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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 6 21-22 
 
Sted:  TEAMS 

Tid:  8.mars 2022 

 

Tilstede:  

Frode Flathagen (FF) President 
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Åse Østvold (ÅØ) Medlem ansvar TKS 
Lena Boysen Hillestad (LBH) Medlem ansvar TKB, deltok fra kl 21:45, fra informasjonssaker 
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant 
Katrine Foss (KF) TKN 
 
Uten stemmeret: 
Johanne Sundby ESK 
Alf Stokke TDK 
Marianne B. Hofstad ADM 
   

Forfall:  

Hernan Maquieira (HM) 2. Visepresident 
Laila Leegaard TKB 
Vibecke Schøyen Generalsekretær 
  

 

Neste møte: 

 

 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 Informasjon   

Sak  

75/21-22 

 Godkjenning av innkalling og oppmøtte representanter 

 

Innkalling og saksliste godkjent. Styret er vedtaksføre 

med to fraværende representanter.  

 

Følgende endringer i saksliste: 

- Utsette sak 80/21-22 

- Flytte sak 81/21-22 til informasjonssak 

- Vedtakssak om Kjørereglement pkt. 4.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 VEDTAKSSAKER   

Sak  

76/21-22 

Budsjett 

 

- Godkjent 

 

 

 

 

 

 

Sak  

77/21-22 

Regnskap 

 
- Godkjent 

 

Forslag til endring; 
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-  Øke tilskudd til Sommerhundekjørerskolen med 

25 000,- 

- Ta av frie midler til støtte i Nordreisasaken. 

 

Vedtak: Begge forslagene vedtas. 

Sak  

78/21-22 

Nordreisasaken 

 

Saken er sendt til lovkomiteen der det er flere jurister, 

samt juridisk avdeling i NIF. Christian Lundin, tidligere 

hundekjører, har erfaring fra dette feltet og har engasjert 

seg i saken. Han tar kontakt med Nordreisa og Geir Wang. 

Jørgen Urbye- har foreslått at NHF kan gå inn som en 

intervent. Da blir NHF en medpart i saken og kan bidra 

økonomisk.  

 

Juridisk avdeling NIF mener at dette er en sak som kan ha 

påvirkning på andre idretter. For eksempel 

motorsportbaner. Derfor går idrettsforbundet også inn i 

saken. De er nå kontakt med vår lovkomite. De jobber nå 

med å finne beste løsning i saken. Spleis opprettet av et 

medlem har ikke fått inn nok penger. NHF kan bidra med 

et beløp. Må da tas fra frie midler. Vi undersøker hvor 

mye vi har mulighet til å bidra med. Saken er en 

prinsipiell sak nå når den er løftet videre opp i 

rettsystemet, i motsetning til tidligere da det var en lokal 

tvist.  

 

Vedtak: Styret i NHF ønsker å støtte saken juridisk 

gjennom NHFs lovkomite og NIF juridisk, og ser på 

muligheten for å støtte saken økonomisk, da saken kan ha 

prinsipiell betydning for vår idrett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak  

79/21-22 

 Handlingsplanen 

 

Handlingsplanen er fremdeles for stor og lite konkret. Den 

trenger å kortes ned, periodiseres og konkretiseres. 

Oppgavene må i større grad fordeles på flere i styret og 

komiteer og ikke legge alt til adm. Og med en mer klar 

rollefordeling. 

 

Samtidig har TK-ene allerede mye å gjøre.  

 

Konklusjon; Eli og Blanka går gjennom handlingsplanen 

igjen i tett dialog med administrasjonen. Frist for 

gjennomføring er 15.4.  

 

  

Sak 

80/21-22 

Refusjon tapt arbeidsfortjeneste 

 

Saken utsettes 

 

 

 

 

Sak  Endring i NHFs konkurranseregelverk, punkt 4.5.5   
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/21-22  

Dagens tekst  

«4.5.5 Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende: 

• LD – inntil 4 timer, tas ut på første etterfølgende 

obligatoriske hvile. 

• MD – 5 minutter 

• Barmark, sprint og nordisk - 15 sek. 

Ingen annen form for disiplinær reaksjon kan gis i 

forbindelse med løpet. TD eller organisasjonsledd kan 

inngi rapport om forhold samt fremme ytterligere 

sanksjoner iht.NIFs lov §11-2 til Sanksjonsutvalget i 

NHF. 

Ved mistanke eller påstand om alvorlig brudd på lover om 

dyrevelferd eller helse, skal forholdet anmeldes til politi 

av løpsledelse eller TD. Det er da kun opp til norske 

påtalemyndighet å etterforske saken, og eventuelt ilegge 

straff.» 

