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Kort oppsummering av arbeidsgruppas konklusjoner  
Arbeidsgruppa er av den oppfatning at Norge har en særskilt forpliktelse til å være med å bidra til at 

det er mulig å gjennomføre internasjonale mesterskap innen hundekjøring. Som den kanskje desidert 

største nasjonen når det gjelder deltakere i alle grener har vi et ansvar, for både mesterskap og 

utvikling av sporten.  

Arbeidsgruppa går inn for at man søker om å arrangere VM i «snøgrener», dvs nordisk, sprint, 

mellomdistanse og langdistanse.  

Vi mener at det vil være mulig (og nødvendig) å bygge opp engasjementet for et slikt arrangement i 

klubbene, forutsatt god organisering av arbeidet og at komiteer settes sammen av folk med 

kunnskap, erfaring og entusiasme for «sin del» av sporten.  

Får vi til en god organisering av arbeidet vil det kunne bidra til å synliggjøre hundekjøring og gjennom 

det også bidra til rekruttering. Uten god organisering vil et så stort prosjekt kunne føre til utmattelse i 

hele organisasjonen.  

Arbeidsgruppa følgende spørsmål vi måtte avklares, så tidlig som mulig:  

1. Økonomi – har forbundet økonomiske muligheter til å være garantist for mesterskap, i fall 
det vil gå i underskudd.  

2. Det må etableres dialog med IFSS med tanke på antall klasser, traseer og løpsorganisering for 
å gjøre arrangementet enklere å gjennomføre på en god måte.  

3. Forbundets rolle og kapasitet ift et slikt arrangement må drøftes og avklares.  
 

Forbundsstyret må gjøre en vurdering og legge saken frem for tinget i 2021.  

 

 

 Foto Heidi Havre  
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Innledning og arbeidsgruppens mandat 
På bakgrunn av en forespørsel via Hundekjørerforbundets Facebook-side ble det etablert en 

arbeidsgruppe for å se nærmere på muligheten for å arrangere VM i Norge i 2023 (eller 2025).  

Forbundets forespørsel via Facebook 07.02.20  hadde følgende ordlyd og ble arbeidsgruppens 

mandat: 

VM Norge 2023? 

Norges Hundekjørerforbund vurderer å søke om å arrangere VM for både barmark og snø 2023. Det 
er også sådd en tanke om å kunne arrangere VM for langdistanse på samme arena. 

NHF ønsker å få gjort en skikkelig utredning i forkant av en eventuell søknad, og søker etter frivillige 
som kunne tenke seg å ta på seg denne oppgaven. 

Er du interessert i en slik oppgave, send en e-post til sled-dog@nif.idrett.no så kan vi sende deg mer 
informasjon 

På bakgrunn av denne invitasjonen ble det etablert en arbeidsgruppe som hadde sitt første 28.05.20. 

Arbeidsgruppa er siden supplert med flere medlemmer og består nå av:  

- Vibecke Schøyen (generalsekretær) 
- John Are Lindstad (Mesna Trekkhundklubb) 
- Lena Boysen Hillestad (Hamar Trekkhundklubb/Hollmenkollen SK) 
- Ebbe Hartz (Asker Trekkhundklubb) 
- Eli Vogt Godager (Torpa IL, Hundegruppa) 
- Laila Leegaard (Jarlsberg Trekkhundklubb) 
- Arild Eidsvold (Bærum Hundekjørerklubb) 

 

Det har vært ytterligere to møter i gruppa;  09.11.20 og 30.11.20.  

Møtet i arbeidsgruppa i mai hadde følgende agenda, på bakgrunn av ønske fra NHF: 

I utgangspunktet ønsker vi Nordisk og langdistanse i samme området, slik at vi kan få til et fellesskap 

mellom disse to grenene. Det vil også være en fordel om barmark, som arrangeres på høsten samme 

år, arrangeres samme sted. 

