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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 2020  

13 Behandling av innkomne forslag 

14 Behandle kontingenter og avgifter 

15 Behandling av justert budsjett for 2021 

16 Behandling av budsjett for 2022 

17 Valg 

18 Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting 

19 Avslutning 
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2   Forretningsorden  
   

1. Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter.  

Protokollen føres av de(n) valgte referent(er). 

 

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

Sak, med unntak av evt. Innledningsforedrag. 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 - imot - 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 
2020 har vært et spesielt år, hvor mer eller mindre alle løp og aktiviteter har blitt stoppet grunnet 

koronapandemien. Idretten generelt har hatt et stort frafall av medlemmer og aktive i 2020. Det er 

9,6% nedgang i medlemsmassen, og 4% nedgang i aktiviteten. 

NHF har hatt en flat utvikling under pandemien, og har en beskjeden økning i medlemstallet på 46 

personer, og en liten nedgang i aktivitetstallet på 16 personer. Sett i den store samenhengen må vi 

være fornøyd med dette resultatet.  

Som en kan se av utviklingen fra 2014 til i dag har vi likevel en stor nedgang i medlemsmassen på 

over 32%. Dette skyldes i noen grad opprydding i klubbenes medlemsregister, når NIF fikk nytt 

system for registrering av medlemmer, men også en reel nedgang.  

Hundekjøring har et stort rekrutteringspotensiale, da det er registrert over 600.000 hunder i Norge. 

Med et beskjedent medlemstall på 3803, er det uten tvil et potensiale for å øke medlemsmassen. 

Styret har derfor vedtatt at rekruttering vil være forbundets viktigste arbeidsområdet i tiden fremover.  

For å igangsette et godt rekrutteringsarbeide, må vi være åpne for modernisering av idretten og se 

på nye konkurranse former. Tilpasse sporten til dagens samfunn, og se på hva barn og unge 

ønsker. Vi må også rekruttere inn nye foreldre inn i verv i klubbene. 

Vi har i løpet av 2020 fått 2 nye medlemsklubber, og har per 2020 51 medlemsklubber.  

Nye klubber er: 

Skurdalen IL – Hundekjøring 

Søvikmark IL - Hundekjøring 
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Når vi ser på tallene for 2020 per gren, er det slede som har størst nedgang med 51 aktive. 

Nordisk har en nedgang på 17 aktive, og barmark har en økning på 28 aktive. 

 

 

 

Det er tydelig behov for rekruttering, da det er en nedgang i medlemsmassen på ca 32% fra 

2014 til i dag. 
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4   Resultater 2020/2021 

MEDALJEVINNERE NM BARMARK 2020 
 

 Medaljevinnere Lørdag 3.10.2020 
 

G 14-16år Snøresykkel 1-hund 
 

1 Aslak Kvaase-Wensaas Asker Trekkhundklubb 

2 Jard Even Aaseby Nittedal Hundekjørerklubb 

3   

J14-16år Snøresykkel 1-hund 
 

1 Sofie Stølan-Chesy Asker Trekkhundklubb 

2 Hannah Midtlien Langlie Asker Trekkhundklubb 

3 Sofie Nærland Thorrud Asker Trekkhundklubb 

Junior 17-20 år Sparkesykkel 1-hund 

1 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg Trekkhundklubb 

2 Truls Johansen Asker Trekkhundklubb 

3 Sigurd Østerhagen Engen Trysil Hundekjørerklubb 

Junior 17-20 år Vogn 4-spann 

1 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg Trekkhundklubb 

2 Sofie Sørum Trondheim Trekk- og Brukshundklubb 

3 Johannes Mortensen Flessen Femund Trekkhundklubb 

K Junior Snøresykkel 1-hund  
 

1 Ida Helene Mathiesen Asker Trekkhundklubb 

2 Lina Korsvold Nittedal HK 

3 Helene Midtlien Langlie Asker Trekkhundklubb 

K Senior 19+ Snøresykkel 1-hund 
 

1 Aslaug Håvardsrud Holmenkollen sportsklubb 

2 Linn Sinding-Larsen Nittedal Hundekjørerklubb 

3 Mathilde Lutnæs Trysil Hundekjørerklubb 

M Junior 17-20 Sparkesykling 1 hund  
 

1 Sigurd Østerhagen Engen Trysil Hundekjørerklubb 

2 Truls Johansen Asker Trekkhundklubb 

3   

M Senior 19+ Sparkesykling 1 hund 
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1 Viktor Sinding-Larsen Nittedal Hundekjørerklubb 

2 Kjell Magnus Olsen Jarlsberg TRekkhundklubb 

3 Petter Brøndbo Wettre Trondheim Trekk- og Brukshundklubb 

Senior 19+ 4-spann 
 

1 Ylva Leegaard Jarlsberg Trekkhundklubb 

2 Hege Ingebrigtsen Narvik Hundekjørerklubb 

3 Ronja Leegaard Jarlsberg Trekkhundklubb 

Senior 19+ Sparkesykkel 1-hund 

1 Viktor Sinding-Larsen Nittedal Hundekjørerklubb 

2 Ann Elisabeth Ohnstad Jarlsberg Trekkhundklubb 

3 Hilde Andresen Holmenkollen sportsklubb 

Medaljevinnere SØNDAG 4.10.2020 
 

6-8 spann vogn 
 

1 Hege ingebrigtsen Narvik Hundekjørerklubb 

2 Ylva Leegaard Jarlsberg Trekkhundklubb 

3 Maren Kristine Jystad Skaunakjølen Trekkhundklubb 

G14-16år Snøreløping 1 hund 
 

1 Jarl Even Aaseby Nittedal HK 

2   

3   

Gutter/piker 14-16år sparkesykkel 1 hund 
 

1 Aslak Kvaase-Wensaas Asker Trekkhundklubb 

2 Sofie Stølan-Chesy Asker Trekkhundklubb 

3 Vilde Kobach Bølling Asker Trekkhundklubb 

P14-16år Snøreløping 1 hund 
 

1 Mari Andrea Dervo Nittedal Hundekjørerklubb 

2 Hannah Midtlien Langlie Asker Trekkhundklubb 

3   

Junior 17-20 Sparkesykkel 2 hunder 
 

1 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg Trekkhundklubb 

2 Sofie Sørum Trondheim Trekk- og Brukshundklubb 

3 Sigurd Østerhagen Engen Trysil Trekkhundklubb 

K Junior snøreløping 1 hund 
 

1 Tora Bøckman Nittedal Hundekjørerklubb 

2 Ida Waldal Slettom Trondheim Trekk- og Brukshundklubb 

3 Sara Lyse Klevengen Hadeland Trekkhundklubb 

K Senior 19+ Snøreløping 1-hund 
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1 Julie Knutsdatter Thue Holthe Asker Trekkhundklubb 

2 Aslaug Håvardsrud Holmenkollen Sportsklubb 

3 Ann Karin Huseby Hadeland Trekkhundklubb 

Herrer junior snøreløping 1 hund 
 

1 Vegard Vesterhaug Warnes Skaunakjølen Trekkhundklubb 

2 Sigurd Østerhagen Engen Trysil Trekkhundklubb 

3 Halvor Kvaase Wensaas Asker Trekkhundklubb 

Herrer senior 19+ snøreløping 1 hund 
 

1 Mikal Lillestu Trysil HK 

2 Baste Hannisdal Olafsen Jarlsberg Trekkhundklubb 

3 Brage Hernes Gåsvær Asker Trekkhundklubb 

Senior 19+ sparkesykkel 2 hunder 
 

1 Ann Elisabeth Ohnstad Jarlsberg trekkhundklubb 

2 Viktor Sinding- Larsen Nittedal Hundekjørerklubb 

3 Petter Brøndbo Wettre Trondheim Trekk- og Brukshundklubb 

Medaljevinnere stafett Jervskogen 4.10.2021 
 

Parstafett 
 

1 
 

Nittedal Hundekjørerklubb lag 1 
1 Jard Even Aaseby 
2 Hanna Trøstaker 

2 Nittedal Hundekjørerklubb lag 2 
1 Mari Dervo 
2 Marthe B. Haug 

3  

Parstafett 17+ 3x3km 
 

1 Jarlsberg Trekkhundklubb lag 1 
1 Baste Hannisdal Olafsen 
2 Maren Emilie Leegaard 
3 Ann Elisabeth Ohnstad 

2  Asker Trekkhundklubb lag 1 
1 Brage Gåsvær 
2 Monika Hallan 
3 Ida Mathiesen 

3 Nittedal Hundekjørerklubb lag 1 
1 Viktor Sinding-Larsen 
2 Linn Sinding-Larsen 
3 Agnes Therese Dervo 
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  5     Styrets beretning 2020/2021 
  

Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Barfod 

President 

Frode Flathagen 

1. Visepresident 

Hernan Maquieira 

2. Visepresident 

Anne Kristiansen 

Styremedlem  

Trine Sørum 

Styremedlem  

Åse Østvold 

Styremedlem  

Blanka Czsmadia 

Ungdomsrepresentant 

Alf Stokke 

Leder TDK 

Johanne Sundby 

Leder ESK 
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Styrets beretning 

Norges Hundekjørerforbund ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet 

mellom tingene. 

NHF administreres fra forbundskontoret på Idrettens Hus, Ullevål stadion, Oslo.  For inneværende 

periode har administrasjonen bestått av generalsekretær og utviklingskonsulent,- begge i 100% 

stilling.  Virksomheten drives iht NHF s og NIF s lov og de tingvedtatte målsettinger. 

Styremøter 

Det er avholdt 11 styremøter i perioden. Det er i tillegg foretatt styrebehandling av saker på e-post. 

Arbeidsutvalget, AU, bestående av presidentskapet har avholdt 13 møter, samt hatt mange 

uformelle samtaler etter behov i perioden. 

Styrets oppgaver 

Styrets oppgaver er ivaretatt etter beste evne i perioden.   

Styret har deltatt på sentrale digitale arrangementer i NIF s og SFF s regi.  

Det er etablert faste månedlige møter i et nordisk samarbeid, mellom Norge, Sverige og Finland. 

Videre har NHF deltatt på IFSS GA og ESDRA Kongress. 

På bakgrunn av Covid-19 pandemien har det vært mange møter internt og eksternt, .Forbundet har 

hele tiden måttet ta stilling til vanskelige spørsmål som følge av situasjonen. 

Det har vært nødvendig med tett kontakt med våre medlemmer av hensyn til stadig nye 

retningslinjer for idretten, og behovet for å bringe ut informasjonen.  Det har også vært et stort 

informasjonsbehov hos våre medlemmer, i forbindelse med ønsker og krav om å få til aktivitet på 

alle nivåer.    

Det har vært direkte kontakt med Helsedirektoratet, for å kvalitetssikre at det har blitt tatt riktige 

beslutninger.  Alle nasjonale arrangementer har blitt avlyst, etter at noen ble forsøkt utsatt i håp 

om lettelser i nasjonale retningslinjer. Styret har handlet i tråd med nasjonale retningslinjer, og 

vært tydelige på sitt samfunnsansvar under pandemien.  NHF har utvist stor respekt for kommunale 

og nasjonale retningslinjer, og har etter beste evne kommunisert dette ut til arrangører, klubber og 

medlemmer. 

Styret har jobbet aktivt med å være tilgjengelige og transparente. Det har vært avholdt 10 «Åpen 

time», som har vært digitale treff på plattformen Teams. Dette har vært åpent for alle, og 

annonsert via hjemmeside og NHF’s Facebookside.  Det er også arrangert særmøter med alle 

tekniske komiteer og de store løpene.  Noe som er nytt i år.  I tillegg særmøter i forbindelse med å 

samordne langdistanseløpene og flere møter knyttet til arbeidet med toppidrettsarbeidet. 
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NHF har gjennom våren også arrangert 9 webinarer med engasjerende temaer for hundekjørere i 

Norge og Sverige. Det har deltatt over 1000 deltakere til sammen på de 9 webinarene, noe som 

vitner om at dette har vært et positivt initiativ.  

NHF s kontor har i 2020/21 hatt full bemanning i administrasjonen.   Vi har pr. i dag 2 stillinger. Det 

er i tillegg utlyst 50% - konsulentstilling for et 6 mnd engasjement  som Aktivitetsmotivator   

Hovedoppgaven skal være å utvikle nye medlemsrettede aktivitetskonsepter, oppsøke klubbene og 

motivere til aktivitet, utvikle forbundets fremtidige rekrutteringsstrategi,  samt bistå noe i 

administrasjonen.  

Administrasjonens arbeid har i stor grad skjedd digitalt da administrasjonen for det meste har hatt 

hjemmekontor i perioden. 

Rekruttering er et tingvedtatt satsningsområde som forbundet har konsentrert mye av arbeidet 

mot.  Det er lagt ned mye arbeid (i perioden) for å tilrettelegge for klubbutvikling og rekruttering. 

Det er utdannet 20 nye trenere, og det er planlagt trener 1 utdanning i august som er fulltegnet 

med 30 deltakere. Det er også utdannet 21 nye TDer i løpet av tingperioden, og det planlegges 

aspirantsamling med fysisk tilstedeværelse for de 20 nyutdannede TDene. Det har også vært 

arrangert førstehjelpskurs for hund med 178 deltakere. Det jobbes nå med å lage den nye trener 3 

utdanningen, som er et skritt videre for å fullføre hele trenerløypa. TD utdanningen er mer eller 

mindre ferdig, og det mangler nå kun noen få elementer før den kan ferdigstilles. Det er avholdt 5 

Rookiekurs, med i alt 83 deltakere. 

Et av NIF sine hovedpunkter i «idretten skal» er økonomi som barriere. Dette innebærer å holde 

kostnadsnivået lavest mulig for de som ønsker å delta. De to øvelsene som NHF har som er minst 

kostnadskrevende er snøreløping på sommerhalvåret og snørekjøring på vinterhalvåret. Styret har 

derfor besluttet at Snøreløping og Snørekjøring skal være de øvelsene det satses på i 

rekrutteringsarbeidet for barn og unge. Administrasjonen skal søke å finne samarbeidspartner som 

både kan levere en startpakke bestående av belte og sele til redusert pris for nybegynnere, samt 

belte og seler som kan tilbys klubber som ikke har dette til utlån i klubben. 

