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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 2021 

13 Behandling av innkomne forslag 

14 Behandle kontingent og avgifter 

15 Behandling av justert budsjett for 2022 

16 Behandling av budsjett for 2023 

17 Valg 

18 Fastsettelse av tid og sted for neste forbundsting 
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2    Forretningsorden  
   

1. Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i 

mellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de(n) valgte 

sekretær(er). 

 

2.  Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 -tre- ganger i samme sak. 
Med unntak av evt. innledningsforedrag, og 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 
 

Det er dessverre mange klubber som ikke har registrert sine medlems- og 

aktivitetstall i samordnet rapportering til Norges Idrettsforbund i skrivende stund, slik 

at det derfor ikke er tallmateriale for å kunne lage en medlemsutvikling for 2021. 

Styret ber klubbene for fremtiden å overholde fristen for samordnet rapportering etter 

NIFs lov § 10-2 (3) 
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4    Resultater 2021/2022 
 

KLASSEVINNERE Sesong 2021/22 
NM Barmark 2021 

 
Piker 14-16 år, snøresykling 5km 

 

1 Maya Lockert Hamar TK 

2 Sofie Stølan-Chesy Asker TK 

3 Eline Andresen Nittedal HK 

Kvinner jr., snøresykling 5km 

 

1 Vilma Halsenstad Stovner Asker TK 

2 Tora Bøckman Nittedal HK 

3 Frøya Knox Trysil HK 

Gutter 14-16 år, snøresykling 5km 

 

1 Jard Even Aaseby Nittedal HK 

2 Aslak Kvaase- Wensaas Asker TK 

3 Magnus Borgedal Trøstaker Nittedal HK 

Herrer jr., snøresykling 5km 

 

1 Sigurd Østerhagen Engen Trysil HK 

2 André Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

3 Sivert Haugnæss Brenden Trysil HK 

Kvinner sr., snøresykling 5km 

 

1 Linn Beate Sinding- Larsen Nittedal HK 

2 Agnes Therese Dervo Nittedal HK 

3 Ida Fuglenes Mathiesen Asker TK 

Herrer sr, snøresykling 5km 

 

1 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

2 Kjell Magnus Olsen Jarlsberg TK 

3 Christoffer Aas-Clementz Nittedal HK 

G/P 14-16 sparkesykkel 

 

1 Maya Lockert Hamar TK 

2 Aslak Kvaase- Wensaas Asker TK 
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3 Jard Even Aaseby Nittedal HK 

Junior., sparkesykkel 1 hund  

 

1 André Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Sigurd Østerhagen Engen Trysil HK 

3 Sara Lyse Klevengen Hadeland TK 

Kvinner sr., sparkesykkel 1 hund  

 

1 Oda Foss Almqvist Hadeland TK 

2 Ann Elisabeth Ohnstad Jarlsberg TK 

3 Linn Beate Sinding-Larsen Nittedal HK 

Menn sr., sparkesykkel 1 hund 

 

1 André Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Viktor Sinding- Larsen Nittedal HK 

3 Yngve Hoel Hadeland TK 

Vogn 4-spann sr., 5km 

 

1 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg TK 

2 Ylva Leegaard Jarlsberg TK 

3 Erle Buran Østgård Jarlsberg TK 

Vogn 8-spann sr., 5,4km 

 

1 Ylva Leegaard Jarlsberg TK 

2 Hege Ingebrigtsen Narvik HK 

3 Ingeborg Elise Kjønsberg Elverum SK 

Junior sparkesykkel 2 hunder 

 

1 André Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Sigurd Østerhagen Engen Trysil HK 

3 Tora Bøckman Nittedal HK 

Senior sparkesykkel 2 hunder 5,4km 

 

1 André Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

2 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

3 Ann Elisabeth Ohnstad Jarlsberg TK 

Pike 14-16 år snøreløping 3,3km 

 

1 Vilde Lyse Korsbakken Hadeland TK 

2 Hannah Midtlien Langlie Asker TK 

3 Rikke Nordhagen Christiansen Asker TK 

Kvinner jr. snøreløping 3,3km 
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1 Tora Bøckman Nittedal HK 