Arbeidsgruppas oppgave er å utrede hvorvidt man skal eller ikke skal søke om å arrangere VM-

arrangementer. Hvis man velger å søke må arbeidet med den konkrete planlegginga av de ulike 

arrangementene starte opp umiddelbart.  

Historikk  
Norge arrangerte sist VM i 2011 i følgende grener, nordisk (Holmenkollen), sprint, ,Mass Start Short 

Sprint, mellomdistanse (Gåsbu) og langdistanse (Femundløpet).  

Dialog med folk som var med å arrangere i 2011 forteller at det var et stort løft for organisasjonen. 

Det krevde stor vilje til å stå på og en god dose entusiasme. Mange klubber bidro. Blant de som var 

sentrale den gang er det flere som uttrykker at dette bør man få til og de vil svært gjerne dele sine 

erfaringer.   
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Arbeidsgruppa vil derfor oppfordre forbundsstyret til å innhente erfaringer fra den gang, f.eks. ved å 

invitere hovedkomiteen inn på et møte med forbundsstyret. Det er viktig å ha med de erfaringer som 

ble gjort den gang, både med tanke på organisering og økonomi.  

Arbeidsgruppa foreslår at følgende forespørres om erfaringer fra 2011:  

• Nils Finsrud, mange års erfaring fra diverse IFSS/ESDRA mesterskap.  
Har vært med på de fleste posisjoner i stab/ledelse. 

• Arild Eidsvold, mange år i IFSS styre(VP Development), del av arr.kom i 2011 (Ansvar for 
Internasjonale relasjoner) 

• Steinar Nilson, kasserer VM i Norge i 2011 

• Steinar Johansen, Arenasjef Holmenkollen 2011 og erfaren og anerkjent VM-TD i IFSS. Han 
ledet også staben, som var sammensatt av medlemmer fra regionale klubber, Asker, Bærum, 
Oslomarka, Norsk, Hadeland, Nittedal. 

• Steinar Ellefsen (OMTK) og  Anne Gry Spigseth (BTK) var også sentrale den gang.   
 

I tillegg bør Femundløpet dele erfaringer med «sitt» VM i 2011 og Finnmarksløpet om «sitt» VM i 

2015.  

Norges forpliktelser som en stor hundekjørernasjon  
Norge er en stor nasjon innen hundekjøring, i alle grener. Arbeidsgruppa er av den oppfatning at 

dette forplikter internasjonalt. Vi kan ikke lene oss tilbake å forvente at det finnes EM- og VM-

arrangementer uten at vi selv bidrar til å arrangere med jevne eller ujevne mellomrom.  

Men tross dette standpunktet må det realitetsvurderes hva som er mulig å få til og innenfor hvilke 

rammer vi kan få til å lage et godt arrangement, derfor oppfordres til dialog med IFSS om antall 

klasser, traseer og løpsorganisering.  

 Foto NHF 

Hva består VM-arrangementene av 
- Barmark  
- Nordisk  
- Mellomdistanse – slede  
- Sprint – slede  
- Langdistanse – slede  

 

I vedlegg 2 finnes en liste over de klasser IFSS operer med i forbindelse med VM-arrangementer.  
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Avgrensing – VM på snø  
Arbeidsgruppen har diskutert seg fram til at HVIS det skal arrangeres VM i Norge ser vi det som mest 

realistisk å arrangere VM i grener som foregår på snø. Det er her vi har mest kunnskap og her vi har 

størst klimatiske fordeler.  

Både i Norge og resten av verden er det mange av de samme utøverne som konkurrerer både i 

barmark og i f.eks. nordisk og sprint. Å reise til Norge for å konkurrere er kostbart og det vil ikke være 

realistisk at så altfor mange deltakere finner mulighet til å reise til Norge to ganger i løpet av ett år 

for å delta i et VM.  

Det finnes mange areaer og potensielle arrangører av barmarks VM f.eks. i Mellom-Europa.  