Administrasjonens sentrale oppgaver er økonomi, forberede styremøter, rapportering og løpende 

oppfølging av NIF og SFF, klubbutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering, toppidrett, 

antidopingarbeid, modernisering, mm.  NIF har kommet langt i forhold til digitaliseringsprosjektet 

og vi tror at en ny og mer effektiv og praktisk plattform snart vil være operativ.  Det er laget et 

sentralt varslingssystem som skal sikre en etisk og trygg idrett, som NHF nå er en del av.  

Styret har også lagt vekt på arbeidet knyttet opp mot hensynet til god hundevelferd og å 

opprettholde sin gode dialog med Mattilsynet.  Flere høringer er levert.  NHF har kommet med 

innspill til ny forskrift om konkurranser med dyr, som trådte i kraft 01 07 då.  Videre er nødvendige 

endringer innarbeidet i vårt regelverk og våre rutiner. Det er igangsatt arbeid for å utarbeide en ny 

utdanningsplattform for dyrevelferdskontrollører, som er et krav i den nye forskriften. 

NIF s lov knyttet til påtalespørsmål i doping saker med dyr er endret.  NHF har jobbet med 

antidoping komiteen og Antidoping Norge for å finne gode løsninger, og saken er i prosess.  

NHF har i denne tingperioden blitt resertifisert som «Rent Særforbund», og det er laget en ny 

handlingsplan for en nye 2 års periode frem til ny resertifisering  i 2023. 
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Tinget 2019 påla styret å arbeide for å samordne IFSS sitt regelverk, med vårt nasjonale regelverk.  

Det er nedlagt arbeid med å oversette IFSS race rules til norsk og lage nasjonal appendix.  Se 

tingforslag om dette. 

Regnskap 

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

er gjennomført. 

Styret ønsker ikke at dette skal bli en hovedregel, og ønsker derfor en endring i styringsstrategien 

som innebærer en endring av budsjettpostene slik at styret får noe mer handlings rom i 

styreperioden.  Videre er det viktig at det synliggjøres at mye koordineringsarbeid rent faktisk ligger 

i administrasjonen i forhold til de aktiviteter som foregår.  For at NHF skal lykkes i 

rekrutteringsarbeidet må det tas grep som innebærer administrativt koordineringsarbeid med 

klubber og arrangører. 

Styret mener også at en forsvarlig virksomhet bør ha EK stor nok til å kunne bære 6 mnd drift uten 

tilskudd. 

Handlingsplan for tingperioden: 

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

Hundevelferd og organisasjonsutvikling,- herunder rutiner for å være en transparent og tydelig 

organisasjon-, har også vært høyt  prioritert. 

Aktivitetsutvikling og breddeidrett: 

Klubbesøk har ikke vært prioritert gjennom Koronapandemien, men her har man søkt å 

kompensere ved å benyttet digitale løsninger. 

Organisasjonsutvikling  

Styret, 3 grenkomiteer, ungdomskomiteen, ADK og ESK har oppdatert handlingsplaner for perioden. 

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. Vi jobber med å lage gode 

verktøy for klubber og arrangør 

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

miljøet.   

Det er gjennomført 3 webinarer i klubbutvikling, styrearbeid i praksis, økonomikurs og 

klubbutvikling/rekruttering. 

Hundevelferd 

Den gode dialogen med Mattilsynet og løpsarrangører er fulgt opp.  ESK har vært aktive og bidratt 

med gode innspill til høringer og i dialogen med bla Mattilsynet. 

Det har kommet ny forskrift om konkurranser med dyr, hvor vi ble hørt med våre innspill.   
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Konkurranse og toppidrett 

Det har i perioden vært gjennomført få nasjonale løp på grunn av nasjonale koronarestriksjoner. 

Det er arrangert noen regionale lavterskel/klubbløp for utøvere under 20 år. Det har vært økt 

aktivitet knyttet til virtuelle løp nasjonalt og internasjonalt. Dette ser vi er en økende trend,  også 

internasjonalt,  og vil i fremtiden være et positivt supplement til vanlige løp også her hos oss. 

Tingvedtatte tilskudd til arrangementer som bl.a. NM har blitt opprettholdt i perioden til tross for 

avlysning. Dette ble gjort da styret vet hvilken innsats de ulike arrangørene legger ned av arbeid,- 

og spesielt i år har det vært konsentrert i forkant av løpet i håp om at løpene kunne gjennomføres. 

Vi har i perioden også jobbet med ny toppidrettsmodell. Toppidretten skal nå deles inn i Landslag 

vinter; som omhandler nordisk stil, sprint slede og mellomdistanse, og landslag barmark.  Det  

jobbes med en løsning for langdistanse.   

Vi har i perioden hatt månedlige møter med de Nordiske landene, hvor vi bl.a. har diskutert 

løpsreglement, og oppstart av SOC.   Det jobbes med å forenkle dette regelverket for en mer 

realistisk plan om at dette blir gjennomførbart.  Det var også møter i forkant av GA IFSS. Norge har 

vært representert med President, Visepresident og Generalsekretær på disse møtene. 

Aktivitet i utvalg og komiteer 

Forbundets kontrollutvalg, sanksjonsutvalg, og valgkomite jobber med de sakene de er tildelt.  Det 

gjelder også de fire tekniske komiteer.  TKN, TKS, TBK og TDK, UK, og ESK.  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. Se utvalgets egen årsmelding. 

Administrasjonen 

NHF`s kontor har hatt 2 ansatte 100% stilling i perioden. Det er fra 9. august ansatt en 

«aktivitetsmotivator» i 50% stilling. Engasjementet har en varighet på 6 måneder. 

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, 

og andre saker styret jobber med.  

Administrativt arbeid, arkivering, journalføring, innkjøp, informasjon mv 

Følge opp overfor NIF 
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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 , 

rekruttering og arrangementsutvikling. 

Styrets selvvurdering 

Vi har nå gjennomført det første året av den nye strategiplan som gjelder fra 2020 til 2030. Den er 

evaluert noe med tanke på hundevelferd. Igjen, på grunn av pandemi, er det tidlig å evaluere 

virkning av de endringene som er fattet.   

Medlemsutviklingen er stabil, men målsettingen har vært og er økt medlemstall og vi håper at vår 

innsats knyttet til rekruttering skal bære frukter og at ny Aktivitetskoordinator, «Alle skal med» og 

andre rekrutteringsaktiviteter kan føre til økt medlemsmasse når vi igjen kan gjennomføre løp og 

samlinger som planlagt. Vi er stolte av at vi er sertifisert som et Rent Særforbund.  Vi er stolte av ha 

gjennomført Sommerhundekjørerskolen i regi av NHF, og vi synes det er superflott at mange 

klubber arrangerer sommerhundekjørerskoler lokalt.  Det er også gjennomført en sommercamp i 

Oslo, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Norges Castingforbund, Norges 

Bueskytterforbund og Norges Hundekjørerforbund. Campen har vært finansiert av Oslo 

Idrettskrets. Det var 21 deltakere, og vi ser at samarbeid på tvers av særforbund er svært nyttig. 

Det er lagt ned enormt mye tid i denne Tingperioden som er utløst av den spesielle situasjonen 

Covid – 19 pandemien har satt idretten i. Det har vært krevende å arbeid i administrasjonen i denne 

perioden, og styret gir all honnør til den innsatsen som der er nedlagt for at hundekjørerne i Norge 

skal oppleve forutsigbarhet, rettferdighet, drive klubbene fornuftig,- slik at dette er formulert på en 

måte som kan forstås.  I tillegg kvalitetssikre hva myndighetene har ment.   Administrasjonen har 

videre tatt konstruktive grep i forbindelse med tilskuddsordningen slik at snøscooter nå er 

innlemmet i tilskuddsordningen, noe som har vært etterspurt som viktig for hundesporten.   Vi er 

stolte av at vi nå har en aktiv parakomité, og at komiteen fikk ytterligere tilskudd til å utvikle denne 

siden av hundekjørersporten.   

Vi ser frem til å tilrettelegge for og lage enda bedre verktøy til alle styrer og utvalg, og sørge for at 

dette fungerer slik at det skal bli lettere å være tillitsvalg. Vi må også bli bedre på å ansvarlig gjøre 

og tydeliggjøre roller og rolleforventninger.  Vi må løfte prinsipielle spørsmål som kan drive sporten 

fremover til gode nivåer med dialog.  Vi kan bli bedre på sponsor siden, og tror at den nye 

toppidrettsmodellen med nye landslag kan gjøre denne jobben enklere.  Sporten vil fremstå som en 

enda mer troverdig og seriøs sport med en tydelig toppidrettsprofil som støttes av Olympiatoppen. 

Tid er en knapphetsressurs 

Styrearbeidet i NHF er tidkrevende. Selv om vi jobber mot en modell hvor styret blir mindre 

involvert i arbeid som ideelt sett burde bli håndtert av administrasjonen, må vi erkjenne at 

kapasiteten i administrasjonen foreløpig ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre en slik styringsmodell 

fullt ut. Styrets medlemmer må derfor fortsatt regne med å bruke vesentlig tid mellom 

styremøtene. Vi ser også at mange henvendelser som kunne vært rettet mot de ulike TK’ene 
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kommer til administrasjonen, og det må jobbes for synliggjøring av TK’ene i de ulike miljøene 

nordisk, barmark og slede.  

Styret vil takke for samarbeidet med klubber og medlemmer og andre samarbeidspartnere i 

tingperioden. Det er mye å se frem imot for ny tingperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sommerens aktivitetscamp i samarbeid med Castingforbundet og Bueskytterforbundet 
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6  Årsmeldinger fra komiteer og utvalg 

Tingoppnevnte utvalg 
Kontrollkomité Knut Arne Holthe (leder) 

Stein Tage Domaas (medlem) 

Elisabeth Edland (medlem) 

Roger Dahl (varamedlem) 

Kristine Karijord (varamedlem) 

 

Lovutvalg Jørgen Urbye (leder) 

Kathrine Fjeldstad (medlem) 

Kristin Aasheim (medlem) 

Christian Lundin (varamedlem) 

 

Sanksjonsutvalg Nils Finsrud (leder)  

Pål K. Haugsnes (medlem) 

Kjell Brennodden (medlem) 

Lena Boysen Hillestad (varamedlem) 

 

 

Representant IFSS, NIF, SFF Siri Barfod 

 

Valgkomité Inge Bugge Knudsen (leder) 

Eilert Hesthagen (medlem) 

Randi Elin Lutnæs (medlem) 

Kristin Mengshoel (medlem) 

Terje Hoel(varamedlem) 

 

Statsautorisert revisor  J. Bruserud & Co AS, Oslo 

Antall medlemsklubber  51 

Antall særkretser   4 
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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) 

Petter Brøndbo Wettre (Medlem) 

Veronika Strand (Medlem) 

TKS   Maren Lindahl (Leder) 

Marianne Gjelstad Pettersen (Nestleder) 

Maria Sparboe (Medlem) 

Håvard Okstad (Medlem) 

UK Andrè Boysen Hillestad (Leder) 

Truls Johansen (Medlem)  

Eira Aaseby (Medlem) 

Jørgen Stølan-Thoresen (Medlem) 

TDK Alf Stokke (Leder) 

Steinar Johansen (Nesteleder) 

Rita Hallvig (Medlem) 

 

ESK Johanne Sundby (Leder) 

  Vidar Løkeng (Medlem) 

Sven-Erik Gullbekk (Medlem) 

Ingrid Wiik Haugbjørn (Medlem) 

Guro Byfuglien (Medlem) Trukket seg 

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) 

Parakomiteen Monika Hallan (Leder) 

 Vigdis Christensen (Nestleder) 

Linda Jolma (Medlem) 
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Særkretsene  Hedmark Hundekjørerkrets 

Akershus Hundekjørerkrets 

Oppland Hundekjørerkrets 

Sør-Trøndelag Hundekjørerkrets 

 

NHF internasjonale verv: 

Internasjonale dommere 

Nils Finsrud 

Steinar Johansen 

Eilert Hesthagen 

Morten Sørensen 

Anne Grethe Sætrang 

IFSS Council 

Morten Sørensen Vice President of Economic affairs 

Hernan Maquieira Vice President of Development (2021) 

IFSS Antidoping Committee 

Anne-Grethe Sætrang 

IFSS RACE JUDGES and RACE REGULATIONS COMMITTEE 

Nils Finsrud Chairman 

IFSS ANIMAL HEALTH AND WELFARE COMMITTEE 

Ingrid Wiik Haugbjørk 

IFSS Revisor 

Siri Victoria Barfod 
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Årsrapport TKB 

TKB har i perioden bestått av  

Leder :  Arild Jørgensen 

Nestleder :  Laila Leegaard 

Medlem :  Veronica Strand 

Medlem :  Petter Brøndbo Wettre 

TKB`s kontaktperson til NHF`s hovedstyre :   Trine Sørum 

 

Generelt  

Dette er det andre 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 2019 og ble styremedlem ved årsmøtet til NHF i 2020, og Petter Brøndbo 

Wettre ble medlem i TKB.  

 

På grunn av Covid19-restriksjoner er det ikke avholdt fysiske møter i komiteen, men 

Teams-møter og Messenger-chatting har vært kommunikasjonsformen. Vi har også 

opprettet en egen intern Facebook-side, i tillegg til den åpne TKB-siden under NHF`s 

hovedside. 

Vi var lenge usikre på hvordan høsten ville bli med arrangementer, samlinger og 

stevner, da det har vært Covid-19 som har styrt hele verden dette året. Det var for så 

vidt noe åpning for arrangementer for inntil 100 personer utendørs inntil oktober, men 

deretter ble det strengere og strengere over hele landet. En samling på barmark med et 

treningsløp er avholdt i klubbregi. 