2 Sara Lyse Klevengen Hadeland TK 

3 Marte Brandstad Haug Nittedal HK 

Kvinner sr., snøreløping 3,3km 

 

1 Eugenie Gulowsen Nittedal HK 

2 Kristina Marcelius Hjulstad Hakadal SHK 

3 Marte Kjøren Hamar TK 

 

Gutter 14-16 år snøreløping 5,4km 

 

1 Emil Mortenstad Kausanrød Jarlsberg TK 

2 Noah Nicolai Hartz Moe Asker TK 

Herrer jr., snøreløping 3,3km 

 

1 Halvor Kvaase - Wensaas Asker TK 

2 Jacob Andreassen Gjendebo Asker TK 

Herrer senior snøreløping 3,3km 

 

1 Baste Hannisdal Olafsen Jarlsberg TK 

2 Mikal Lillestu Trysil HK 

3 Martin Kavli Lysgaard Bærum HK 

STAFETT Senior 3x5 km 

 

1 Baste Hannisdal Olafsen 

Ann Elisabeth Ohnstad 

Kjell Magnus Olsen 

Jarlsberg TK 1 

 

2 Viktor Sinding- Larsen 

Christoffer Aas Clementz 

Linn Sinding-Larsen 

Nittedal HK 1 

3 Mikal Lillestu 

Sigurd Østerhagen Engen 

Stian Adelsten Osufsen 

Trysil HK 1 

 2022 NM Nordisk del 1 
 

Rekrutt 13-16 år snøre 

 

1 Frøydis Bøckman Nittedal HK 

2 Maren Tvervaag Asker TK 

3 Julian Vinkler-Hansen Bergen TK 

Gutt combined 13-16 år 

 

1 Brage Lidsheim Nittedal Hundekjørerklubb 
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Pike combined 13-16 år 

 

1 Sofie Stølan- Chesy Asker TK 

2 Eline Andersen Nittedal HK 

3 Rikke Nordhagen Christiansen Asker TK 

Kvinner senior combined 

 

1 Marte Eirin Solhaug Asker TK 

2 Oda Foss Almqvist Hadeland HK 

3 Carina Nilsen Nittedal HK 

 

 

Menn senior combined 

 

1.  Yngve Hoel Hadeland HK 

2.  Trond Are Hoel Grenland HK 

3.  Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

Menn senior 1-sp pulk 

 

1.  Yngve Hoel Hadeland HK 

2.  Trond Are Hoel Grenland HK 

3.  Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

Menn veteran 1-sp pulk 

 

1 Ivar Andreassen Bærum HK 

2 Widar Bråten Oslomarka TK 

3 Birger Mo Asker TK 

Gutt 13-16 år snørekjøring 

 

1 Jard Even Aaseby Nittedal HK 

2 Brage Lidsheim Nittedal HK 

3 Julian Vinkler- Hansen Bergen TK 

Pike 13-16 Snørekjøring 

 

1 Eline Andresen Nittedal HK 

2 Hannah Midtlien Langlie Asker TK 

3 Sofie Stølan- Chesy Asker TK 

Kvinner jr., 1-sp pulk 

 

1 Sofie Nærland Thorrud Asker TK 

2 Mina Hammer Flathagen Trysil HK 

3 Vilde Kocbach Bølling Asker TK 

Menn jr., 1-sp pulk 



 

 10 

 

1 Brage Dybendahl Hartz  

2 Halvor Kvaase - Wensaas  

Kvinner senior 1sp pulk 

 

1 Carina Nilsen Nittedal HK 

2 Aslaug Håvardsrud Holmenkollen SK 

3 Ann-Karin Huseby Hadeland HK 

NM Nordisk del 2 
 

Herrer senior flerspann (1-5) 

 

1 Trond Are Hoel Grenland HK 

2 Stein Grøndalen Asker TK 

3 Birger Mo  Asker TK 

Herrer jr., flerspann pulk 

 

1 Sigurd Østerhagen Engen Trysil HK 

Damer jr., flerspann pulk 

 