Langdistanse  
Når det gjelder langdistanse bør eksisterende løp med høy internasjonal deltakelse forspørres.  

Femundløpet var VM i 2011 og Finnmarksløpet var VM i 2015. Dette er de to eneste gangene det har 

vært arrangert VM i langdistanse.  

QPAWS, Qrill Pet Arctic World Series i langdistanse hundekjøring gjennomførte første sesong i 2020 

og  involverte fire løp: 2020 Beargrease, Volga Quest, Femundløpet og Iditarod. Denne serien 

planlegges også gjennomført i 2021, med utvidelse til løpet Encuentro Musher i Ushuaia i Argentina.  

Å sette opp et VM i langdistanse som et helt nytt løp, utenom de allerede anerkjente store løpene vil 

kunne føre til et VM uten noen stor anerkjennelse i langdistansemiljøet og derfor ha lite for seg. Men 

det kan og bør tas flere runder på dette.  

Det å legge VM til et allerede eksisterende løp vil spare arrangementskomiteen for arbeid og sikre at 

VM faktisk er et (allerede anerkjent) arrangement med stor deltakelse, høy kvalitet og erfaren 

ledelse/stab. 

Men det understrekes at det også finnes andre alternativer enn å legge VM til Femundløpet eller 

Finnmarksløpet. Mesna Trekkhundklubb, Gausdal Trekkhundklubb og Jotunheimen Hundekjørarlag 

har tanker om å etablere et nytt langdistanseløp med Birkebeinerstadion som base og løyper ut/inn 

derfra. En ser for seg å slutten av mars som en tid på året det kan være aktuelt. Dialog med med 

Birkebeiner-arrangørene er etablert og det finnes her interesse for å bidra.  

Avklaring av rammene fra IFSS  
Det vil være nødvendig å avklare forventninger fra IFSS, både økonomisk og knyttet hva som faktisk 

forventes arrangert hva gjelder klasser.   

Se vedlegg 1 for søknadsprosedyrer til IFSS og vedlegg 2 for oversikt over klasser. 

Arbeidsgruppen vil be forbundet ta kontakt med IFFS for å avklare hva som MÅ ligge inne av klasser 

og traseer i  våre planer for å få tildelt et VM (nordisk, sprint, mellomdistanse og slede). Inkludert bør 

også være undersøkelser av hvordan sentrale aktører innen langdistanse ser på et VM.  

Behov for regelendringer  
Arbeidsgruppa ser at det vil være klokt å få til regelendringer med tanke på klasseinndeling og 

gjennomføring hvis man skal påta seg å arrangere VM. Men arbeidsgruppa ser også at det å søke om 

VM og det å jobbe fram regelendringer er to ulike prosesser.  

Arbeidsgruppa vil derfor be forbundet om å ta tak i behovet for forenkling av regelverket i sine møter 

med IFSS.  
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Parallelt med at man evt starter opp arbeidet med å arrangere VM må det jobbes tett på IFSS mtp 

nødvendige forenklinger.  

Arenaer  
Uavhengig av hvilke grener som arrangeres og hvor arenaen ligger må følgende være på plass:  

- Gode løypeforhold, som tilfredsstiller krav fra de ulike genene/klassene. 
- Fasiliteter som parkering, garderober/toaletter, overnattingsmuligheter, stakeout mm.  
- Publikumsfasiliteter.  
- Reglementerte fasiliteter for dopingkontroll.  

 

Arbeidsgruppa har konkludert med at det vil være viktigere med riktige og gode fasiliteter enn at 

arrangementene foregår på samme arena.  

Aktuelle arenaer har vært diskutert. Det er konkludert med at den arenaen man velger må være i det 

sentrale Østlandsområdet eventuelt sør i Trøndelag. Disse konkrete forslagene har vært diskutert: 

- Hamar (Gåsbu) 
- Sjusjøen – Natrudstilen  
- Birkebeinerstadion og tilhørende løypenett  
- Røros 

 

Mer om arenaer senere.  