 

Alle løpene som ble gjennomført denne høsten er blitt arrangert med stramme nasjonale 

Covid19 restriksjoner til renhold, avstand, håndsprit og antall mennesker. 

 

Budsjett  

Vi har satt opp forslag til budsjett. Rammen var 80 000,-.  All den tid vår- og høst-

samlingen og hele Norge har ligget i dvale med null-aktivitet fra midten av mars 2020 og 

bare blitt mer og mer stengt ned, og fremdeles har store restriksjoner i områder av 

landet, har vi ikke brukt noen av disse midlene. Representasjon til EM-barmark ble ikke 

aktuelt, da IFSS avlyste arrangementet for høsten 2020. Så noe omdisponering bør vi 

ha mulighet til. 

 

Terminlista  

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 hadde satt opp en foreløpig terminliste for høsten, med de henvendelser vi hadde fått, 

og det var lagt opp til en aktiv barmarks-sesong både i sør- og i midt- Norge. Denne ble 

noe avkortet pga. nasjonale Covid 19-restriksjoner. Barmarks-cupen i Sør-Norge, startet 

bra med Drammen TK som første arrangør ut med 2-dagers løp, og deretter Kongsberg 

TK og Ringerike TK med 1-dagers løp. Det siste i Ringerike ble imidlertid avlyst pga. 
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Covid-restriksjoner. Jarlsberg TK klarte å arrangere sitt løp, et 2-dagers-løp på en helg 

innimellom cup’en, med god deltagelse.  

 

Rekruttering  

Sommerhundekjørerskolen 2020 ble avlyst, men NIF og NHF utlyste midler til 

rekrutering ; «Alle skal med», og fortsetter den store satsningen for å øke aktiviteter og 

arrangementer i klubbene til aktivitet for barn og ungdom. Klubbene kan søke om «Alle 

skal med»- midler for å få opp aktiviteten etter Kovid19-pandemien som har gjort at alt 

har blitt satt på vent. Det har resultert i at noen klubber har økt aktiviteten rundt 

treningskvelder, og aktivitetsdager på sommeren for ungdom. 

 

Landslag  

Landslag og representasjonslag til EM 2020, og uttakskriterier for deltagelse på 

Internasjonale Mesterskap har vært diskutert og behandlet. Det ble av TKB tatt ut 

landslag/representasjonslag på henholdsvis 9 og 15 deltagere ut ifra NM- og 

Internasjonale medaljer fra 2019. TKB har jobbet med, og endelig vedtatt kriterier for 

uttak for et landslag for 2020-2021. Det var 15 navngitte utøvere som vi syntes burde få 

tilbudet. Av disse var det 6 over 20 år og 9 under 20 år. Men ettersom NHF var under 

arbeid med et helt nytt konsept for landslag, ble det lagt på is, og utsatt dette året. 

NHF har nå ute til høring en ny plan for landslag, utarbeidet i samarbeid med 

Olympiatoppen, hvor det er et forslag om 10 landslagsutøvere for barmark. 

 

Treningssamlinger  

Fra 2019 har vi fortsatt 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.  Nå er vi veldig spente på hva den nye 

modellen for Landslag/representasjonslag innebærer.    

 

   Nasjonale mesterskap  

NM 2020 ble arrangert av Trondheim Trekk- og Brukshundklubb på Jervskogen stadion 

3 og 4 oktober. Dette ble et suverent gjennomført arrangement, både praktisk og 

teknisk.  

For resultater NM 2020, se NHF`s beretning.  

 

Internasjonale mesterskap  

EM 2020 ble avlyst av IFSS pga Covid-19, som herjet i hele Europa høsten 2020. Det 

var annonsert at det skulle ha vært i Italia. Synd, men sånn har dette året vært, med 

mange avlysninger. 

 

Olympiatoppen  

Maren Emilie Leegaard har blitt tildelt ungdoms og utviklingsstipend fra OLT, for 

sesongen 2020-2021, på bakgrunn av sine prestasjoner som allsidig hundekjører, både 

på barmark og vinteraktiviteter. Marthe Eirin Solhaug og Yngve Hoel er også innvilget 

OLT-stipend dette året. Det er vi alle glade for. Det gir oss et bredere miljø. 

 

Avslutning  
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Vi øyner vel alle en åpning i tunellen nå, og håper på at vi kan få en «normal» høst uten 

restriksjoner for idretten i Norge og resten av verden. 

 

TKB vil gratulere alle NM-mestere og medaljevinnere, samt alle utøvere for innsatsen i 

sesongen 2020 ! 

I tillegg vil TKB takke alle klubber som har arrangert løp, samlinger og har hatt annen 

aktivitet som fremmer interessen for hundekjøring, og barmark spesielt. TKB vil også 

takke alle som tar på seg 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 ! 

 

For TKB, 20 april 2020,  

Laila Leegaard 

 

Arild Jørgensen  Laila Leegaard  Veronica Strand  Petter Brøndbo Wettre 
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Årsrapport TKS 

 
Generelt 

Komiteen ble konstituert under det virtuelle tinget 19.september 2020. Kun Maria Sparboe 

fra det tidligere TKS ble med i den nye komiteen. Arbeidet til komiteen har først å fremst 

dreid seg om å få en oversikt over arbeidet og få komiteen til å fungere. Vi hadde nok ikke 

klart oss uten god støtte og hjelp fra Åse Østvold, da vi ble hevet ut i et «annerledes-år»  

TKS har i løpet av perioden avholdt fem møter virtuelt på teams. Dette har fungert godt, 

men vi ser behovet for også kunne møtes fysisk.  

Løpssesongen 2020/2021 

Det har vært en rar og annerledes sesong i år. Gausdal 5-mila, Nyttårsløpet, Mush Synnfjell 

og Beskades rakk å gå, før hele landet på nytt stengte ned, og alle konkurranser ble utsatt 

eller avlyst. Vi håpet i det lengste at det skulle åpnes opp for løp, men må nok se frem mot 

neste år, og håpe på en god løpssesong da. Redingen har vært de virtuelle løpene, dratt 

igang og arrangert av appen «The Musher» og Øistein Sørensen. Stor applaus til han! 

Et annet lyspunkt var at Alta trekkhundklubb arrangerte Jr.trail, for ungdom mellom 15-19år. 

Dette ble et lite plaster på såret for avlyst finnmarksløp, samt et sosialt arrangement for 

ungdommen.  

TKS vil oppfordre alle løp som ikke er terminfestet til å gjøre dette. 

Landslag  

For sesongen 2020/2021 har Maren Emilie Leegaard har hatt olympiatroppstipend. 

 

TKS valgte å ikke ta ut noe øvrig landslag for sesongen, i påvente av den nye 

toppidrettmodellen, samt avkortingen av foregående sesong og usikkerheten rundt 

inneværende sesong.  

Andre fokusområder 

TKS har revidert handlingsplanen for 2020/2021. Det har blitt laget en langtidsplan for 

tildeling av kongepokal, for å få en god oversikt i fremtiden og ikke minst for at utøverne 

skal kunne være forberedt. Videre er det blitt jobbet for å enklere kunne arrangere 

breddeløp/lavterskelløp også ved lengre distanser.  

Arrangert 13-14. mars 2020, for kjørere mellom 15-19 år. Løpet var tenkt som et sosialt 

arrangement for ungdommene våre, og som et plaster på såret da Finnmarksløpet ble 

avlyst. 5 jenter, alle medlemmer av Alta trekkhundklubb deltok. Vi håper arrangementet kan 

bli en tradisjon, som et bidrag til å skape et sosialt miljø for ungdommene i klubben, samt 

ungdommer i andre klubber i Troms og Finnmark. 
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Årsrapport TKN  

TKN har bestått av Katrine Foss, leder 

Ann Kristin Midtlien, nestleder og sekretær 

Karoline Conradi Øksnevad, styremedlem, terminliste 

Ketil Reistad, styremedlem toppidrett og landslagstrener 

 

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

har vært mange spørsmål å ta stilling til arbeid inn mot NM veka og øvelser som skulle 

avholdes der. På grunn av koronasituasjonen måtte vi definere hvem som skulle få 

toppidrettsstatus, noe som har vært arbeidskrevende. Det var kun de med toppidrettsstatus 

som skulle få lov til å starte under NM- Veka. Vi jobbet mye med uttakskriterier. Da vi 

nærmet oss start på NM- Veka var det så høyt smittepress i Trøndelag, at hele NM- Veka 

måtte avlyses for 2. gang. Til neste år skal NM- Veka avholdes i Stryn, og vi velger å se 

fremover til 2022.  

TKN har 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.  

Generell oppsummering av sesongen   

Vintersesongen 2021 ble også meget spesiell på grunn av korona. Løp ble planlagt, men 

måtte utsettes og til slutt avlyses. VM i Sverige ble avlyst, og vi klarte heller ikke å avholde 

våre egne NM. Det var nasjonale føringer som medførte at vi ikke fikk lov til å krysse 

kommunegrenser, eller å samle mange mennesker. Ei heller Kongepokal kunne vi dele ut 

denne sesongen.   

Vi har avholdt en virtuell cup med grei deltagelse. Vi merker godt at mange sliter med 

motivasjonen når det ikke er løp, og det har vært forbud mot å trene sammen.  

Toppidretten har vært unntatt de strengeste tiltakene, og slik sett kunne vi hatt samlinger. 

Men treneren fikk ikke lov å forlate eget fylke, og vi avså risikoen for stor til at vi ville utsette 

løperne for økt smitte. Noen av dem har likevel møttes til trening, og vi avholdt en liten 

samling når det ikke var for stort smittepress.  

Lenge så det ut til at vi skulle kunne avholde NM- Veka. På grunn av koronasituasjonen 

måtte vi definere hvem som skulle få toppidrettsstatus, noe som har vært arbeidskrevende. 

Det var kun de med toppidrettsstatus som skulle få lov til å starte under NM- Veka. Vi jobbet 

mye med uttakskriterier. Da vi nærmet oss start på NM- Veka var det så høyt smittepress i 

Trøndelag, at hele NM- Veka måtte avlyses for 2. gang. Til neste år skal NM- Veka 

avholdes i Stryn, og vi velger å se fremover til 2022.  
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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 

 

Landslaget 2020/2021 

Laget bestod av 5 kvinner og 5 menn. 

Var planlagt 5 samlinger, ei i Trøndelag, ei på Lygna, ei i SNØ hallen i Oslo og to på 

Skeikampen etter at det kom snø.  

Samlingen i Trøndelag i august og på Lygna i september ble gjennomført som planlagt med 

godt treningsutbytte for de som deltok. I Trøndelag hadde i et par frafall mens alle var 

innom på Lygna.  

Resten av samlingene ble avlyst pga smittefare. Sesongene som helhet ble og avlyst.  
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Årsrapport ESK 

 
ESK ble valgt som en helt ny komite, da den gamle sa opp sine verv. 

Johanne Sundby ble konstituert som leder, og Vidar Løkeng, Ingrid Wiik Haugbjørg og Sven-Erik 

Gullbekk har vært med i komiteen, mens Guro Byfuglien måtte melde frafall pga arbeidsmengde.  

Vi har jobbet en del med å planlegge to litt større informasjonsprosjekter: nemlig å overføre 

Mattilsynets tilsynsprosjekt til brukerveiledning for hundekjørere. Vi forventer å lage to dokumenter:  

Et som skal være en selv-sjekkliste over bra hundehold, og et som skal gi en oversikt over skader 

og sykdommer som kan ramme trekkhunder, spesielt med tanke på trening og løp. Dette er 

prosjekter som pågår. 

Vi har også levert faglige innspill til NHF styret – især saker de får fra MT og andre offentlige 

organisasjoner. Især har vi jobbet med forskrift om velferd for bruk av dyr i konkurranser, sammen 

med NHF styret.  

Vi har ved leder deltatt på de fleste NHF styremøtene. Vi har også holdt tre digitale møter for 

komiteen, og kommunisert på mail. 

Pandemien og møterestriksjoner har gjort at alt arbeid har vært utført digitalt, slik at vi ikke har hatt 

vesentlige utgifter. Vi har heller ikke fått bygget opp et nærmere samarbeid med Race-Vet. 

 

For ESK, Johanne Sundby 
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Årsrapport ADK 
Antidopingkomiteen har bestått av: 

Anne-Grethe Sætrang (leder) – Doping Control Offiser, IFSS og NKK (2020-2021) 
Sven Krohn -  jurist (2019-2023) 
Cathrine Thue Holte - Veterinær ( 2017- 2021) 
Linn Beate Sinding-Larsen – fysioterapeut, rehab. terapeut hund (2019-2023) 
Mirjam Solbakk – Sykepleier (DCO) ( 2018 – 2022) 
 
Styret har i møte 24. februar 2014 fastsatt et mandat som beskriver komiteens forskjellige 

arbeidsområder.  Sist oppdatert 17.5.2020. 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.   

Styret har laget en handlingsplan for dopingarbeide i NHF 2020-2022 i forbindelse med re-

sertifisering som Rent Forbund. Neste gang en slik plan skal lages krever ADK å være med 

på arbeidet siden det er vi som skal være fagkomiteen på området.  

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. Ny WADA Code fra IFSS kommer 1.1.2021 

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. Ny WADA Code fra IFSS vil 

komme i løpet av 2021. 

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 komme med endringer til 

Veilederen for ”Forskrift om bruk av dyr i konkurranse” som trer i kraft 1.juli 2021. Leder av 

ADK har også laget utkast til arbeidsinstruks for Dyrevelferdskontrollør (DK) basert på IFSS 

sin instruks for Animal Welfare Judge. DK er påkrevet i alle konkurranser etter 1. juli 2021. 

ADK har holdt foredrag på Rookiekurs, med tilhørere og på Teams. 

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

og Mattilsynet. Det har selvsagt vært mindre aktivitet enn tidligere år på grunn av den 

pågående pandemien. 
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Rundt 10 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 gledelig. Flere 

hunder har fått godkjent TUE (fritak for bruk av enkelte medikamenter, se VetMedForm 1). 