1 Mina Hammer Flathagen Trysil HK 

2 Ida Fuglenes Mathiesen Asker TK 

3 Mari Korsvold Nittedal HK 

Damer senior flerspann  

 

1 Solveig Aaseby Nittedal HK 

2 Carina Nilsen Nittedal HK 

3 Marte Eirin Solhaug Asker TK 

GP Gutter 15-16 år 1-spann pulk 

 

1 Jard Even Aaseby Nittedal HK 

2 Brage Lidsheim Nittedal HK 

GP Piker 15-16 år 1-spann pulk 

 

1 Sofie Stølan-Chesy Asker TK 

2 Eline Andersen Nittedal HK 

3 Hannah Midtlien Langlie Asker TK 

GP piker 13-14 år 1-spann pulk 

 

1 Rikke Nordhagen Christiansen Asker TK 

2 Vilde Lyse Thorsbakken Hadeland TK 

GP Stafett gutt/pike 13-16 år 
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1 Eline Andersen 

Brage Lidsheim 

Jard Even Aaseby 

Nittedal HK Lag 1 

2 Sofie Stølan-Chesy 

Rikke Nordhagen Christiansen 

Hannah Midtlien Langlie 

Asker TK Lag 3 

3 Sigrid Fjærvold Olsen 

Vilde Kocbach Bølling  

Maren Tverrvaag 

Asker TK Lag 4 

NM Stafett 17+ Mix 3x(2x4) km 

 

1 1. Carina Nilsen 

2. Solveig Aaseby 

3. Viktor Sinding - Larsen 

Nittedal HK Lag 6 

2 1. Stein Grøndalen 

2. Brage Dybendahl Hartz 

3. Marte Eirin Solhaug 

Asker TK Lag 1 

3 1. Aslaug Håvardsrud 

2. Mari Slåtto 

3. André Boysen Hillestad 

Holmenkollen SK Lag 18 

NM Snørekjøring  

 
NM Veka Kvinner snørekjøring 10km 

 

1 Marte Eirin Solhaug Asker TK 

2 Oda Foss Almqvist Hadeland TK 

3 Mathilde Lutnæs Trysil TK 

NM Veka Herrer snørekjøring 10km 

1 Yngve Hoel Hadeland TK 

2 Trond Are Hoel Grenland HK 

3 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

Hadelandsløpet NM Kvinner jr., snørekjøring 

 

1 Vilma Halsenstad Stovner Asker TK 

2 Ida Fuglenes Mathiesen Asker TK 

3 Mari Korsvold Nittedal HK 

Hadelandsløpet NM Herrer jr., snørekjøring 

 

1 Brage Dybendal Hartz Asker TK 

2 Sigurd Østerhagen Engen Trysil HK 

3 Halvor Kvaase - Wensaas Asker TK 

NM Slede sprint og mellomdistanse del 1 
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NM SP 2-spann 5km 

 

1 Ann Elisabeth Ohnstad Jarlsberg TK 

2 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

3 Oda Foss Almqvist Hadeland HK 

NM 6-spann sprint 

 

1 Maren Emilie Leegaard Jarlsberg TK 

2 Kjetil Rollag Hillestad Hamar TK 

3 Ylva Leegaard Jarlsberg TK 

12-spann mellomdistanse 30 km 

 

1 Hege Ingebrigtsen Narvik HK 

2 Rune Haugmo Hamar HK 

3 Cathrin Sandnes  Hakadal SHK 

10 spann sprint 

 

1 Kjetil Rollag Hillestad Hamar TK 

2 Hege Ingebrigtsen Narvik HK 

3 Rune Haugmo Hamar TK 

4-spann G/P 

 

1 Thea Marie Løkken Rendalen IL 

4-spann sprint 

 

1 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK 

2 Ann Elisabeth Ohnstad Jarlsberg TK 

3 André Boysen Hillestad Holmenkollen SK 

4-spann sprint junior 

 

1 Mari Korsvold Nittedal HK 

2 Marte Brandstad Haug Nittedal HK 

3 Emil Kausanrød Jarlsberg TK 

NM slede langdistanse åpen klasse og begrenset klasse 2019 

 
NM Junior langdistanse 195 km Finnmarksløpet 2022 

 