 

Vurderinger: 

Det er undersøkt og klarert med kontrollutvalget at dette 

kan justeres på et styremøte. 

 

Forslag til ny tekst   

4.5.5 Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende: 

• LD – inntil 4 timer 

• MD – 5 minutter 

• Barmark, sprint og nordisk - 15 sek 

Tidsstraffen skal legges til sluttiden. 

Ingen annen form for disiplinær reaksjon kan gis i 

forbindelse med løpet. TD eller organisasjonsledd kan 

inngi rapport om forhold samt fremme ytterligere 

sanksjoner iht.NIFs lov §11-2 til Sanksjonsutvalget i 

NHF.  

Ved mistanke eller påstand om alvorlig brudd på lover om 

dyrevelferd eller helse, skal forholdet anmeldes til politi 

av løpsledelse eller TD. Det er da kun opp til norske 

påtalemyndighet å etterforske saken, og eventuelt ilegge 

straff. 

Kommentarer:  

 

 To forslag stemmes over.  
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- Forslaget slik som det står   

- Flytte siste avsnitt opp til hovedpunkt 4.5 

    

Vedtak: Begge forslag vedtas. Ordlyden endres til 

«Tidsstraffen skal legges til sluttiden» som foreslått, men 

legges under hovedpunktet 4.5. Kun kulepunktet skal 

endres. 

 

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak 

81/19-20 

(Informasjonssak) 

Nasjonal Hundekjørerklubb 

 

Det er foreslått å opprette en Nasjonal hundekjørerklubb 

som et bidrag til lavere terskel inn som medlem i 

Hundekjørerforbundet. Dette som en ettårig prøveordning. 

 

Dette er et viktig bidrag for å få samlet hundekjører Norge 

i ett forbund og få med de renrasede kjørerne i vår 

organisasjon. I tillegg vil det senke terskelen for mange å 

melde seg inn. De som ikke tør eller får til å melde seg inn 

i en hundekjørerklubb. Det viser seg at en del klubber 

avviser medlemmer da søker har andre ambisjoner, 

hunderase enn klubben ønsker. Andre klubber ønsker ikke 

nye medlemmer velkommen eller svarer ikke på 

henvendelser. Flere steder er det ingen lokal klubb som 

potensielle medlemmer kan melde seg inn i, blant annet på 

sør- og vestlandet. Her kunne nasjonal klubb hatt en viktig 

funksjon med små avdelinger rundt om i landet med en 

enklere organisasjon med ett nasjonalt styre. 

 

Vi mister derfor mange verdifulle medlemmer som kunne 

bidratt til vekst og utvikling for hundekjørersporten.  

 

En bekymring rundt nasjonal klubb er at det kan føre til 

medlemsras fra de lokale klubbene. Det er imidlertid ikke 

erfaringen fra de forbundene som i dag har etablert 

nasjonal klubb. Tvert imot er erfaringen at en Nasjonal 

klubb bidrar til å øke medlemsmassen betydelig.  

 

Konklusjon: 

Marianne undersøker mer rundt det juridiske rundt 

opprettelse av nasjonal klubb.  

  

 

 

 

 

 

Sak 

82/21-22 

Medlemskap WSA 

 
IFSS ønsker å bringe de to organisasjonene sammen.  

Vi må undersøke godt hva det medfører for oss å eventuelt 

bli medlem av WSA.  

Tenke internasjonalt først og så retter vi oss etter det 

nasjonalt.  
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Sak 

83/21-22 

Forskrift om dyrehelse 

 
ESK har forskriften og konkludert med at den ikke er 

relevant for oss. Dette med unntak av delen om avl og ID 

merking. Her må vi være aktive og følge med. Utover det 

kan vi fortsette som før.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 

84/21-22 

 Tinget 2022 

 
Hvilke saker er relevant å ta opp? 

Dette må utredes fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 

85/21-22 

Motions fra Norge til IFSS GA     

Det nedsettes et utvalg som kan jobbe fram gode forslag 

til endring i IFSS regelverk. Blant annet når det gjelder 

klasser og mesterskap.  

Rabiesvaksinekrav hos IFSS. Det er ønskelig å gjøre dette 

enklere.  

  

3 INFORMASJONSSAKER   

Sak  

86/21-22 

Actionliste  

 

Frode legger inn tidslinje når det skal jobbes med 

handlingsplan. 

- Ny hjemmeside må prioriteres.  

- Tjenestevei i forbundet må tydeliggjøres.  