Det har vært et godt og tett samarbeid med IFSS i året som har gått. ADK har mottatt 

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. 

Marianne Lund (tidligere medlem av ADK og dopingkontrollør) arbeider med å tilpasse den 

nye WADA Coden (2021) til hund. Arbeidet er tungt og ekstra vanskelig da det ikke har 

vært mulig å jobbe fysisk sammen om dette. Arbeidet ventes ferdig i løpet av første halvdel 

av 2021. 

NKK har tatt kontakt og vil bistå med veterinær ekspertise for å omstrukturere forbudslisten 

slik at den tilpasses den nye WADA Code 2021.  

Dopingprøver  

Det ble foretatt analyse av kun 3 prøver i 2020 ( Femundløpet)  alle prøver negative. Det 

var planlagt prøver i flere løp vinter og barmark, men Covid 19 satte en stopper for 

arrangementene. Finnmarksløpet hvor det var planlagt prøver og dopingkontrollør allerede 

var til stede ble avlyst/stanset midt under løpet pga pandemien. 

Ingen konkurranser ble arrangert internasjonalt , så ingen norske utøvere og deres hunder 

ble heller testet i utlandet i 2020 

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. Det var planlagt kurs for dopingkontrollører høsten 2020, men dette måtte 

også kanselleres pga Covid-19. Nytt kurs planlegges i oktober 2021. 

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 tidligere. 

Det største ønsket til slutt må være at Corona pandemien tar slutt og vi igjen kan gå tilbake 

til en normal hverdag slik at hundekjører konkurranser kan gjennomføres som tidligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport Sanksjonsutvalget 

Utvalget har bestått av: 

Leder  Nils Finsrud 

Medlem Kjell Brennodden 

Medlem Pål K Haugsnes 

Medlem Torunn Garder 

Varamedlem Lena Boysen Hillestad 

 

Utvalget har ikke hatt saker til behandling i perioden.
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Årsrapport TDK 

Alf Stokke Leder  

Steinar Johansen  

Rita Halvig  

  

Sesongen ble som for alle andre preget av usikkerheten rundt korona. Men planleggingen 

og tildeling av TD er til terminfestede løp, gikk som vanlig.  

Vi forsøkte å komme tidlige i dialog med løpsarrangører slik at TD fikk en reel mulighet til 

kvalitetssikring iht reglementet.  

Vi har et mandat knyttet til en revisjon av TD opplæring. I denne prosessen knyttet vi til oss 

Nils Finsrud.  

Da TD lista begynte å bli kort, valgte vi å gå bredt ut med invitasjon til TD kurs. Planen var å 

ha dette som internatkurs, men ble omgjort til digitalt kurs på teams. Vi hadde 22 deltagere. 

3 har trukket seg, men resten er med videre. Vi hadde fordelt alle aspirantene på løp, men 

dessverre ble jo disse avlyst. Alle deltagerne fikk tildelt en erfaren mentor.  

Det er også gjennomført TD kurs i Alta med deltagelse av 10 både online og fysisk.  

Vi har gjennomført en online TD samling med 10 deltagere.  

Vi har gjennomgått og revidert ulike dokumenter knyttet til TD rollen.  

Vi ser utfordringer i at flere arrangører av barmarksløp lager lavterskelløp hvor det ikke er 

TD .Og ved gjennomføring av digitale løp hvor premiepotten kan være stor. Dette er 

utfordringer vi vil diskutere med arrangørene før neste sesong.  

12.05.2021  

Alf Stokke  

Leder TDK  
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7   Strategiplan 

 

8. STRATEGIPLAN FOR NORGES 

HUNDEKJØRERFORBUND  

2020 – 2030 

HUNDEKJØRING 

SAMSPILL OG GLEDE 

Revidert tinget 2021  parenteser foreslås strøket, og ev erstattet med rødt 

INNLEDNING 

OVERORDNET MÅL  

HVORFOR HAR VI EN PLAN?  

SAMFUNNSOPPDRAGET   

STRATEGIERPRIORITERTE INNSATSOMRÅDER KORTSIKTIG 

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER LANGSIKTIG 

Innledning 
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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 ( sløyfes: planlagt løype) prinsipper, strategier 

og politikk er  (identifisert/ )definert  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.  

Alle årsplaner skal også selvsagt videreføre-og videreutvikle forrige års planer. 

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.  Videre benytter NHF som begrep 

«hundevelferd» og ikke «dyrevelferd». 

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 og omstillingsdyktig.  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. 

Hvorfor har vi en plan? 
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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 aktivt 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)  Vår sport 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, mellom 

mennesker, hund og natur. 

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.  Dette gir flere muligheter, og flere å spille på.  Rekruttering er viktig, og 

må være det første og det siste målet. 

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. 
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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 – 2021- 24 

Vi skal styrke sporten, med hovedfokus på: 

Rekruttering – legge inn synlige ressurser til dette i form av aktiv støtte til aktivitet,  

                        styrke klubbene, ansette en resursperson med dedikert ansvar –   

                        synlig medlemsøkning i perioden er målet 

Kompetanse -  trenerstige, td utdanning, klubbutvikling, e-læringskurs på mange  

                         nivåër 

Modernisering følge med i «markeds»utviklingen og tilrettelegge for å møte  

                         medlemmenes behov, sørge for en enkel, forståelig og god organi-  

                         sasjonsstruktur, og organisasjonskultur.  Sørge for kort vei til  

                         andre nasjonale og interasjonale organisasjoner det er naturlig og  

                         ønskelig å samarbeid med.  

Forenkling i alle ledd:  det skal være enkelt å være medlem av vår organisasjon. 

 

Harmonisering av vårt regelverk mot IFSS sitt regelverk, med målsetting om at IFSS 

regelverk er vår basis, og våre særregler fremgår av tydelige appendixer. 

 

Videre skal vi: 

Bygge en toppidrettsprofil og tilby en forutsigbar toppidrettssatsning 

Lage en plan for arbeidet med god hundevelferd og sikre (dyrevelferd) god kompetanse på 

dette området for våre medlemmer og andre. 

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 
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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. 

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 nasjonalt og internasjonalt.  

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 2020 

Styrets økonomiske beretning 2020 
 
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 2020 gir et rettvisende bilde av forbundets utvikling samt resultat og stilling pr. 
31/12-2020.  
Resultat 
NHF har fortsatt god økonomistyring og holder utgiftene på et nøkternt nivå. Regnskapet for 2020 er gjort 
opp med et overskudd på kr. 659.933, -. Det var budsjettert med et underskudd på kr 467.846,-Grunnen til 
dette overskuddet skyldes at planlagte tiltak sentralt ikke ble gjennomført, grunnet pandemien. Planlagte 
nasjonale aktiviteter har blitt avlyst, det samme har internasjonale mesterskap. NHF hadde planlagt en stor 
økning i rekrutteringsaktiviteten, som var grunnlaget for et underskudds budsjett. Underskuddet skulle 
dekkes av egenkapital.   
 
Etter disse disponeringene utgjør forbundets egenkapital kr 3.515.074.- 
 
Det er ubetalt honorar til presidenten i forbundsstyret, som er vedtatt på tinget 2020 på kr 10.000.- 
Fortsatt drift 
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 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.  
 

Oslo, 23. juni 2021 

 
_______________              _______________________         ________________________ 
President   1. Visepresident  2. Visepresident 
Siri Barfod   Frode Flathagen  Hernan Maquieira 
 
 
 
 
________________         _________________     _______________       _________________ 
Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
Åse Østvold  Anne Kristiansen  Blanka Csizmadia Trine Sørum 
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9   Innkomne forslag 

TINGFORSLAG 2021 

1 

 

Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Ny NM klasse: 2-spann slede sprint 

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 

 

Eksisterende tekst: 

7.1 DISIPLINER/KLASSER NM 

Sprint 

KLASSE 1. dag Øvrige etapper DISTANSE 

10-spann Maks 10 

hunder 

18-24 km 

6-spann Maks 6 hunder 9-15 km 

4-spann Maks 4 hunder 7-10 km 

4-spann junior Maks 4 hunder 7-10 km 

4-spann aldersbestemt klasse Maks 4 hunder 3-5 km 

Forslag til ny tekst:  

7.1 DISIPLINER/KLASSER NM 

Sprint 

KLASSE 1. dag Øvrige etapper DISTANSE 

10-spann Maks 10 hunder 18-24 km 

hunder 
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18-24 km 

6-spann Maks 6 hunder 9-15 km 

4-spann Maks 4 hunder 7-10 km 

4-spann junior Maks 4 hunder 7-10 km 

4-spann aldersbestemt klasse Maks 4 hunder 3-5 km 

2-spann Maks 2 hunder 5-7 km 

 

Begrunnelse:  

2-spann slede er en økende klasse internasjonalt og er med på de store internasjonale arenaene. Det er også 

en enklere vei inn i sledekjøringen for nye sledekjørere siden man trenger færre hunder. 

 

Styrets innstilling:  

Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 
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TINGFORSLAG 2021 

2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende tekst: 
9.9 HUNDER En hund som har deltatt i en klasse i et barmarksløp kan ikke delta i en annen klasse 

samme dag, unntatt hvis den andre klassen er snøreløping (C) eller snøreløping stafett (CR). 

 

Forslag til ny tekst:  
9.9 HUNDER En hund som har deltatt i en klasse i et barmarksløp kan ikke delta i en annen klasse 

samme dag, unntatt hvis den andre klassen er snøreløping (C) eller snøreløping stafett (CR). 

 
Begrunnelse: Det er korte distanser og pause mellom løpene.  

IFSS reglene tillater dette: 

(3.6 Any dog having raced in one class of a race is eligible to race in a second class on the same day 

(max. two heats per day) if the total lengths do not exceed 12 km (7.5 miles) in Dryland and 20 km 

(12.5 miles) in On-Snow) 

 

Styrets innstilling:  
Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Bruk av samme hund i flere løp samme dag 

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 
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TINGFORSLAG 2021 

       3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende tekst: 
9.3.6 Alle hunder skal spennes inn enkelt eller i par (2-dog roller). 

 

 
 

Forslag til ny tekst:  
9.3.6 Alle hunder skal spennes inn enkelt eller i par (2-dog roller). Nakkeline er påbudt 

 

 

 
Begrunnelse: Farten er høy og det står om sekunder. Ved passeringer kan de bli mye kluss, og 

farlige situasjoner. 

 
Styrets innstilling:  
Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Bruk av nakkeline barmark 2-spann 

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 
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TINGFORSLAG 2021 

     4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende tekst: 
9.5.3 Alle hunder skal festes til midtlinen med trekkliner og nakkeliner. Lederhundene kan løpe uten 

nakkeline. 

 

 
 

Forslag til ny tekst:  
9.5.3 Alle hunder skal festes til midtlinen med trekkliner og nakkeliner. Nakkeline på lederhunder er 

påbudt 

 

 
Begrunnelse: Farten er høy, og det står om sekunder. Ved passeringer kan de bli mye kluss, og 

farlige situasjoner. 

 
Styrets innstilling:  
Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Bruk av nakkeline barmark vogn 

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 
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Eksisterende tekst: 
Kapittel 7: spesielle kjøreregler for disiplinen slede 
7.2.3 Alle hunder skal være festet til trekklinen med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevet med 

nakkeline for lederhunden(e). 

 

Forslag til ny tekst:  
7.2.3 Alle hunder skal være festet til trekklinen med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevet med 

nakkeline for lederhunden(e) i sprint og mellomdistanse 

 
Begrunnelse: Farten er høy, og det står om sekunder. Ved passeringer kan de bli mye kluss. 

 
Styrets innstilling:  
Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Bruk av nakkeline slede 

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 
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Eksisterende tekst: 
9.5.2 Alle hunder skal spennes inn enkelt eller i par. 

 

 
 

Forslag til ny tekst:  
9.5.2 Alle hunder skal spennes inn i par om antallet hunder er partall. Ved oddetall kan en hund løpe 

alene. 

 

 
Begrunnelse: Farten er høy, og det står om sekunder. Ved passeringer kan de bli mye kluss, og 

farlige situasjoner når spannene blir lengre enn det som er intensjonen. 

 
Styrets innstilling:  
Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Oppspenning barmark vogn 

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 
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Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Sparkesykkel 1-spann 

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 

 

 

Eksisterende tekst: 

9.3.2 Klassen kan deles opp i menn (1RM) og kvinner(1RW). 

Forslag til ny tekst:  

9.3.2 Klassen deles opp i menn (1RM) og kvinner(1RW). 

Begrunnelse:  

Ser man på internasjonale resultater i mange år bakover så kommer kjønnsforskjellen tydelig frem. Kvinner i 

felles klasse med menn på VM og EM ville havnet utenfor pallen, med noen få unntak. En hund veier 

nødvendigvis ikke opp for at menn har et fysisk fortrinn, også på sparkesykkel. Det kan også lønne seg å kjøre 

samme klasser man har på internasjonale konkurranser for bedre forutsigbarhet på nivå. 

I Sverige har de hatt stor suksess med å dele sparkesykkel i kjønn og noe av det handler om idrettsglede og 

konkurrere i en klasse man føler er rettferdig å konkurrere i, så blir terskelen for å være med på sparkesykkel 

1-hund lavere. Vi har jo også eksempel på en viss Svensk syklist som slo alle gutta i forrige mesterskap på 

sykkel. Så kjønnsdelingen på sykkel og sparkesykkel burde vært lik. 