1 Oda Karlstrøm Alta TK 

2 Julian Mortensen Femund TK 

3 Runa Krempig Alta TK 

Langdistanse åpen klasse 1200 km, Finnmarksløpet 2022 

 

1 Thomas Wærner Torpa IL 
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2 Kristoffer Halvorsen Oslomarka Trekkhundklubb 

3 Tom Frode Johansen Tromsø og Omegn Trekkhundklubb 

Langdistanse 8-spann 450 km, begrenset klasse, Femundløpet 20 

 

1 Ove Grytbak Femund Trekkhundklubb 

2 Ola Brennodden Sunde Folldal Trekkhundklubb 

3 Ivar Johan Sørli Norsk Trekkhundklubb 

VM Nordiskstil, Slede sprint og Slede mellomdistanse 
 

1-dog skijoring masters 40+ 

 

1 Ebbe Hartz  

3 Birger Mo  

1-dog Skijoring junior Women 

 

2 Vilma Halsenstad Stovner  

3 Mari Korsvold  

1-dog skijoring men 

 

3 Trond Are Hoel  

12-dog Mid-distanse  

 

3 Sissel Wolf Mølmen  

2-dog sprint 

 

1 Viktor Sinding-Larsen  

Combine Men 

 

1 Trond Are Hoel   

2 Viktor Sinding-Larsen  

Combine Women 

 

1 Marte Eirin Solhaug  

Combine Women junior 

 

2 Tora Bøckman  

3 Mina Hammer Flathagen  

4-dog sprint junior 

 

1 Emil Mortensen Kausanrød  

Unlimited Sprint 

 

1 Hege Ingebrigtsen  
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2 Kjetil Rollag Hillestad  

3 Rune Haugmo   

6-dog mid distanse 

 

3 Hans Lindahl  

1-dog pulka junior women  

 

1 Vilma Halsenstad Stovner  

2 Mina Hammer Flathagen  

3 Ida Fuglenes Mathiesen  

1-dog pulka men 

 

1 Trond Are Hoel  

2 Yngve Hoel  

8-dog sprint 

 

1 Ole Petter Engli  

Relay 

 

2 Norway 

Trond Are Hoel, Snørekjøring 

Oda Foss Almqvist, slede 2-spann  

André Boysen Hillestad, slede 4-spann  

 

VM Slede langdistanse Polardistans 2022 
 

300 8-dog open  

 

1 Elisabeth Edland  

12-dog open 

 

1 Henrik Feragen   

300 RNB2 8-spann 

 

2 Erle Amalie Fuglesteg  

3 Jo Inge Fuglesteg  

300 RNB1 8-spann 

 

2 Per Olav Myrvang  
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  5     Styrets beretning 2021/2022 
  

Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representanter med møterett og forslagsrett i styret 

 

 

  

 

 

 

Frode Flathagen 

President 

Eli Vogt Godager 

1. Visepresident 

Hernan Maquieira 

2. Visepresident 

Anne Kristiansen 

Styremedlem  
(Trukket seg fra vervet 

30.11.2021) 

 

Lena Boysen Hillestad 

Styremedlem  

Åse Østvold 

Styremedlem  

Blanka Csizmadia 

Ungdomsrepresentant 

Alf Stokke 

Leder TDK 

Johanne Sundby 

Leder ESK 

Katrine Foss 

Varamedlem 
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STYRETS BERETNING 2021 – 2022  
Beretningen tar for seg perioden fa tinget 18.-19.09.21 til tinget 11.06.22.  

Norges Hundekjørerforbund ledes og forpliktes av styret som er særforbundets 

høyeste myndighet mellom tingene. Virksomheten drives iht NHFs og Norges 

Idrettsforbund (NIFs) lov og de tingvedtatte målsettinger. 

Fram til medio februar var også denne tingperioden preget av koronasituasjonen og 

restriksjoner knyttet til muligheten for å gjennomføre arrangementer og løp.  