Mulig organisering  

 

Organisasjonskartet tar hensyn til at arbeidsgruppen har landet på at HVIS forbundet skal søke VM, 

så søkes det for grener som går på snø.  

Det overordnede økonomiansvaret bør ligge i hovedkomiteen.  

Hovedkomite

Nordisk Sprint/mellomdistanse Langdistanse

Sekretariat Økonomi/sponsorer/media 
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Hver av arbeidsgruppene har ansvar for teknisk gjennomføring og vil måtte ha et budsjett å forholde 

seg til. 

Hovedkomiteen bør ha ansvar for det overordnede sponsorarbeidet og myndighetskontakt.  

Det understrekes at de ulike arbeidsgruppene settes sammen av folk med kunnskap og entusiasme 

innenfor de ulike grenene, i tillegg til organisasjonserfaring. Det er også viktig at roller og ansvar 

fordeles tydelig. 

Hva kan baseres på frivillighet og hvilke tjenester må kjøpes 
Å arrangere VM i de ulike grenene er en stor oppgave. Man må se nærmere på hvilke oppgaver som 

kan løses av frivillige og på hvilke områder det er nødvendig å kjøpe tjenester. Hvis man får til 

samarbeid med profesjonelle arrangører, vil man kunne spare på frivillig krefter og bruke der de er 

helt påkrevd.  

Forbundet må også ta stilling til hvordan et arrangement kan gjennomføres i samarbeid med 

kommersielle aktører med «muskler» og arrangementskompetanse.  

Arbeidsgruppen stiller spørsmål om hvilke oppgaver og i hvilken størrelsesorden som kan overlates til 

forbundskontoret, ut fra økonomisk kapasitet. Kjøp av tjenester og evt utvidelse av staben i 

forbundet vil legge føringer for budsjettene.  

Se også senere avsnitt om mulige arenaer og samarbeidspartnere.  

Økonomi  
Ut fra regnskap for VM i 2011 krever arrangementet en ramme på minimum 1,5 millioner kroner. Av 

inntektene i 2011 var nærmere 620.000,- sponsorinntekter.  

Utgifter til IFSS: 

- Accreditation fee, som dekker IFSS representanter (IFSS eier» VM) 
- Race Marshall/Dommere/TD  
- Dopingkontroll  
- «Seremonimestere» 

Underskuddet i 2011 var på ca 125.000 NOK (2011), noe som muligens tilsvarer 250.000 NOK i dag.  

Utgiftspostene vil være omtrent de samme. Og det bør gjøres nærmere undersøkelser om hva som 

konkret ligger bak de ulike tallene i regnskapet fra 2011. Her kan finnes mange erfaringer og 

læringspunkter. 

Reise for de som sendes fra IFSS dekkes vanligvis av IFFS, mens arrangøren må betale oppholdet for 

IFSS sine utsendinger   

Budsjett bør settes opp pr arrangement for deretter å samles og sette opp et overordnet budsjett. 

Det må også gjøres en vurdering av hvordan det skal kunne fremskaffes sponsorer i den 

størrelsesorden et slikt arrangement krever.  

Det er trolig klokt å lete etter en sponsor som oppleves som nøytral (finans/bank, energi, statlig) som 

alle medlemmer av NHF kan støtte helhjertet opp om og ikke en hundeforprodusent som kan komme 

i konflikt med medlemmers egen sponsor.  

Se vedlegg 3 for regnskap for VM 2011. Det bør også sees på regnskap for de seneste VM arrangert 

utenfor Norge.  
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Sponsorer og annet inntektsarbeid  
Det må innhentes kunnskap om sponsorarbeidet i 2011 for å se hva vi kan lære av det.  

Hvis det søkes om et VM i Norge må forbundet koble inn Norges idrettsforbund, både med tanke på 

arrangementskunnskap og eventuelle økonomiske midler.  

