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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 01-21/22 
 
Sted:  Teams 
Tid:  19.00 tirsdag 5. oktober 2021 
 
Til stede:  
Frode Flathagen (FF) President 
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN 
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS 
Lena Boysen Hillestad (LBH) ansvar TKB 
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant 
 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Katrine Foss (KF) TKN 
Laila Leegaard (LL)TKB 
Johanne Sundby (JS) ESK 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
   
Forfall:  
Alf Stokke (AL) TDK Ikke til stede 
   

 

Neste møte: 2. november 2021 kl 19,00 Teams 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

 Det nye styret ønskes velkommen, og det ble 
gjennomgått følgende temaer: 
 

• Hvem er vi i det nye styret? 
✓ Hva er målet vårt for denne perioden 

• Igangsetting av komitéer 

• Forberedelse av styresaker 
 

FF  

1 VEDTAKSSAKER   

Sak 1-
21/22 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og 
inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 7 representanter 
Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om 
inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med 
sakens behandling. Vurderes fortløpende 

FF  
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Sak 2-
21/22 

Godkjenne regnskap periode 08 
 
Det er gjort en god redegjørelse for hvert enkelt prosjekt i 
vedlegget styret mottok i forkant av styremøtet.  
 
Vedtak 
Styret tar regnskapet til etterretning 
 

GS  

Sak 3-
21/22 

Utbetaling av tilskudd Riksarena 
Det er avsatt kr 100.000 til Riksarena til Hamar TK. 
Riksanlegget skal ligge på Blæstad, Det ble vedtatt 
på tinget at NHF skal støtte en slik etablering. 
 
Tingforslag 23 
 
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 
 

Styret må vedta om det skal utbetales tilskudd, og 
hvilken størrelsesorden. 
 
Vedtak 
Det utbetales kr 100.000 i tilskudd til Riksarene til 
Hamar TK. Tilskuddet utbetales omgående. Det skal 
rapporteres om hvordan tilskuddet benyttes 
. 

FF  

Sak 4-
21/22 

Søknad om VM 2023 – Finnmarksløpet 
 

NHF har mottatt en søknad fra Finnmarksløpet om å 
arrangere VM 2023. Det er NHF som må sende en 
søknad til IFSS om dette hvis det blir vedtatt. 
 
Sist gang det ble arrangert VM i langdistanse, var 
det et spørsmål om hvordan man kvalifiserer seg. 

HM  
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Det har ikke tidligere vært kvalifisering, da det har 
vært et åpent mesterskap, men det har vært kvoter 
pr land. 
 
Det kommer spørsmål om finansiering, og om man 
da også skal arrangere VM 2025 som NHF utreder. 
 
Regelverk er også et spørsmål. Finnmarksløpet 
kjører med egne regler. Det er IFSS sine regler som 
gjelder for VM. 
 
 
Vedtak 
Søknaden har for tynt grunnlag. Styret ønsker dialog 
med Finnmarksløpet for å avklare finansiering og 
gjennomføring. 
 

Sak 5-
21/22 

Tildeling av H.M. Kongens pokal 2022 
 

Da Kongepokalen ikke ble delt ut i 2021, har det 
vært et ønske om å søke om 2 Kongepokaler i 2022 
nordisk og slede. Det er nye retningslinjer for 
søknad om kongepokalen, og det er i 
utgangspunktet kun 1 kongepokal per gren. NHF har 
2 grener, nordisk/slede og barmark. Nordisk 
tilfredsstiller ikke kravet til å være egen gren, som er 
over 1500 aktive.  
Det er likevel mulig å søke særskilt om 2 pokaler, 
med grunnlag i idrettens art. 
Da NM vinter ble avlyst i 2021, var det et stort ønske 
om at Kongepokalen i 4-spann sprint skulle 
overføres til 2022, og at man skulle prøve å søke 
om 2 Kongepokaler vinter 2022. 
Søknadsfristen er 1. desember, og man får svar på 
søknaden i januar. 
 
Vedtak 
Det søkes om 2 Kongepokaler vinter, snørekjøring 
nordisk, og 4 spann sprint slede. For barmark vil 
TKB komme tilbake med forslag til øvelse i god tid 
før søknadsfristen. 

FF  

Sak 6-
21/22 

Godkjenning av NM søknader 
 

Det er uklart om NM arrangører skal godkjennes av 
styret eller grenkomitéene.  
NM søknader sendes til behandling hos 
grenkomitéene, så det vil være tidsbesparende om 
komitéen også kan godkjenne søknad.  

ÅØ  
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Vedtak 
Når NHF mottar søknad fra en arrangør som ønsker 
å arrangere NM, sendes søknad direkte til 
grenkomité til behandling. Grenkomité skal gjøre en 
innstilling til søknad, skrive kontrakt som godkjennes 
av styret 
 

  
 

  

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak 7-
21/22 

ESDRA 
 
ESDRA har invitert til ny kongress (årsmøte) i november. 
NHF har ikke mottatt invitasjonen, og fikk først på onsdag 
informasjon fra Sverige om at innkallingen var sendt ut. 
NHF har sendt innsigelser til innkallingen, og mener 
denne er ugyldig. Italia har i dag sendt samme innsigelse 
 

FF  

Sak 8-
21/22 

Ekstraordinært Idrettsting 16.-17. oktober 

 
NHFs styre har ikke funnet noen representanter til å 
stille på det Ekstraordinære Idrettstinget 16.-17. 
oktober. Dette grunnet at NHF arrangerer NM denne 
helgen 

FF  

Sak 9-
21/22 

Dyrevelferdskontrollør (DVK) 
Det har vært en gruppe bestående av TDK, Anne-Grethe 
Sætrang og Marianne fra administrasjonen som har 
jobbet frem en god plan for å tilfredsstille kravet fra 
Mattilsynet om DVK. I de løp det er TD til stede, er det de 
som fungerer dom DVK. Det jobbes med ferdigstillelse av 
kursmodul for arrangører, da det kreves en DVK i alle løp 
som har rangering og premiering.  