Administrasjon  

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

denne tingperioden har administrasjonen bestått av generalsekretær og 

utviklingskonsulent, - begge i 100% stilling.  I tillegg har forbundet hatt en person i et 

engasjement i 50% stilling som aktivitetsmotivator, dedikert til arbeid med 

klubbutvikling, rekruttering og lavterskelaktivitet.  

Administrasjonens sentrale oppgaver er økonomi (følge opp regnskap, budsjett, 

reiseregninger, refusjoner, stipender, søknader og rapportering), bistå i arbeidet med 

å forberede styremøter, rapportering og løpende oppfølging av NIF og 

Særforbundenes fellesorganisasjon1 (SFF). Administrasjonen skal følge opp de saker 

styret til enhver tid ber om at administrasjonen holder tak i og iverksetter.  

I tillegg har administrasjonen oppgaver knyttet til markedsføring, informasjonsarbeid 

(nettside og Facebook), klubb- og organisasjonsutvikling, rekruttering, toppidrett, 

antidopingarbeid og gjennomføring av NM og andre større løp.  

Som en del av NIF har NHF forpliktelser ift ulike digitale løsninger. Noe er bra også 

for oss som et lite forbund, andre elementer er overdimensjonert ift våre behov. 

Administrasjonen søker å ta i bruk pålagte løsninger på best mulig måte, samtidig 

som man jobber gjennom SFF for å gjøre det enklere å være et lite forbund.  

Etter vedtak i styret skulle NHF tatt i bruk «Idretten Online2» i løpet av denne 

tingperioden, men pga noe redusert kapasitet i administrasjonen i perioder har dette 

blitt forsinket. Denne løsningen vil gjøre det enklere for oss f.eks. å oppdatere 

nettside og sende ut nyhetsbrev til klubber og medlemmer. Arbeidet vil bli prioritert i 

kommende tingperiode.  

Andre oppgaver i administrasjonen:  

- Følge opp Antidoping, Rent Særforbund, Ren Utøver 

- Følge opp klubber, lisenser, IT 

- Følge med og sikre at NHF leverer innspill i politiske saker knyttet til 

hundevelferd eller på andre områder vårt idrett blir berørt.  

NIF har etablert et sentralt varslingssystem som skal sikre en etisk og trygg idrett, 

som NHF nå er en del av. Det er ikke mottatt noen varsler i tingperioden.  

 
1 https://saerforbund.no/  
2 https://www.idrettenonline.no/  

https://saerforbund.no/
https://www.idrettenonline.no/
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NHF ble i forrige tingperiode resertifisert som «Rent Særforbund», og det er laget en 

ny handlingsplan for en ny 2 års periode frem til ny resertifisering i 2023. 

Styrets oppgaver 

Styrets har gjort sitt ytterste for å utføre sine oppgaver på best mulig måte.   

Det er avholdt 9 styremøter og styreseminar over en helg i perioden. Ved behov er 

det foretatt styrebehandling av saker på e-post. Styrereferater er løpende lagt ut på 

www.sleddog.no.  

Arbeidsutvalget (AU) bestående av presidentskapet og administrasjonen har avholdt 

7 møter, samt hatt uformelle samtaler etter behov i perioden. 

Fagkomiteene har vært invitert til og deltatt på styremøtene.  

Forbundet har når det har vært påkrevd deltatt på digitale arrangementer i Norges 

Idrettsforbund (NIF) og Særforbundenes fellesorganisasjon3 (SFF). Under 

pandemien har det vært særlig viktig å stå i tett dialog med NIF og offentlige 

myndigheter som Helsedirektoratet.  

Administrasjonen og presidenten har i store deler av tingperioden lagt ned mye 

ressurser i arbeid knyttet til koronapandemien. NHF har selvsagt bidratt til at vi som 

forbund har respektert de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Men det har vært lagt 

vekt på å oppnå forståelse for vår idretts særegenhet, noe som også resulterte i 

åpning for å kunne gjennomføre løp, før det ble gitt generell åpning for å gjennomføre 

idrettsarrangementer i februar 2022.   