 

Styrets innstilling:  

Støttes ikke. Styret ønsker å følge IFSS regelverk. 
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Eksisterende tekst: 
 
DAG 3  

Gutter/piker (klubb/krets) Stafett (5) (a,b,c) 13-16 3 x 5 km  

Kvinner senior (klubb) Stafett (5) (a,d) 17 + 3 x 5 km  

Menn senior (klubb) Stafett (5) (a,d) 17 + 3 x 10 km 

 
8.10  
a) Stafetten kjøres som 1 etappe med pulk og 2 etapper med snørekjøring  
b) Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget.  
c) I etappe med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11 år.  
d) Etter søknad kan man ha en av det andre kjønn på laget. TKN behandler denne søknaden 
 
Forslag til ny tekst:  
 
DAG 3  

Gutter/piker (klubb/krets) Stafett (5) (a,b,c) 13-16 3 x 5 km  

Kvinner og menn 17+ (klubb) Stafett (5) (a,d) 17 + 3 x 5 km  

 
8.10  
a) Stafetten kjøres som 1 etappe med pulk, og 2 etapper med snørekjøring  
b) Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget.  
c) I etappe med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11 år.  
d) Det må være minst en kvinnelig deltaker på laget 
 
Begrunnelse:  
Damer og herrer sammen gir flere lag, mere moro. TKN slippe å bestemme hvem som skal få lov 
til å stille med annet kjønn på laget (dette gjelder spesielt kvinne stafetten) 
 
Styrets innstilling:  
Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken 
 
 

Framsatt av: Holmenkollen Sportsklubb 

Sak: Stafett nordisk mix  

E-post: musher@frisurf.no 

Dato: 30/7-21 
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Eksisterende tekst: 

8.5.1 Hver utøver er ansvarlig for at han/hun kjører med last i overensstemmelse med vektsatsene. Det skal 

benyttes vektdifferensiering. Her skal hunden(e)s vekt ganges med en faktor for å få den totale vekten som 

skal trekkes, inntil eventuell maksvekt er nådd. Det er ingen avrunding av vektene. I vekten inngår pulk, sele, 

drag og trekkreimer. Løper som er plukket ut til kontrollveiing må møte umiddelbart etter målgang i henhold 

til anvisning fra kontrollør. 8.5.2 Det benyttes følgende vektsatser i alle klasser unntatt tur- og 

snørekjøringsklassene: 1-spann Hundens vekt x 0,7 maks 25 kg Flerspann (2 hunder) Hundenes vekt x 0,7 

maks 50 kg Flerspann (3 hunder) Hundenes vekt x 0,6 maks 70 kg Flerspann (4 hunder) Flerspann (5 hunder) 

Hundenes vekt x 0,5 maks 90 kg Hundenes vekt x 0,5 maks 110 kg 

Forslag til ny tekst: 

8.5.1 Hver utøver er ansvarlig for at han/hun kjører med last i overensstemmelse med vektsatsene. Det skal 

benyttes vektdifferensiering. Her skal hunden(e)s vekt ganges med en faktor for å få den totale vekten som 

skal trekkes. Det er ingen avrunding av vektene. I vekten inngår pulk, sele, drag og trekkreimer. Løper som er 

plukket ut til kontrollveiing må møte umiddelbart etter målgang i henhold til anvisning fra kontrollør.  

8.5.2 Det benyttes følgende vektsatser i alle klasser unntatt tur- og snørekjøringsklassene: 1-spann Hundens 

vekt x 0,7.  Flerspann (2 hunder) Hundenes vekt x 0,7. Flerspann (3 hunder) Hundenes vekt x 0,6. Flerspann 

(4 hunder) Hundenes vekt x 0,5. Flerspann (5 hunder) Hundenes vekt x 0,5.  

Begrunnelse: 

Vi mener at det blir mer rettferdig konkurranse uten maksbegrensning. En prosentvis vekt 

favoriserer hverken små eller store hunder. 

På denne måten blir det likt i Norge som i utlandet.  

 

Styrets innstilling:  

Støttes. Endringen innebærer at vi følger IFSS regelverk. 

 

Framsatt av: Innherred trekkhundklubb og Hadeland trekkhundklubb 

Sak: Fjerne maksbegrensning på vektsatsene 

E-post: katrine@hafos.no 

Dato: 6/7- 21 
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Eksisterende tekst: 

5.11.2 Arrangøren kan i samarbeid med TK bestemme at seeding av kjørerne skal foretas 

8.6.10 Plassering i startfeltet skal skje ved vanlig loddtrekning, og lagene plasseres i nummerorden fra 

venstre mot høyre. I individuelle konkurranser med fellesstart (f.eks. combined) kan rangering/seeding 

foretas. 

Forslag til ny tekst: 

 5.11.2 Det skal foretas seeding av kjørerne i NM og uttaksløp på bakgrunn av seedinglister utarbeidet av 

TKene.  

8.6.10 Plassering i startfeltet skal skje ved vanlig loddtrekning, og lagene plasseres i nummerorden fra 

venstre mot høyre. I individuelle konkurranser med fellesstart (f.eks. combined) kan rangering/seeding 

foretas. I NM og uttaksløp skal det foretas seeding.  

 

Begrunnelse: 

Seedede utøvere skal få likest mulige forhold. For eksempel å kunne stille i første rekke i 

en fellesstart combined. 

 

Styrets innstilling:  

Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 

 

 

 

 

Framsatt av: Innherred trekkhundklubb, Holmenkollen Sportsklubb og 
Hadeland trekkhundklubb 

Sak: Seeding 

E-post: katrine@hafos.no 

Dato: 6/7- 21 



 
 

 59 

TINGFORSLAG 2021 

     11   

 

 

 

 

 

Forslag:  

Med bakgrunn i avlysninga av FL1200 da teten var over 950 km ut i løpet, samt at andre 

idretter som f.eks. skihopp, slalåm og rally premierer deltakerne ut ifra plassering før en evt. 

avlysning av siste omgang eller siste etappe, ønsker N70 THK å fremme forslag om et 

lovtillegg i NHFs konkurranseregler. Lovtillegget kan lyde som følger: om et hundeløp må 

avlyses før hele løpet er gjennomført pga force majeure (for eksempel en orkan eller en 

pandemi) skal deltakerne få den plasseringa de ligger på i løpet på avlysningstidspunktet 

og premieres ut ifra den.  

 

Formulering av vedtak: 

Når teten i et hundeløp har avvikla minst 50% av distansen og løpet må avlyses som følge 

av Force Majeure, skal deltakerne få den plasseringa de ligger på i avlysningsøyeblikket, 

og de skal premieres.  

 

Styrets innstilling: 

Styret avventer fagmøtets innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: N70Trekkhundklubb 

Sak: Tellende resultat ved Force majeure – avlysning underveis 
i et løp 

E-post: post@n70.no 

Dato: 26/7-2021 
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Eksisterende tekst: 

§ 6.8 Alle aldre gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 det året 

sesongen avsluttes med unntak av LD senior hvor det er krav til at utøveren må være 

fylt 18 år på løpets første dag. 

 

Forslag til ny tekst:  

§6.8 Alle aldre gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 inneværende år 

med unntak av LD senior hvor det er krav til at utøveren må være fylt 18 år på løpets første 

dag. 

 

Begrunnelse: 

Vi mener at det vil være enklere å forholde seg til inneværende år (samme som skolealder), 

da det i dag er mye usikkerhet til aldersdefinisjonen, og at utøvere stiller i feil klasse. 

Forslaget betinges av at forslag om endring av sesong vedtas. 

 

Styrets innstilling: 

Støttes ikke, Styret ønsker å følge IFSS regelverk 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Nittedal Hundekjørerklubb 

Sak: Definisjon alder 

E-post: baa@ttpro.no 

Dato: 18.1.2021 
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Eksisterende tekst: 

§ 6.7 Sesongen er definert fra 1. mai til 30. april. 

 

Forslag til ny tekst:  

§6.7 Sesongen er definert fra 1. januar til 31. Desember 

 

Begrunnelse: 

Forslaget går ut på at sesongen følger kalenderåret.  

Begrunnelse: Vi mener at det gjør det lettere for utøver, arrangører og 

administrasjon/regnskap og forholde seg til en slik periodisering. Vi foreslår at endringen 

trer i kraft den 1/1 2022.  

Videre foreslår vi at de utøvere som skal konkurrere mellom 1.5-2021 og 31.12 2021 kun 

betaler 80% av ordinær lisens. Fra 1.1-2022 betales det full lisens. 

Styrets innstilling: 

Støttes ikke. Styret ønsker å følge samme sesong som IFSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Nittedal Hundekjørerklubb 

Sak: Endring av sesongen 

E-post: baa@ttpro.no 

Dato: 18.1.2021 
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Eksisterende tekst: 

 

Forslag til ny tekst:  

Nytt pkt. §6.2.1 For alle utøvere som pr. definisjon er 13 år eller eldre skal løse lisens til 

NHF før deltakelse på løp underlagt NHF`s reglement. Unntak for dette er løp som er 

definert som «breddeløp/lavterskeløp» ihht. pkt 3.5. 

Lisens kan kjøpes for hele sesongen (sesonglisens). For utøvere som kun skal delta på et 

løp, er det mulighet for kjøp av engangslisens av arrangør. For deltakelse på et 

arrangement som har status som NM, kreves det at sesonglisens er løst/betalt. 

 

Begrunnelse: 

Kravet om at lisens skal kjøpes, bør være klart beskrevet i reglementet. Dessuten mener vi 

at ved deltakelse på NM, må utøveren inneha sesonglisens da NHF har større utgifter ifm. 

at det arrangeres et NM. 

 

Styrets innstilling: 

Støttes 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Nittedal Hundekjørerklubb 

Sak: Krav om lisens 

E-post: baa@ttpro.no 

Dato: 18.1.2021 
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Eksisterende tekst: 

 

 

 

Forslag til ny tekst:  

Nytt pkt. §5.11.6 Tilføyelse til eksisterende tekst: På NM skal det alltid benyttes 

elektronisk tidtaking ved målpassering. 

 

 

Begrunnelse: 

Dette for å få en sikrere tidtaking på de viktigste løpene. 

 

Styrets innstilling: 

Støttes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Nittedal Hundekjørerklubb 

Sak: Tidtaking NM 

E-post: baa@ttpro.no 

Dato: 18.1.2021 
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Eksisterende tekst: 

§ 6.8  

 

Forslag til ny tekst:  

§6.8 Tilføyelse til eksisterende tekst. Utøvere som har en slik alder at de kan velge mellom 

junior eller senior klasser, skal kjøre under samme aldersklasse under samme 

arrangement. 

Begrunnelse: 

Det er ikke logisk at man f.eks. kan bli norgesmester i både junior og senior samme dag. 

Styrets innstilling: 

Støttes 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Nittedal Hundekjørerklubb 

Sak: Må bestemme klasse 

E-post: baa@ttpro.no 

Dato: 18.1.2021 
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Eksisterende tekst: 

 

Forslag til ny tekst: 

I mellomdistanse kan en disponere det antallet en selv ønsker, men ikke mer enn maks 

antallet klassen angir.  

 

Begrunnelse:     

Forslaget fremmer god dyrevelferd, hvor hensynet til hundens dagsform bedre ivaretas. 

Forskjellige føreforhold og løypetrasé vil også spille inn for valg og antall hunder.  

Forslaget ble opprinnelig vedtatt på tinget i 2015, revidert forslag 6. Det ble imidlertid gjort 

en feil i referatet hvor det står «sprintklassene» som selvfølgelig skulle gjelde 

«mellomdistanse». I tillegg er dette vedtaket uteglemt i ny revisjon av konkurransereglene. 

 

Styrets innstilling: 

Styret avventer fagmøtenes innstilling i denne saken. 

 

 

 

Framsatt av: Hamar Trekkhund Klubb 

Sak: Konkurranseregler: 7.14.2   SPESIELT FOR SLEDE 
MELLOMDISTANSE   

E-post: k-hi@online.no 

Dato: 28.07.2021 
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Eksisterende tekst: 

5. Breddeløp/Lavterskelløp er et enkelt løp/arrangement som er ment for å være et 

rekrutteringsløp eller oppvisningsløp. Det anbefales at påmeldingsavgift ikke 

overstiger kr. 150,-. Løpets lengde kan ikke overstige 15 km. Det er ikke krav til 

medlemskap i NHF klubb for å delta på breddeløp. Arrangør er fritatt for å ha TD på 

løpet. Men det stilles krav til at det er kyndige personer som kan ivareta utøvernes og 

hundenes sikkerhet og dyrevelferd. Det bør også være ressurspersoner tilgjengelig for 

veiledning av nybegynnere 

 

Forslag til ny tekst: 

5. Breddeløp/Lavterskelløp er et enkelt løp/arrangement som er ment for å være et 

rekrutteringsløp eller oppvisningsløp. Løpets lengde kan ikke overstige 150 km. 

Dersom løpet er lengre enn 80km stilles det krav til minimum 1 sjekkpunkt med 

minimum 4 timer hvile, samt følge øvrige krav for langdistanseløp. Det er ikke krav 

til medlemskap i NHF klubb for å delta på breddeløp. Arrangør er fritatt for å ha TD 

på løpet. Men det stilles krav til at det er kyndige personer som kan ivareta utøverens 

og hundenes sikkerhet og dyrevelferd. Det bør også være ressurspersoner tilgjengelig 

for   veiledning av nybegynnere. Det åpnes for å kunne kjøre sammen med en 

ledsager. 

 

Begrunnelse: 

 

Styrets innstilling: 

Støttes ikke. Styret savner en begrunnelse for forslaget.  Styret oppfatter det 

slik at endringen med nåværende tekst avviker så mye fra den opprinnelige 

teksten at innholdet og sammenhengen i reglene blir forandret.  Så lange løp 

som endringsforslaget omfatter, kan ikke kalles bredde eller lavterskeløp.   

   

Framsatt av: TKS 

Sak: Kapittel 3 punkt 5 i konkurransereglement og 
arrangementreglement for hundekjøring 

E-post: lindahlmaren@gmail.com 

Dato: mars 2021 
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Framsatt av: Torpa Idrettslag/Hundegruppa v/styret 

Sak: Regelendringsforslag – aldersgrenser § 6.8 og 6.1.2 

E-post: elivg@online.no (Eli Vogt Godager) 

Dato: 12.07.21 
 

Eksisterende tekst 6.8 
 

 
Forslag til ny tekst 6.8 – forslag til tillegg 

Tekst ønskes lagt inn som et tillegg til punkt 6.8 om aldersklasser utøvere. 

