp Villmark 

• Sommerleir hund-barn, arr.  

• SoMe 

• NHF hjemmeside 

• Profilering 

ADM 

 •   

UTDANNING  

 DELMÅL ANSVAR 

Trenerutdanning –  
Trenerløypa 
 

Trenerkurs; Trener 1,  
trener 2 kurs 
 
Bygge status 

• Utvikle trenerløypa – 1 – 4 

• Trenerseminar innen utgangen 
av 2022. 

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK 

Lederutvikling- legge 
inn mål om antall 
personer  
 

• Oppfordre klubbene til å ta kurs 
via kretsen og NIF.  
 
 

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK 

Klubbutvikling 
 

• Lage verktøykasser for klubbene 

• Klubbesøk 

• Utvikle mal for klubbesøk 

ADM/TKN/ 
TKS/TKB/UK/ 
Styret 



ARRANGEMENTSUTVIKLING  

 DELMÅL ANSVAR 

Modernisering og 
nytenkning 
 

• TD kurs 
Det må lages en sertifisert TD 
utdanning med kursplan 

• Utdanne flere 
antidopingkontrollører 

• NM-Veka 

• Grønt-kort ordning; 
-Lage e-læringskurs i 
reglementet for alle grener 

• Skandinavisk Cup (SOC) 

• World cup status for løp 

• Ha en forutsigbar terminliste; 
- VM 2025 
- Finne arrangør til NM 2 år i 

forkant 
- Ny NM kontrakt 

ADM/TDK/ 
TKN/TKS/ 
TKB/ADK 

TOPPIDRETT  

DELMÅL 
 

DELMÅL ANSVAR 

Modernisering  
Ny toppidrettsmodell 
 

• Ny toppidrettsmodell 
- Landslag (sr, jr); nordisk, 

slede, barmark  
 

 

TKS/TKN/TKB 
Landslagstrener 
Toppidrettsutvalg 

 

 



HUNDEVELFERD/ HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID  

 DELMÅL ANSVAR 

Fremme god 
hundevelferd 

• Styrke antidoping arbeidet 

• Trekkhundregisteret 

• Ferdsel i nasjonalparker 

• Kontakt med Mattilsynet 

• Styrke medlemmenes 
kompetanse om hundevelferd 

• De nye hundelovene; 
- Hundeloven 
- Sportsdyrloven 

• Innspill til handlingsplan ESK 
 

ADM/ESK/ADK 
Morten Rønseth 
styret 

 

PARAIDRETT 

 DELMÅL ANSVAR 

Stimulere til økt 
rekruttering, 
kompetanse og 
aktivitet.  

 

• Øke rekruttering 

• Øke kompetanse 

• Øke aktivitet 

• Lage 5 års handlingsplan 
- Opprette kontakt med 

kompetanse og -
ressurssentre 

• Gjennomføre 
introduksjonskurs (trener2) 
 

Parakomiteen 



MÅLTALL 

Satsningsområde Mål Måltall 

Bredde/Rekruttering Nye medlemmer 200 

Utdanning 
 

Trener 1 
Trener 2 
Klubbesøk 
TD  
Antidoping kontrollører 

20 
8 
Kontakte alle klubber enten via teams eller fysisk møte 
20 
3 

Toppidrett Være beste nasjon  

Paraidrett Aktivitet 
Informasjonsarbeid 

20 deltakere på samlinger 
Besøke 6-8 organisasjoner 

   

 