Styret har lagt ekstra vekt på informasjon til medlemmer og klubber om de til enhver 

tid gjeldende retningslinjer under pandemien.  

Handlingsplan for tingperioden 

Styret har så langt kapasitet og koronarestriksjoner har tillatt det arbeidet etter vedtatt 

handlingsplan for perioden. Hovedfokus har vært:  

- Organisasjonsutvikling, - herunder rutiner for å være en transparent og tydelig 

organisasjon.  

- Utvikling og gjennomføring av nødvendig kurs og opplæring. Fokus har vært 

TD-utdanning , trenerutdanning og opplæring av dyrevelferdskontrollører.  

- Rekruttering og lavterskelaktivitet.  

- Etablering av oppdaterte rutiner, instrukser og mandater for komiteer og 

utvalg.     

For rapportering knyttet til løp, mesterskap og andre arrangementer henvises til 

rapporter fra TKene.  

Toppidrettsmodell  

Det har i perioden vært jobbet med ferdigstilling av toppidrettsmodell, den ble først 

endelig vedtatt 08.03.22 og iverksettes fra sesongen 2022/2023. Modellen skal 

evalueres etter at første sesong med modellen er fullført.   

 
3 https://saerforbund.no/  

http://www.sleddog.no/
https://saerforbund.no/
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NHFs lov 

Administrasjonen har oppdaget en del feil og mangler i NHFs lov og har ferdigstilt 

opprydning. Styret legger fram sak for tinget i 2022.  

Åpenhet og transparens 

Styret har jobbet aktivt med å være tilgjengelige og transparente. 

Informasjonsbehovet under pandemien gjorde at det forrige styret innførte «Åpen 

time» (Teams). Det var gode erfaringer knyttet til dette og nåværende styre 

videreførte dette. Det har vært avholdt 6 «Åpen time».  Noen har vært knyttet til 

styresaker det har vært behov for å lufte og pandemirelaterte spørsmål, andre har 

vært arrangert rundt et tema, f.eks. sommerhundekjørerskole. «Åpen time» er åpne 

for alle (medlemmer og klubber), og blir annonsert via hjemmeside og NHF’s 

Facebookside.   

Styret og fagkomiteene  

NHF har følgende tingoppnevnte komiteer:  

- TKN – Teknisk komite nordisk stil  

- TKB – Teknisk komite barmark  

- TKS – Teknisk komite slede  

- UK – ungdomskomiteen  

- ESK – Etikk og samfunnskomite 

- TDK – Komite teknisk delegerte 

- SU – Sanksjonsutvalget  

- Lovkomiteen  

- Kontrollkomiteen  

- Valgkomite  

Det har vært god dialog med alle NHFs fagkomiteer og styret. Styret har også 

benyttet ressurspersoner i komiteene ved behov. Administrasjonen har gjort et godt 

arbeid med å sette opp årshjul for de ulike fagkomiteene. Dette er til stor hjelp i deres 

arbeid.  

Se komiteenes egne årsmeldinger. 

Det er viktig å jobbe for at alle komiteer har gode strukturer og rutiner som innebærer 

en god arbeidsdeling så arbeidsbelastningen ikke blir for stor. Styret arbeider derfor 

med en modell hvor medlemmer av komiteer og utvalg velges inn med en tydelig 

definert oppgave.  

Alle komiteene har sine egne handlingsplaner.  

 

Aktivitet i styreoppnevnte utvalg, råd og komiteer 

Forbundets Antidoping komité (ADK) jobber med saker de er tildelt.  Se egen 

årsberetning fra komiteen. 

Utvalg for paraidrett (mennesker med nedsatt funksjonsevne) har til oppgave å bidra 

til integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i vår idrett. Parautvalget har 

gjort en stor og viktig innsats i denne tingperioden for å skape aktivitet som gjør det 

mulig for parautøvere å delta i hundekjøring. Se utvalgets egen årsmelding. 
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Rekruttering  

Rekruttering er et tingvedtatt satsningsområde.  Aktivitetsmotivator ble engasjert i 

50% stilling fra høsten 2021, engasjementet er siden forlenget. Aktivitetsmotivator 

har hatt utbredt kontakt med klubbene og bidratt til både klubbutvikling og mange 

lavterskelaktiviteter landet rundt. Det vises til egen rapport om arbeidet.   