Arbeidsgruppa ser også at det kan vurderes å søke Innovasjon Norge om støtte. I tillegg er det støtte 

til arrangementsutvikling som forvaltes av fylkeskommunene.  

Som arrangørnasjon vil NHF ha rettighetene til å selge at dette er et IFSS-VM.  

 

 

Arenaer og samarbeidspartnere  
Gjennom møter i arbeidsgruppen har følgende arenaforslag/lokasjoner vært løftet fram som reelle 

muligheter:  

- Hamar (Gåsbu) 
- Sjusjøen – Natrudstilen  
- Birkebeinerstadion med tilhørende løypenett  
- Røros 

 

Alle disse stedene er lokalisert slik at det vil være mulig for flere klubber å være med på å 

gjennomføre arrangementene, uten at det pr nå er tatt formell kontakt med noen klubber om dette.  

Vi vil her knytte noen kommentarer til de ulike arenaene.   

Hamar – Gåsbu  
Her vi ny og meget bra arena stå klar kanskje i 2021, kanskje i 2022. Det er interesse i 

hundekjørermiljøet på Hamar for å ta ny arena i bruk til VM-arrangementer.  

Sjøsjuen – Natrudstilen  
Det er uformell kontakt med Ringsaker Allmenning mtp å få disse med som samarbeidspartner ved 

gjennomføring av et VM på Sjusjøen. Her finnes arenaer, her finnes overnattingsmuligheter også 

andre krav som må innfris på logistikksiden vil kunne dekkes opp. I tillegg er disse svært gode på å 

arrangere. Det vil være interessant å gjøre en mer formell sondering av hva de kan bidra med og hva 

det vil kreve av NHF for at et VM skal legges dit.  
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Ved etablering av et samarbeid med disse som en kommersiell aktør må man være obs på å skape 

rene linjer mellom kommersielle og sportslige interesser. Samt at NHF må utarbeide en tydelig 

«bestilling».  

Birkebeinerstadion med tilhørende løypenett  
Det er uformell kontakt med Birkebeiner-arrangørene om samarbeid med disse mtp et 

langdistanseløp. I likhet med Sjusjøen/Natrudstilen er det her mengder av erfaring på gjennomføring 

av store idrettsarrangement.  

Røros  
Røros har muligheter for alle de typer løyper og distanser som vil være en del av VM, og vil, hvis man 

la arrangementet dit kunne tenkes å kjøres samtidig med et Femundløp, slik at alle grener ble 

arrangert samme sted, samme tid.  

 

Oppsummering – konklusjon  
Konklusjonen baserer seg på at man søker om å arrangere VM i grener som går på snø. Hvis man i 

tillegg skal søke om barmark vil arbeidsgruppas rapport måtte skrives om.  

Argumenter FOR å arrangere VM: 
Arbeidsgruppa ser følgende positivt hvis man søker om å arrangere et VM:  

- Kan bidra til å styrke klubbaktivitet lokalt.  
- Markedsføring av sporten  
- Kan skape blest og god stemning rundt hundekjøring generelt og derfor bidra til rekruttering.  
- Kan bidra til klubbsamarbeid som igjen er viktig for ordinær aktivitet 
- Bidrar til arrangementserfaring for mange  

 

Argumenter MOT å arrangere VM:  
Arbeidsgruppa ser følgende som argumenter mot å arrangere VM: 

- Arrangementene er arbeidskrevende og kan «ta livet av» klubbene som er involvert.  
- VM arrangementene er svært kostnadskrevende og forbundet påtar seg stort ansvar og 

risiko ved å gå for gjennomføring av VM i Norge og det er usikkerhet knyttet til om det er 
kapasitet til å jobbe fram den økonomien som trengs for å gjennomføre VM i Norge.  
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Vedlegg 1 - IFSS – Søknadsprosedyrer 

 

 



11 
 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 



13 
 

Vedlegg 2 - IFSS- Klasser  
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Vedlegg 3 – Regnskap VM 2011  

 