«Barn og unge under 15 år kan delta i slede mellomdistanse og langdistanseløp 

dersom de kjører med voksen ansvarlig ledsager.» 

Vi foreslår at regelendringen ikke gjøres gjeldende i mesterskap som NM, men at 

regelverket endres slik at dette vil være mulig i løp som legger til rette for dette. 

Vi ser ikke behov for å sette noen nedre aldersgrense. Vi ser heller ikke behov for å 

definere øvre distanse for løp kjørere under 15 pr kan delta i. Dette vil regulere seg 

naturlig og for hvert enkelt løp. 

Eksisterende tekst 6.1. 
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Forslag til ny tekst 6.1.2 – forslag til tillegg 

Hvis utøver er under 15 år og kjører med ledsager er det ledsagerens ansvar å vurdere 

hvorvidt ekvipasjen er i stand til å gjennomføre det enkelte løp under ulike forhold, uten risiko 

for seg selv eller andre utøvere. 

Hvis den som kjører et løp med ledsager velger å bryte løpet, skal også ledsager bryte. 

Det foreslås at regelendringene (6.8 og 6.1.2) trer i kraft fra sesongen 2021-2022. 

 
Begrunnelse for de to endringsforslagene: 

Erfaringen bak forslaget 

Torpa Idrettslag, Hundegruppa har de siste 9 årene arrangert MUSH Synnfjell, et 

langdistanseløp på ca 200 km med to sjekkpunkter. Etter hvert utvidet vi arrangementet og 

gjennomfører også løpet Synnfjell Rundt, et løp på ca 50 km, uten sjekkpunkter. Løpene 

arrangeres parallelt. Fra og med 2018 åpnet vi opp for at barn/unge under 15 år kunne kjøre 

Synnfjell Rundt, med voksen ansvarlig ledsager. Fra 2020 åpnet vi for dette også i MUSH 

Synnfjell. Ledsageren er ansvarlig for kjøreren under 15 år og også ansvarlig for å vurdere 

om kjøreren som er under 15 år har tilstrekkelig kompetanse/erfaring til å gjennomføre løpet. 

Vår praksis er at det er opp til kjører og ledsager å bestemme om de kjører på samme slede 

eller hver sin. Løpene har hatt deltakere ned i 10 års alder, som har kjørt sammen med 

familiemedlem eller annen voksen ledsager. Vi har i forkant gjort oppmerksom på at det kan 

komme begrensninger ift antall hunder for barn og unge under 15 år som kjører på egen 

slede, hvis føreforholdene tilsier det. 

Erfaringene med å la barn og unge under 15 år kjøre med ledsager er svært gode. Det 

gleder mange unge kjørere å få lov å gjøre sine første løpserfaringer 

(mellomdistanse/langdistanse) sammen med en voksen ledsager. 

Begrunnelse for endringsforslaget 

Begrunnelsen for endringsforslaget er at erfaring har vist at dette er et viktig rekrutterings- og 

motivasjonstiltak innenfor sledekjøring (mellomdistanse/langdistanse). Det skaper gode 

opplevelser og er en ulik måte å lære på. 

Forholdet til barneidrettsregelverket i norsk idrett 

Er utøver under 12 år kommer NIF sitt regelverk for barneidrett1 inn i bildet. Utøvere under 12 

år som kjører sammen med ledsager plasseres da på resultatlisten sammen med denne. 
 
 

Styrets innstilling: 
 
Støttes 
 
Styret mener at det bør legges til en begrensning i lengde, slik som beskrevet i IFSS regelverk. 
 
1 https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/  
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Framsatt av: Torpa IL/Hundegruppa v/styret 

Sak: Forslag til endring i NHFs lov IV Ting, styre, utvalg mv 

E-post: elivg@online.no (Eli Vogt Godager) 

Dato: 06.07.21 
 

Eksisterende tekst: 

§ 17 

pkt 14. Foreta følgende valg av tillitspersoner, med en funksjonstid på to (2) år: 

b) 

Styremedlemmer 

- Ansvar for TKN 

- Ansvar for TKS 

- Ansvar for TKB 

- Ansvar for UK (16-26 år) 

Forslag til ny tekst: 

Styremedlemmer 

b) Ledere i følgende komiteer 

- TKN 
- TKS 
- TKB 
- UK 

Nestledere i komiteene er personlig vara for styremedlemmene. 

Pkt c) som før 

Opprinnelig Pkt d) 

Ledere i følgende komiteer (personlig vara for styremedlemmene med samme 

ansvarsområde) 

• -TKN 

• -TKS 

• -TKB 

• -UK(16-26 år) 

Som følge av endringer i punkt b utgår punkt d.

mailto:elivg@online.no
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Opprinnelig pkt e) blir nytt pkt d), opprinnelig pkt f) blir nytt pkt e) ovs… tom med pkt k) som 

blir nytt pkt j). 

Foreta følgende valg: 

Pkt l) endres fra 

l) Særforbundsstyret med leder og to nestledere, fire styremedlemmer. 

Endres til nytt pkt k) 

k) Særforbundsstyret med leder og to nestledere (president og visepresidenter, samt ledere 

av TKN, TKS, TKB og UK. 

 

 
Opprinnelig pkt m) blir nytt pkt l), opprinnelig pkt l) blir nytt pkt m) ovs… 

Følgende avsnitt endres 

Fra 

- Velges i oddetallsår: President, 2. visepresident, styremedlemmer med ansvar for TKB og 

UK, leder i ESK, TKN, TKS, nestleder i TDK og tre (3) medlemmer til ESK. - Velges 

partallsår: 1. visepresident, styremedlemmer med ansvar for TKN og TKS, leder i TDK, TKB, 

UK, nestleder i ESK og tre (3) medlemmer til UK. 

 

 
Til 

Velges i oddetallsår: President, 2. visepresident, leder for TKB og UK, leder i ESK, TKN, 

TKS, nestleder i TDK og tre (3) medlemmer til ESK. - Velges partallsår: 1. visepresident, 

leder for TKN og TKS, leder i TDK, TKB, UK, nestleder i ESK og tre (3) medlemmer til UK. 
 

 

Følgende avsnitt endres 

fra 

Første visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1. visepresident. 

Presidentskapet sammen med Generalsekretæren utgjør Arbeidsutvalget (AU). Ledere av 

TKN, TKS, TKB, og UK er personlige varamedlemmer for sine respektive styremedlemmer 

og har for øvrig møte- og talerett på styremøte. 

 

 
Til 

Første visepresident er vara for president, 2. visepresident er vara for 1. visepresident. 

Presidentskapet sammen med Generalsekretæren utgjør Arbeidsutvalget (AU). Nestledere 

av TKN, TKS, TKB, og UK er personlige varamedlemmer for sine respektive 

styremedlemmer og har for øvrig møte- og talerett på styremøte. 
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Begrunnelse: 

Endringsforslaget går ut på at ledere i TKN, TKS, TBK og UK blir fullverdige 

styremedlemmer. Alle andre endringene er en følge av forslag til endring i 

styresammensetning. Det er viktig å beholde de som er nærmest utøvelsen av 

de ulike grenene inn som styremedlemmer for å sikre forståelsen og 

kompetansen på det som faktisk utgjør idretten i styret. TK’ene besitter samlet 

både kompetansen, og ikke minst tettere kontakt mot utøvermiljøet, og direkte 

formidling inn i styret er en fordel. 

Ved en slik styresammensetning unngås dobbeltarbeid og man «sparer inn 

på» antallet tillitsvalgte i organisasjonen. Det skaper ekstra byråkrati at man 

skal måtte gå via et styremedlem med ansvar for grenene, men som ikke 

sitter i fagkomite. Det gir topptung styring, og erfaring viser at det ofte bidrar til 

at fagforståelse forsvinner i kommunikasjonen på vei inn til toppen. 

TK’ene bør videre i størst mulig grad ha ansvar for praktisk gjennomføring av 

grenenes aktiviteter. Styret bør vise tillit til at innstillinger og beslutninger fra 

komiteene, er de som er best for grenen komiteen representerer. TK-leder har 

et ansvar for å formidle dette til styret, uten å måtte gå veien via en 3. person. I 

hovedsak bør saker behandles på lavest mulig nivå  innafor de rammene som er 

gitt. I prinsipielle spørsmål, og når det er sterke motsetninger innad i en komite 

kan saker løftes inn i styret for en bredere debatt. Styret kan gjennom sin 

instruks til komiteene (§22 (9)) bidra til delegering og tillit, der dette ikke er i strid 

med andre sider av NHFs lov. 

 

 
Alle endringer knyttet til valg foreslås gjeldende fra neste valgperiode. 
 
Styrets innstilling: 
  
Styret er delt i denne saken. 
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Eksisterende tekst: 

8.10 KLASSEINNDELING NM:   

NM skal arrangeres hvert år. Løpsprogrammet for NM del 1 skal ikke endres fra år til år, mens 

løpsprogrammet på lørdag for NM del 2 skal rullere hvert andre år, mellom a) 1-spann 20 / 30 km og 

b) flerspann. Snørekjøring arrangeres hvert år på fredag og stafett arrangeres hvert år på søndagen.  

Forslag til ny tekst:  

8.10 KLASSEINNDELING NM:   

NM skal arrangeres hvert år. Løpsprogrammet for NM skal ikke endres fra år til år. Snørekjøring 

arrangeres hvert år på lørdag og stafett arrangeres hvert år på søndagen.  

 

Begrunnelse: Lav deltakelse i både 20/30 km og flerspann. Har sett at vi ikke har klart å stille 

mange nok til utdeling av kongepokal de siste årene i disse klassene. Dette kan bli negativt ovenfor 

blant annet NIF, media, og hvordan vi framstiller sporten vår for vår egen del.  

Vi ønsker løp med disse klassene, men fram til det blir flere deltagere i disse klassene, ønsker vi dem 

ikke som NM- klasser.  

 

Styrets innstilling:  

Styret ønsker å avvente fagmøtets innstilling i denne saken. 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Innherred trekkhundklubb og Hadeland trekkhundklubb  

Sak: Fjerne  a) 1-spann 20 / 30 km og b) flerspann fra NM 

programmet 

E-post: katrine@hafos.no 

Dato: 6/7- 21 
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Forslag: 

Norges Hundekjørerforbund skal arbeide for å søke om å arrangere VM- snø i 

nordisk, sprint og mellomdistanse 2025. 

Det må settes av penger årlig til dette formål i NHF s budsjett. 

Begrunnelse 

NHF søkte i 2020 etter personer som ville arbeide i et utvalg for å utrede muligheter 

for å arrangere VM i Norge i 2023 / 2025. 

En gruppe bestående av  

Vibecke Schøyen, GS 

Joh Are Lindstad, Mesna Trekkhundklubb 

Lena Boysen Hillestad , Hamar Trekkhundklubb/Holmenkollen SK 

Ebbe Hartz, Asker Trekkhundklubb 

Eli Vogt Godager, Torpa IL, Hundegruppa 

Laila Leegaard, Jarlsberg Trekkhundklubb 

Arild Eidsvold, Bærum Hundekjørerklubb 

 

Har arbeidet fram et dokument med en anbefaling som peker i retning av at Norge 

best vil kunne tilrettelegge for VM snø i de tre disiplinene Nordisk, Sprint og 

Mellomdistanse.  Se vedlegg. 

 

Gruppa anbefalte å innhente erfaring fra personer som deltok i arrangørstaben i VM 

2011.  NHF har tatt initiativ til å innhente erfaring fra disse.  

 

Ut fra foreliggende konklusjon fra arbeidsgruppen, og det faktum at Norge har som 

mål å være ledende internasjonalt, ønsker NHF tingets støtte til at arbeidet fortsetter, 

med mål om VM i 2025. 

 

Det er viktig at prosjektet blir godt forankret og at økonomien er forutsigbar.  Det 

foreslås derfor at det allerede nå settes av midler til prosjektet. 
 

Framsatt av: Forbundsstyret 

Sak: Søknad om VM 2025 

E-post:  

Dato:  
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Forslag: 

Norges Hundekjørerforbund skal arbeide for at det etableres en riksarena som kan 

være hovedarena for trening og arrangering av konkurranser i alle disipliner i norsk 

hundekjøring. 

Etableringen bør skje på Hamar, som har et svært egnet område å etablere en 

riksarena.   

NHF vil gi sin støtte til arbeidet da dette anses å være et løft for sporten og en 

pådriver til økt aktivitet og profesjonalisering. 

 

Begrunnelse 

Det er utvilsomt en heving av kvalitet, forutsigbarhet og profesjonalisering av 

hundekjørersporten dersom det etableres et riksanlegg. 

Hamar har lenge tilbudt gode treningsløyper og konkurranser for de fleste disipliner 

innen hundekjøring.   

De har nå arbeidet for å utvide sitt tilbud slik at det blir enda bedre og slik at enda 

flere vil finne grunn til å benytte seg av treningsområdet fordi det blir bedre og større. 

NHF ønsker at miljøet gir sin støtte til dette.  Et tingvedtak vil åpne flere dører for 

finansiering av prosjektet slik at det vil kunne la seg realisere. 

NHF kan ikke binde seg til årlig støtte økonomisk.  For inneværende år er det satt av 

midler i budsjettet med opptil kr.100.000 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Forbundsstyret 

Sak: Etablering av riksarena -Hamar 

E-post:  

Dato:  
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Eksisterende tekst: 

§14 (1) 

Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes hvert år innen 

utgangen av juni måned. 

 

Forslag til ny tekst: 

§14 (1) 

Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes hvert år innen 

utgangen av juni måned. Tinget skal gjennomføres fysisk med mulighet for digital deltakelse. 

I partallsår hvor reglementet ikke er en sak på tinget, skal tinget arrangeres digitalt. 