Hundevelferd 

Både samfunnet rundt oss og NHF sine medlemmer er opptatt av å sikre god 

hundevelferd, både i hverdagen og under løp. NHF har et særskilt ansvar for å 

formidle kunnskap og stille krav til våre arrangører knyttet til hundevelferd.  

Som et resultat av samfunnets generelle oppmerksomhet rundt dyrevelferd trådte 

01.07.22 forskrift om dyr i konkurranse4 i kraft. Her stilles krav til veterinærer på løp, 

samt at det skal være en dyrevelferdskontrollør tilstede. På bakgrunn av forskriften 

har NHF iverksatt opplæring av dyrevelferdskontrollører. Videre er nødvendige 

endringer innarbeidet i vårt regelverk og våre rutiner 

Etikk og samfunnskomiteen (ESK) jobber kontinuerlig med å være «føre var» ift lover 

og forskrifter som er på høring, der det er behov for at NHF leverer innspill. Det vises 

til egen rapport fra ESK.  

ESK følger også arbeidet med ny «Forskrift om dyrehelse», der innhold om avl og ID-

merking kan være av betydning for NHF.  

NHF har fra før etablert god dialog med Mattilsynet. Denne er videreført i 

tingperioden.  

 

Nasjonalt og internasjonalt løpsreglement   

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.   

Arbeidet med å samkjøre norsk løpsreglement mot IFSS sitt regelverk pågår fortsatt. 

Det pågår også et arbeid i IFSS for å gjennomgå regelverket fra mot IFSS General 

Assembly i 2024.  

Se også styrets tingforslag om en komplett gjennomgang av NHFs løpsreglement 

fram mot tinget i 2023.  

Internasjonalt arbeid 

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

og Finland. Temaer for disse møtene har bla vært løpsreglement og mulighetene for 

etablering av en skandinavisk cup (SOC). SOC planlegges arrangert både sommer 

og vinter og det vil her kåres en nordisk mester. Arrangementene vil bli gjennomført 

med internasjonale kjøreregler (IFSS reglement).  

 
4 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647
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Videre er det arbeidet opp mot IFSS General Assembly 13.06.22 og det har vært 

dialog med ESDRA5. Gjennom samtaler med nasjonale aktører i Norge har det også 

vært arbeidet for å få til et bedre samarbeid mellom IFSS og WSA6. NHF ønsker å 

bidra til færre, men sterkere internasjonale organisasjoner.  

VM 2022  

Da VM snø måtte flyttes fra Åsarna i Sverige pga manglende snø stilte Hamar 

Trekkhundklubb raskt og imponerende opp for å ta arrangementet til Gåsbu.  

IFSS var ansvarlig for arrangementet, mens NHF og Hamar THK sørget for prikkfri 

gjennomføring.  

Kurs- og opplæringsvirksomhet  

Styret har lagt vekt på å utvikle og gjennomføre nødvendig opplæring på flere 

sentrale områder for forbundet, så som utdanning av flere TDer, utdanning av 

dyrevelferdskontrollører og trenere. Utover dette er det også forsøkt å gi 

kunnskapsbyggende tilbud til medlemmer generelt, så som f.eks. kurs i førstehjelp for 

hund og bruk av QPAWS-appen i trening.  

Webinarer 

NHF har i denne tingperioden arrangert 6 webinarer med følgende temaer:  

- Hundens bevegelser og gangarter- Jan Reinertsen 

- Opplæring DVK- Anne Grethe Sætrang 

- Konkurransehunden 24/7- Victor Sinding-Larsen 

- Hunden og vi- historie, relasjon og kommunikasjon- Etolog Per Jensen 

- Gjennomføring av sommerhundekjørerskolen i klubb – Monika Hallan 

- Hvordan jobbe med rekruttering i klubb – Monika Hallan 

Webinarer som er satt opp i perioden, men ikke avholdt enda: 

- Treningspanlegging ved hjelp av QPAWS- Øistein Sørensen 

- Ernæring av fysisk aktive hunder – Øystein Ahlstrøm, professor NMBU 

- Hvilke regler må jeg kunne for å starte på løp – Bent Aaseby 

- Under planlegging mangler dato:  

- Hvordan ivareta hunden under LD-løp 

- Vinnere av Best Dog Award F og FL forteller om forberedelser, filosofi og 

praktisk gjennomføring av løpet.  