- Vi bør lage et nyhetsbrev og sendes ut hver 

fredag. Det foreslås at administrasjonen tar tak i 

dette.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sak  

87-21/22 
TD (jakker og reisefordeling) 

 

Det er kjøpt jakker til TD-ene. TD-ene innbetaler et 

depositum for jakkene. Kan velge å beholde eller levere 

tilbake når de ikke er TD lenger.  

 

Det jobbes frem et reisefordelingssystem som skal bidra 

til at reisekostnad for TD vil koste det samme per TD 

uavhengig av hvor i landet man arrangerer. Det er 

ønskelig å opprette en pott til reisetilskudd i budsjettet.  
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Dette for å unngå at arrangører unngår å terminfeste løp 

fordi det er for dyrt å terminfeste.  

 

Sak 

88/21-22 

VM Gåsbu     

 

Vellykket arrangement. Mange positive tilbakemeldinger.  

Sammenlagtresultat for løp over flere dager fungerte 

ikke så godt «i eq-timing, og skapte mye ekstra 

arbeid internt for arrangør" 

 

Løypene fungerte veldig fint. Både for slede og nordisk. 

Vi har gjort oss mange gode erfaringer. Eli har skrevet et 

oppsummeringsdokument som vi tar med oss i neste 

internasjonale mesterskap i 2025. Regnskapet er ikke helt 

ferdig enda. Målet er at det skal gå i null. Hamar har hatt 

gode inntekter på sin kafe virksomhet. 

 

  

4 RAPPORT FRA KOMITEENE   

 

TDK 

 

 

 

 

I gang med en større evaluering fra bl.a. Femundløpet. 

Hadde med mange aspiranter. Viktig at vi tar vare på de 

aspirantene vi nå har. Veldig mange gode aspiranter under 

opplæring nå.  

 

  

 

TKN  

Jobbet mye med VM uttak. Mye ekstra arbeid med 

enkelthenvendelser på grunn av uttak. Viktig at folk 

husker på at de som sitter i komiteen bare er mennesker.  

 

VM ble tidkrevende.  

 

Klagesak vedrørende avlysning av juniorklassen i VM 

hvor man ønsket en av jr inn i sr. klassen. Regelverket sa 

at man kan overføre jr. til seniorklasse ved avlysning av 

juniorklasse.. Dersom jr. blir avlyst i VM skal juniorer fra 

1Klagesaken har ført til regelendring i IFSS jr 17+ skal 

tilbys plass i senior klassen. 

 

Hadde  ansvar for Nordisk løypene under VM.  

 

Jobber også mye med NM Veka. Mye av jobben er vært i 

arbeidstiden. Mye spennende jobbing. Utfordring er at det 

er langt til vestlandet. Vi trenger flere deltakere. 11.mars. 

Legge ut noe på hjemmesiden. 

To NM-er igjen i nordisk stil. NM del 2 og NM Veka. I 

tillegg er Seppalaløpet igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKS 
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Mye som skjer for tiden. Løp og planer om oppstart av 

ulike aktiviteter. Brukt mye tid på uttak til internasjonale 

mesterskap.  

 

TKB 

 

 

 

 

Ikke skjedd så mye den siste tiden. Komiteen har vært 

opptatt med å arrangere VM. 

 

  

UK  

Ikke skjedd så mye. Håper å få arrangert en samling til 

våren. 

 

  

ESK  

Gått gjennom dokumenter fra mattilsynet.  

Planlegger gjennomføre dyrevelferdskonferanse.  

 

  

5 INFORMASJON FRA GS   

  

GS sykemeldt. Høyt arbeidspress på adm. for tiden. 

Organisering av trener 2 kurs. Mange henvendelser 

på e-post og telefon. Deltakelse VM og snart 

Finnmarksløpet. Oppfølging av faste 

arbeidsoppgaver med mer.  

 

  

AU Handlingsplanarbeid. Konkretisere og presisere.  

Jobber med å forbedre strategiplan.  
  

ADK Kurs i høst 4 av 5 deltakere er nå godkjente kontrollører. 

Alle utenfor vårt miljø. 3 av disse fra NKK.  

8 prøver på barmarks NM alle negative 

2 prøver sprint Jarlsberg – ikke fått res 

3 dopingprøver Femundløpet – ikke fått res 

3 dopingprøver VM – ikke fått res 

 

Antdoping Norge tar humanprøver av utøvere på en 

landslagssamling. Alle negative.  

 

Husk at alle i styret, ledere av komiteer og utøvere som 

stiller på løp må ta nyeste versjon av e-læringskurset Ren 

utøver.  

 

  

 

 

Sted, dato 

Oslo 9.3.2022 

 

Referent: Marianne B Hofstad 

 

 
Distribusjonsliste: 

NHF’s kontor 
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