 

Begrunnelse: 

Det er en stor kostnad for både klubb og særforbund å delta/arrangere særforbunds ting 

hvert år. Ved å benytte løsningen med digitalt ting mener vi at vi vil få en større oppslutning 

de årene reglementet ikke er en sak på tinget, samt at det både er kostnadsbesparende og 

tidsbesparende for alle parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsatt av: Forbundsstyret 

Sak: NHFs lov §14 (1) 

E-post: sb@advbarfod.no 

Dato:  
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Eksisterende tekst: 

Tinget er NHF s høyeste myndighet. §14 nr 1.  På tinget behandles forslag og saker, 

unntatt regelsaker, som kun behandles annethvert år med start 2017 §17 nr 10.  

Mellom tingene er særforbundets styre særforbundets høyeste myndighet §21 nr 1 

I § 21 nr 2 står det listet opp hva styrets oppgaver bl a er. 

 

§ 22 nr 10 

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lov- og regelforslag om 

fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. 

Forslag til ny tekst: 

Nytt pkt g) i § 21 nr 2 skal lyde: 

Dersom situasjonen krever det, kan styret foreta endringer i konkurranseregelverket.  

Før en slik endring er gyldig skal forslaget gjennomarbeides i samråd med TKN, 

TKS, TKB med TDK som faglig veileder, og Lovutvalget. Det er fagkomiteen som 

regelendringen gjelder for som deltar aktivt i arbeidet.  

En slik regelendring mellom tingperiodene skal alltid tas opp på første ordinære ting 

(der regelendringer behandles) for godkjennelse. 

Endring av §22 nr 10 

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lov- og regelforslag før tingene og 

mellom tingene, og kunne uttale seg om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret 

forelegger. 

 

Begrunnelse: 

NHF styre har erfart at det kan oppstå behov for å endre regelverket mellom tingene 

fordi ytre omstendigheter tilsier det. Dvs at uforutsette begivenheter, kan gi en 

Framsatt av: Forbundsstyret 

Sak: Løpende endringer i regelverket, § 21 nr 2, §22 nr 10 
§14 nr 1, jf §17 nr 10, jf §21nr 1 og 2 

E-post:  

Dato:  
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situasjon som innebærer at vårt eget regelverk (konkurranseregelverk) hindrer oss i å 

tillate at konkurranse gjennomføres.  Dette er bla noe vi har erfart under korona 

pandemien.  Vi kan ikke se bort fra at andre forhold av slik karakter kan oppstå i 

fremtiden.  Det er imot formålet med vår organiserte virksomhet at vårt eget regelverk 

skal hindre aktivitet. 

Styret mener ikke det skal være en lav terskel for å gå inn og endre regelverk mellom 

tingene. 

Det må ha oppstått en uforutsett situasjon som man åpenbart ikke har tenkt på da 

regelen ble vedtatt. Det bør ikke være et krav om force majeure hendelser.  Dette 

fordi korona ikke er blitt vurdert å ligge inn under begrepet, og vi mener at vi bør 

kunne endre regelverket i mindre alvorlige situasjoner enn force majeure situasjoner.    

Videre må det være slik at regelendringen skal være gjennomarbeidet av styret 

sammen med TKN; TKS; TKB, TDK og Lovutvalget før et vedtak om endring av regel 

er gyldig.  Slik at den fagkomite som regelendringen gjelder for skal være med i 

arbeidet, sammen med TDK og Lovutvalget.  De fagkomiteer regelendringen ikke får 

betydning for skal ikke delta i dette arbeidet, - men kan rådføres. 

En slik endring i regelverket skal alltid tas opp til votering på det første tinget som 

behandler regelendringer.  

Dersom tillegget blir vedtatt, så er det nødvendig å justere §22 nr 10 slik at 

Lovutvalget må uttalelse seg om innkomne lov og regelforslag før tingene og mellom 

tingene. 

I tillegg er inntatt en justering av teksten slik at det fremkommer tydelig at Lovutvalget 

også skal kunne uttale seg om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. 
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Eksisterende tekst: 

§22 (1) Grenkomiteene (TKN, TKS, TKB) er fagutvalg for angjeldende aktivitet innen 

Norges Hundekjørerforbund.   

(7)  Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes / velges øvrige medlemmer i TDK, 

TKN, TKS, TKB, ESK og UK slik: 

 -For ESK og UK i tråd med 17.11 

 -For TKS, TKN og TBK i tråd med 21.5.4 

 -For TDK oppnevnes øvrige medlemmer etter behov av Forbundsstyret, etter 

innstilling fra de tingvalgte medlemmer. 

 

Forslag til ny tekst: 

§22 (1) Grenkomiteene (TKN, TKS, TKB) er fagutvalg for angjeldende aktivitet innen 

Norges Hundekjørerforbund.  NY SETNING: Grenkomiteene har også ansvar for 

rekruttering til sporten. 

(7)  Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes / velges øvrige medlemmer i TDK, 

TKN, TKS, TKB, ESK og UK slik: 

 -For ESK og UK i tråd med 17.11 

 -For TKS, TKN og TKB i tråd med 21.5.4, NYTT: samt velge en 

rekrutteringsansvarlig til den respektive gren vedkommende velges inn i. 

 -For TDK oppnevnes øvrige medlemmer etter behov av Forbundsstyret, etter 

innstilling fra de tingvalgte medlemmer. 

 

 

 

Framsatt av: Forbundsstyre 

Sak: Rekrutteringsansvarlig i fagkomiteene §22 nr 1 og nr 7 

E-post:  

Dato:  
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Begrunnelse: 

NHF har i sin strategiplan fokus og satsning på rekruttering. 

De siste års medlemstall viser en nedgang i medlemsmassen. 

Det er en alvorlig situasjon som organisasjonen må foreta seg noe aktivt i forhold til. 

Styret er av den oppfatning at grenkomiteene som fagansvarlig for sin gren må ta 

oppgaven som gjelder rekruttering til sporten alvorlig.  Det er helt nødvendig at 

fagkomiteen som er tettest på utøverne i sin gren, innehar god kompetanse for å se 

hvilke grep som må tas. 

Den rekrutteringsansvarlige skal ikke pålegges å gjøre masse arbeid selv, men det er 

viktig at den som har dette ansvaret kommuniserer godt med klubbene og med 

administrasjonen for at vi skal få til en endring som gir en positiv utvikling av 

medlemsmassen. 
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Eksisterende tekst: 

§10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

1) Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt 

budsjett og regnskap 

 

Forslag til ny tekst: 

Nytt avsnitt under pkt (3) skal lyde: 

Forbundsstyret i NHF skal motta styrehonorar som fastsettes på tinget hvert år.  Det 

er valgkomiteen som skal innstille størrelsen av honoraret dog slik at det er 

budsjettmessig forsvarlig. 

For inneværende (og foregående) tingperiode foreslås en godtgjørelse til styreleder/ 

president på kr. 50 000,- og for hvert styremedlem kr. 500,- pr styremøte de deltar 

på. For president gjelder at det må føres en oversikt over medgått tid som vedlegges 

i regnskapet i forbindelse med utbetaling. 

Begrunnelse: 

NHF har ikke fastsatt godtgjørelse til styremedlemmer eller president uten i spesielle 

tilfeller, og da med det forbehold at det godkjennes av kontrollutvalget og tinget. 

Slik ordlyden i §10 er formulert skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig med 

en så omstendelig prosess som har vært vanlig i organisasjonen. 

Begrunnelsen er nok at organisasjonen har opplevd at alle organisasjonens midler 

skal gå direkte ut til aktivitet og at man ikke har vurdert styrearbeidet slik at det bidrar 

til aktivitet. 

Framsatt av: Forbundsstyre 

Sak: Styrehonorar §10 

E-post:  

Dato:  
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Styret er av den oppfatning at det pr i dag legges ned svært mange timer i frivillig 

innsats i styret for å kunne anse organisasjonen har forsvarlig drift.  Vi har et 

arbeidende styre, som er avgjørende for all aktivitet i organisasjonen og at det skjer 

fremdrift og utvikling av sporten. 

Det stilles krav til organiseringen som om vi var profesjonelt drevet og det påhviler et 

tilnærmet like stort ansvar på styret i vår ideelle organisasjon som til profesjonelle 

selskaper. 

Styret er av den oppfatning at arbeidet bør godtgjøres. Dette for å synliggjøre 

arbeidet, og for å vise at det verdsettes. I tillegg er det slik at en godtgjørelse- stor 

eller liten- antagelig vil kunne bidra til at det blir noe større rift om styreplassene, som 

vil kunne øke styrets samlede kompetanse og engasjement.  Dette vil ha 

ringvirkninger ut i organisasjonen. 

For inneværende tingperiode foreslås at styreleder/ President får en godtgjørelse på 

kr. 50 000,- og at hvert styremedlem med stemmerett får en godtgjørelse på kr. 500,- 

pr styremøte. 
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I dag: 

NHF har konkurranseregler tilknyttet hver gren. Vi har egne regler som gjelder for 

NM.  I tillegg forholder vi oss til IFSS regelverk i internasjonale mesterskap. 

Forslag  

IFSS regelverket gjelder som basisnorm i Norge.  Regelverket er oversatt til norsk. 

Tinget gir styret mandat til å utarbeide et regelverk etter en slik norm, der det lages 

oversiktlig vedlegg for hver gren eller mesterskap der regelverket avviker fra IFSS 

regelverk.  Det skal være helt tydelig hva som gjelder i NM. 

 

Begrunnelse: 

De to foregående ting har gitt forbundsstyret i oppgave å foreta arbeidet med å 

samordne de to sett av regelverk, dvs IFSS og det norske. 

I inneværende år har alle fagkomiteer blitt oppfordret til å komme med innspill til 

forbundsstyret hva gjelder de internasjonale regler fagkomiteene mener ikke bør 

gjelde i Norge.  Videre har vi informert om dette arbeidet i åpen time og oppfordret 

klubber og utøver å komme med innspill. 

Det har også vært diskutert med TDK, og andre personer med høy kompetanse både 

nasjonalt og internasjonalt. 

Hensikten er ikke å endre det norske regelverket, men å organisere det på en annen 

måte. 

 

 

 

 

Framsatt av: Forbundsstyre 

Sak: Konkurranseregelverket  

E-post:  

Dato:  
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Eksisterende tekst: 

Senior: Det er krav til min. 4 startende for at klassen skal bli godkjent som en 

NM-klasse. 

Junior: Det er krav til min. 3 startende for at klassen skal bli godkjent som en 

NM-klasse 

Forslag til ny tekst: 

Senior: Det er krav til min. 7 startende for at klassen skal bli godkjent som en 

NM-klasse. 

Junior: Det er krav til min. 5 startende for at klassen skal bli godkjent som en 

NM-klasse 

 

Begrunnelse: 

Norges Mester er den høyest tittel en utøvere kan vinne i hundekjøring på et 

nasjonalt nivå (etter Konge Pokalen) Et NM skal ha et visst antall startende, for at det 

skal kunne kåres en "verdig" vinner og med de aktuelle krav, en junior utøvere kan 

starte et NM med en allerede sikret medalje og en senior utøvere har fra starten 75% 

sjanse å reise hjem med en NM-medalje. Historisk- og statistisk sett, hundekjøring 

har noen få klasser som, år etter år, ikke fyller inn startlista med 10 eller flere 

deltakere (noen klasser har 3-4 deltakere i flere år på rad) og begrunnelser for dette 

kan det være at tittel har lite verdi og/eller på grunn av utvikling i idretten (antall 

hunder, flere klasser, osv) Utvikling av en idrett skjer når verdiene for innsatsen og 

konkurranse vokses og endringer tas som en del av dette. NM’er kan tenkes som en 

del av rekrutteringsarbeid i idretten og med økning på krav til antall startende, kan 

alle, utøvere, klubber og forbundet jobbe enda hardere for å kunne fylle alle 

hundekjørings klassene med mange flere deltakere for at konkurranse skal være tett 

og vinnere av medaljene kan reise hjem med den stølheten å være den beste av alle 

i Norge. Antall deltakere på dette forslaget er i samordning med IFSS sitt regelverk. 

Framsatt av: Forbundsstyret  

Sak: Endring av krav til antall deltakere NM 

E-post:  

Dato:  
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Forslag: 

Det innføres en aktivitetslisens på kr 45 pr medlem. Aktivitetslisensen legges på 

klubbenes medlemskontingent, og forbundet fakturerer klubbene. Medlemstallet 

hentes fra samordnet rapportering hvert år 1. juni. 

Aktivitetslisensen er øremerket til: 

• Hundevelferd 

• Veterinærkostnader 

• Dyrevelferdsansvarlig 

• Antidopingarbeid hund 

• Tilgang til bruk av løypenett nye og eksisterende 

• Anlegg 

• Aktivitet voksne over 19 år 

Begrunnelse: 

Det gis ikke tilskudd fra NIF til kostnader forbundet med hund, aktivitet for de over 19 

år og anlegg. Dette må NHF ta fra frie midler. Frie midler er alle inntekter som ikke er 

tilskudd fra NIF, som lisensinntekter salgsinntekter osv. De frie midlene er begrenset, 

og det er behov for inntekter som gjør at forbundet kan gjøre et forsvarlig arbeide i 

forhold til hundevelferd, pålagt antidopingarbeid, dyrevelferdsansvarlig og andre 

saker som dreier seg om hund. Vi har også behov for å jobbe aktivt for å sikre at 

hundekjørerne har tilgang til løyper i fremtiden. Vi erfarer at det er flere klubber som 

møter motgang i forhold til eksisterende løyper, og det er et stort påtrykk for å 

regulere hundekjøring i naturreservater. Tilskuddene fra NIF er i all hovedsak til 

aktivitet for barn og unge. Det er derfor behov for aktivitetsmidler til voksne over 19 

år. Dette er hovedtyngden av våre medlemmer. Aktivitetslisensen vil være en 

solidarisk ordning hvor alle er med og bidrar. 

 

Framsatt av: Forbundsstyret 

Sak: Aktivitetslisens 

E-post:  

Dato:  
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Formulering av vedtak: 

Aktivitetslisens: 

Klubbene betaler aktivitetslisens på kr 45 pr medlem. Aktivitetslisensen legges på 

klubbens medlemskontingent. Medlemstallet hentes fra samordnet rapportering hvert 

år 1. juni. 