MBH  

Sak 10-
21/22 

Påtalemyndighet i dopingsaker for hund 
Det er et ønske om å videreføre avtalen med ADNO om 
påtalemyndighet for dopingsaker på hund. Det er avtalt 
et møte med ADNO 11. oktober for å bli enige.  
Det har tidligere også vært et ønske fra ADNO om at de 
skal overta doping kontroll av hunder for NHF. Med IFSS 
sitt krav til dopingkontrollørene, og kostnadsbildet, har 
ADNO forstått at dette ikke vil fungere. Det er nå satt opp 
kurs for å utdanne dopingkontrollører i Norge, og det er 
god oppslutning om utdanningen 

FF  

Sak 11-
21/22 

 

Videre arbeid med toppidrettsmodellen 
Det er nå gjort endringer i toppidrettsmodellen, og den vil 
bli sendte ut til alle klubbene på høring. Svar på høringen 
sendes komitelederne. Hernan og Vibecke vil 
sammenfatte resultatet og presentere det for styret. Frist 
for dette er 24. oktober. 

HM  
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Sak 12-
21/22 

Kurs for veterinærer – langdistanse 
Det kom et innspill på tinget om et Rookie kurs for 
veterinærer. Ordet Rookie kurs ble nok misforstått, da 
det som var ønske var et kurs hvor veterinærene fikk en 
innføring i hundekjøring og utfordringene som kan 
oppstå. Det kan være en god ide at NHF tar initiativet til 
et slikt kurs, så kanskje vi kan få flere norske veterinærer 
til å bidra på de lange løpene. 

MBH  

Sak 13-
21/22 

Refleksjoner og konsekvenser tinget 
 

• Det fungerte dårlig å følge tinget digitalt.Det burde 
være en person som passer på deltakerne i det 
digitale rom 

• Sakene gikk for fort, slik at det ble vanskelig å 
følge med fra den digitale løsningen 

• Ikke konsekvent stemmegivning, da noe ble gjort 
manuelt og noe digitalt 

• Ser ikke nødvendigheten av å stemme på 
fagmøtene, for å få fagmøtenes innstilling 

• Administrasjonen følte at styret var 
handlingslammet i saker som gjaldt 
administrasjonen. Feks forslag om nedjustering 
av lønnsbudsjettet. Styret tok ikke til ordet når  
forslaget kom, og lot salen stemme over 
administrasjonens fremtid 

• Forslag som skal fremsettes må være mer 
gjennomarbeidet 
 

FF  

Sak 14-
21/22 

Fastsettelse av styremøter, AU møter og Åpentime 

AU møte 
tirsdager 

Styremøte 
tirsdager 

Åpentime 
mandager 

26.okt 02.nov 01.nov 

30.nov 07.des 06.des 

04.jan 11.jan 10.jan 

01.feb 08.feb 07.feb 

01.mar 08.mar 07.mar 

29.mar 05.apr 04.apr 

26.apr 03.mai 02.mai 

31.mai 07.jun   
 

FF  

Sak 15-
21/22 

Årshjul komiteer 
Administrasjonen har laget årshjul til TKene, som 
beskriver arbeidsoppgaver måned for måned. Dette skal 
være et verktøy som skal hjelpe komiteene til å følge opp 
sine arbeidsoppgaver, slik at de blir gjennomført til rett 
tid. 

GS  

Sak 16-
21/22 

NC langdistanse 
TKS er utfordret til å gjenskape NC langdistanse. Det har 
vært et opphold i denne NCen grunnet pandemien. 
 

HM  
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Sak 17-
21/22 

Konsekvenser av de nye ting vedtakene 
Utgår dobbelt ført 

FF/HM  

Sak 18-
21/22 

Tid og sted Hundekjørertinget 2022 
Lørdag 11. juni 2022 

FF  

Sak-19-
21/22 

Eventuelt   

3 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TDK Ikke til stede   

TKB Det er tatt ut et landslag. Det har ikke vært noen 
møter i komiteen. Jobber med budsjett. Jobber med 
å finne en rekrutteringsansvarlig. Fornøyd med å ha 
fått et årshjul. 

Ingen av komitéene har 
navngitt rekrutterings- 
ansvarlig, og må gjøre 
dette. 
 TKN TKN har konstituert seg. Jobbet mye med årshjulet, 

og NM veka. Terminlisten jobbes det med. TKN 
ønsker også å arrangere NC. Det er vanskelig å få 
arrangør til Seppala. 

TKS Første møte er i morgen. Det er forut for dette 
kommunisert digitalt. TKS har konstituert seg 

ESK Første møte i oktober. Jobbe med ny hundelov. 
Ønsker å jobbe med å se på avl fremover 

  

UK Har fått et nytt medlem, og skal ha samling på Gåsbu   

5 INFORMASJON FRA GS   

    

    

    

    

    

    

 
Sted, dato Oslo 05. oktober 2021 
 
Referent: Vibecke Schøyen 
 
 
Distribusjonsliste: 
NHF’s kontor 
 

      
___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Frode Flathagen   Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 
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______________            ______________                _______________         __________________                       

 Styremedlem          Styremedlem           Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                         

Anne Kristiansen         Lena Boysen Hillestad   Åse Østvold                     Blanka Csizmadia 
 