Aktivitetslisensen er øremerket til: 

• Hundevelferd 

• Veterinærkostnader 

• Dyrevelferdsansvarlig 

• Antidopingarbeid hund 

• Tilgang til bruk av løypenett nye og eksisterende 

• Anlegg 

• Aktivitet voksne over 19 år 
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11   Regnskap hittil 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2021 Norges Hundekjørerforbund

Periode: 07

Dette året (alle) Dette året (alle)

Regnskap Budsjett Årsbudsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett

Prosjektnavn

Ingen -70 0 0 60 -10 0 0

Internasjonale møter/kongresser 0 0 9 761 15 000 15 000 9 761 15 000 15 000

Antidoping arbeid - hund 0 0 1 066 70 000 70 000 1 066 70 000 70 000

Veterinær og dyrevern 0 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000

Hundevelferd og helse 0 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000

Ungdomstiltak (øremerket) 0 0 1 545 40 000 40 000 1 545 40 000 40 000

Sommerhundekjørerskolen (øremerket) -169 504 0 0 84 723 150 000 150 000 -84 781 150 000 150 000

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

NM Veka 0 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000

Klubbutvikling / rekruttering 0 0 30 718 810 000 810 000 30 718 810 000 810 000

Kostnader nasjonale stevner 0 0 3 016 90 000 90 000 3 016 90 000 90 000

Integrering PARA 0 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000

Stipend -65 000 0 0 59 000 -6 000 0 0

Lagleder internasjonale mesterskap 0 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000

Landslagstrener / Sportssjef 0 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000

Samlinger sen/jr./rekr. Landslag 0 0 508 235 000 235 000 508 235 000 235 000

Deltakelse VM / EM Barmark 0 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000

VM snø 0 0 0 0 0 0

Rookie-kurs (øremerket) 0 0 130 000 130 000 0 130 000 130 000

Trenerutvikling -12 550 0 0 8 313 160 000 160 000 -4 238 160 000 160 000

Lederutvikling 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000

Nasjonal TD utdanning 0 0 7 212 285 000 285 000 7 212 285 000 285 000

Arrangementsutvikling 0 0 85 000 85 000 0 85 000 85 000

Markedsføring/Media 0 0 6 470 60 000 60 000 6 470 60 000 60 000

Styrets møtekostnader 0 0 1 593 50 000 50 000 1 593 50 000 50 000

Andre møtekostnader/representasjon 0 0 6 846 40 000 40 000 6 846 40 000 40 000

Ting/ledermøter 0 0 65 000 65 000 0 65 000 65 000

Kontingenter IFSS / ESDRA / SF 0 0 24 667 30 000 30 000 24 667 30 000 30 000

Lønn 0 0 697 099 1 320 000 1 320 000 697 099 1 320 000 1 320 000

Styrehonorar / Møtegodtgjørelse 0 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000

Kontorkostnader -20 000 -20 000 191 449 350 000 350 000 191 449 330 000 330 000

Div. kostnader 0 0 1 285 30 000 30 000 1 285 30 000 30 000

Utstyr/bekledning 0 0 1 978 100 000 100 000 1 978 100 000 100 000

Messer og promotering (øremerket) 0 0 6 244 20 000 20 000 6 244 20 000 20 000

VO-midler fra Studieforbundet/Post 3 -13 332 0 0 -13 332 0 0

Salgsmateriell -47 564 -100 000 -100 000 50 000 50 000 -47 564 -50 000 -50 000

Andre inntekter -33 660 0 0 -33 660 0 0

Lisenser/forsikringer -79 206 -270 000 -270 000 48 538 85 000 85 000 -30 668 -185 000 -185 000

Tilskudd NIF (post 2) -2 839 663 -2 839 663 -2 839 663 -2 839 663 -2 839 663 -2 839 663

Tilskudd NIF (post 3) -1 078 194 -1 052 035 -1 052 035 -1 078 194 -1 052 035 -1 052 035

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

SUM TOTALT -4 338 743 -4 441 698 -4 441 698 1 252 090 5 040 000 5 040 000 -3 086 653 598 302 598 302

Inntekter Kostnader Resultat
Hittil i år Hittil i år Hittil i år
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12   Revidert budsjett 2021 

 

BUDSJETT 2021
2021 revidert

Dyrevelferd   

10070 Antidopingarbeid frie midler 70 000            70 000

10080 Veterinærkostnader frie midler 200 000         50 000

10090 Hundevelferd og helse frie midler 70 000            70 000

Aktivitet

32025 Ungdomstiltak/samlinger Post 3 70 000            40 000

32027 Sommerhundekjørerskolen Post 3 150 000         150 000

32030 Arrangementsstøtte NM Seppala Post 3 80 000            70 000

32035 NM-Veka Post 3 50 000            50 000

32040 Klubbutvikling/rekruttering Post 3 200 000         810 000

32050 Kostnader nasjonalestevner Post 3 150 000         90 000

32060 Spillemidler til utstyr

32070 Integrering Para Post 2 Integreringstilskudd 50 000            150 000

Landslag

51015 Lagleder internasjonale mesterskap Post 2 Utviklingsorientert UI 40 000            40 000

51020 Landslagstrener/Sportssjef Post 2 Utviklingsorientert UI 120 000         200 000

51030 Samlinger SR/JR/Rekrutt Post 2 Utviklingsorientert UI 110 000         235 000

51050 Deltakelse VM/EM snø Post 2 Utviklingsorientert UI 70 000            0

51055 Deltakelse VM/EM barmark Post 2 Utviklingsorientert UI 40 000            40 000

51080 OLT Stipend

Utdanning

73001 Rookiekurs Post 3 60 000            130 000

73020 Trenerutvikling Post 3 110 000         160 000

73030 Lederutvikling Post 3 10 000            10 000

73050 TD utdanning Post 3 100 000         285 000

73090 Arrangementsutvikling Post 3 35 000            85 000

Organisasjon

90010 Styrets møtekostnader Post 2 50 000            50 000

90011 Komiteens møtekostnader Post 2 20 000            0

90012 Andremøtekostnader representasjonPost 3 40 000            40 000

90030 Ting/Ledermøte post 2 65 000            65 000

10050 internasjonale møter kongresser Post 2 15 000            15 000

Administrasjon

95007 Kontingenter ESDRA/IFSS/SFF Post 2 30 000

95010 Lønn Post 2 1 200 000      1 320 000

95011 Styrehonorar Post 2 90 000

95020 Kontorkostnader Post 2 300 000         350 000

95040 Div kostnader Post 2 15 000            30 000

Markedsføring/salg

95050 Utstyr bekledning Post 3 40 000            100 000

95060 Messer, promotering Post 3 20 000            20 000

96010 Salgsmateriell frie midler 50 000            50 000

98010 Lisens/forsikring frie midler 85 000            85 000

73100 Markedsføring/Media Post 3 30 000            60 000

SUM KOSTNADER  3 685 000      5 040 000

Frie midler

96010 Salgsmateriell Frie Midler 100 000-         -100 000

98010 Startlisens Frie midler 270 000-         -270 000

98040 Momskompensasjon Frie midler 160 000-         -160 000

95020 Finansposter 20 000-            -20 000

Tilskudd post 2 og 3

96009 VO midler

98020 Tilskudd NIF post 2 2 000 000-      -2 839 663

98040 Tilskudd NIF post 3 700 000-         -1 052 035

SUM INNTEKTER 3 250 000-      -4 441 698

RESULTAT 435 000         598 301
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13   Budsjett 2022 
Budsjettet for 2022 er i tråd med strategidokumentet som er lagt frem, samt med NIF sine kriterier 

for tildeling av post 2 og 3. 

 

Budsjett 2022 2021 revidert 2022

Dyrevelferd   

10070 Antidopingarbeid frie midler 70 000        70 000 70000

10080 Veterinærkostnader frie midler 200 000      50 000 200000

10090 Hundevelferd og helse frie midler 70 000        70 000 70000

Aktivitet

32025 Ungdomstiltak/samlinger Post 3 70 000        40 000 40000

32027 Sommerhundekjørerskolen Post 3 150 000      150 000 150000

32030 Arrangementsstøtte NM Seppala Post 3 80 000        70 000 80000

32035 NM-Veka Post 3 50 000        50 000 50000

32040 Klubbutvikling/rekruttering Post 3 200 000      810 000 350000

32050 Kostnader nasjonalestevner NC/NM Post 3 150 000      90 000 150000

32060 Spillemidler til utstyr

32070 Integrering Para Post 2 Integreringstilskudd 50 000        150 000 150000

Landslag

51015 Lagleder internasjonale mesterskap Post 2 Utviklingsorientert UI 40 000        40 000 50000

51020 Landslagstrener/Sportssjef Post 2 Utviklingsorientert UI 120 000      200 000 200000

51030 Samlinger SR/JR/Rekrutt Post 2 Utviklingsorientert UI 110 000      235 000 215000

51050 Deltakelse VM/EM snø Post 2 Utviklingsorientert UI 70 000        0 70000

51055 Deltakelse VM/EM barmark Post 2 Utviklingsorientert UI 40 000        40 000 40000

51080 OLT Stipend

Utdanning

73001 Rookiekurs Post 3 60 000        130 000 50000

73020 Trenerutvikling Post 3 110 000      160 000 70000

73030 Lederutvikling Post 3 10 000        10 000 10000

73050 TD utdanning Post 3 100 000      285 000 85000

73090 Arrangementsutvikling Post 3 35 000        85 000 35000

Organisasjon

90010 Styrets møtekostnader Post 2 50 000        50 000 50000

90011 Komiteens møtekostnader Post 2 20 000        0 0

90012 Andremøtekostnader representasjon Post 3 40 000        40 000 40000

90030 Ting/Ledermøte post 2 65 000        65 000 35000

10050 internasjonale møter kongresser Post 2 15 000        15 000 60000

Administrasjon

95007 Kontingenter ESDRA/IFSS/SFF Post 2 30 000 30000

95010 Lønn Post 2 1 200 000   1 320 000 1400000

95011 Styrehonorar Post 2 90 000 90000

95020 Kontorkostnader Post 2 300 000      350 000 350000

95040 Div kostnader Post 2 15 000        30 000 30000

Markedsføring/salg

95050 Utstyr bekledning Post 3 40 000        100 000 50000

95060 Messer, promotering Post 3 20 000        20 000 20000

96010 Salgsmateriell frie midler 50 000        50 000 50000

98010 Lisens/forsikring frie midler 85 000        85 000 85000

73100 Markedsføring/Media Post 3 30 000        60 000 60000

SUM KOSTNADER  3 685 000   5 040 000 4 485 000

Frie midler

96010 Salgsmateriell Frie Midler 100 000-      -100 000 -100000

98010 Startlisens Frie midler 270 000-      -270 000 -270000

98040 Momskompensasjon Frie midler 160 000-      -160 000 -160000

95020 Finansposter 20 000-        -20 000 -20000

Tilskudd post 2 og 3

96009 VO midler

98020 Tilskudd NIF post 2 2 000 000-   -2 839 663 -2800000

98040 Tilskudd NIF post 3 700 000-      -1 052 035 -1000000

SUM INNTEKTER 3 250 000-   -4 441 698 -4350000

RESULTAT 435 000      598 302 135 000
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14   Valgkomiteens innstilling 

Norges Hundekjørerforbund 
Valgkomiteens innstilling 2021  
Foreløpig pr 2.8.21 
 

Verv Kandidat div  

Styret    

President Frode Flathagen 
 

  

1.visepresident Eli Vogt Godager Dette vervet er på 
valg fordi Frode 
stiller til valg som 
president 

 

2.visepresident  
 

Hernan Maquieira  Gjenvalg  

Styremedlem TKN Anne Kristiansen  
 

Gjenvalg  

Styremedlem TKS  
 

Åse Østvold  Gjenvalg  

Styremedlem TBK  
 

 ikke på valg  

Styremedlem UK  
 

 ikke på valg  

    

Komiteer og utvalg 
 

   

    

TDK 
 

   

Leder  
 

 Ikke på valg  

Nestleder  
 

Steinar Johansen   

    

TKN 
 

   

Leder  
 

Katrine Foss  Gjenvalg  

Nestleder  
 

 ikke på valg  

    

TKS 
 

   

Leder   Ikke på valg  
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Nestleder  
 

 Ikke på valg  

    

TKB  
 

   

Leder  
 

Laila Leegaard   

Nestleder  
 

?   

    

ESK 
 

   

Leder  
 

 Ikke på valg  

Nestleder  Ikke på valg  

Medlem  Ikke på valg  

Medlem  Ikke på valg  

    

    

UK    

Leder  Ikke på valg  

Nestleder  Ikke på valg  

    

    

Lovutvalg 
 

   

Leder  
 

Christian Mathisen Gjenvalg  

Nestleder  
 

 Ikke på valg  

Medlem  
 

Cathrine Fjellstad Gjenvalg  

    

Kontrollkomité 
 

   

Leder  
 

Knut Arne Holther Gjenvalg  

Medlem  
 

Stein T Domås Gjenvalg  

Medlem  
 

E Edland Gjenvalg  

Medlem  
 

Roger Dahl Gjenvalg  

Vara  
 

Christine Karijord Gjenvalg  
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Sanksjonsutvalg 
 

   

Leder  
 

 Ikke på valg  

Nestleder  
 

Pål Haugsnes Gjenvalg  

Medlem  
 

Lena Boysen Gjenvalg  

Vara  
 

 Ikke på valg  

    

Parautvalget    

Leder  Ikke på valg  

Nestleder  Ikke på valg  

    

    

 
 
 
IBK 2.8.21  
 

 

 

 

15 Styrets innstilling til valgkomite 
 

Leder Siri Victoria Barfod 2 år 

Medlem Inge Bugge Knudsen 2 år 

Medlem Katrine Foss 2 år 

Medlem 
 

   år 

Varamedlem Terje Hoel 2 år 
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Notater 
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