Til sammen har det vært 230 deltakere på webinarene som er avholdt til nå. 

Erfaringene med disse fagrettede digitale seminarene er gode, og styret vil så langt 

det er mulig fortsette arbeidet for å spre kunnskap på denne måten.  

Trenerutdanning  

Det er gjennomført to trener 1 kurs med til sammen 33 deltakere. Det er også 

påbegynt ett trener 2 kurs med 16 deltakere.  

 
5 http://esdra.org/home-1/ 
6https://www.wsa-sleddog.com  

http://esdra.org/home-1/
https://www.wsa-sleddog.com/
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Det planlegges nå å lage trener 3 kurs, som er neste skritt i NHF trenerløypa og har 

fokus på utvikling og prestasjon for å kunne tilby våre trenere neste trinn.  

Det skal fullføres ett trener 2 kurs og gjennomføres ett trener 1 kurs kommende 

sesong. Settes det av ytterligere midler til trenerkurs er det også ønskelig å starte 

opp ny runde med trener 2 og gjennomføre helg 1 på dette kommende sesong.  

Teknisk delegerte (TD) 

TD-apparatet har en svært viktig rolle i NHF og gjør en uvurderlig innsats for at det 

skal kunne arrangeres løp i alle grener.  

Det er gjennomført 2 TD-samlinger. En i forbindelse med Tinget 2021 og en for 

avdeling nord. Til sammen 31 deltakere. 

Det er avholdt ett TD-kurs med praksis for aspirantene som ble utdannet på 

Østlandet forrige sesong. Til sammen 11 – deltakere.  

Det ble utdannet 21 nye TDer i forrige tingperiode. På grunn av avlyste løp forrige 

sesong har fokus denne sesongen vært å følge opp aspirantenes praksis. Etter endt 

sesong har 4 aspiranter nå rykket opp til Krets TD og 2 aspiranter rykket opp til TD-

assistent. En TD har rykket opp fra Krets TD til Riks TD.  16 gjenstående aspiranter 

trenger noe mer praksis for å få godkjent sitt utdanningsløp, og flere av disse samt 

begge TD-assistentene forventes å rykke opp til Krets TD neste sesong.  Fokuset i 

perioden som ligger foran oss vil være å fortsette arbeidet med å følge opp 

aspirantene og sørge for at de får tilstrekkelig praksis for å kunne fungere på 

egenhånd. Dette vil bli prioritert før det settes opp ny TD-opplæring.  

Dyrevelferdskotrollører (DVK) 

Denne funksjonen kom inn som et krav jfr forskriften om dyr i konkurranse[1].  

Det er gjennomført opplæring av ca 110 dyrevelferdskontrollører gjennom et digitalt 

kurs.  

DVK rapportene etter sesongens løp har vært svært positive. En rapport melder om 

syk hund som ble sendt til veterinær. Utover dette har det vært god dyrevelferd på 

alle løp med unntak av enkelthendelser nevnt i TD-rapporter fra FL og F. 

Det er invitert til evaluering av DVK-ordningen 19.mai. Her skal vi samle 

tilbakemeldinger fra DVK-er som har bidratt på løp denne sesongen for å se om det 

er behov for endringer og forbedringer av ordningen. 

 

Annen kurs- og opplæringsvirksomhet  

Det er utdannet 7 nye dopingkontrollører for hund i perioden 

Det er avholdt 3 Rookiekurs, med i alt 83 deltakere. 

Kurs og opplæring kommende tingperiode 

Det skal arbeides med følgende kurs/opplæring:  

- Kurs for veterinærer (i samarbeid med ESK) 

 
[1] https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647
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- Rookie-kurs – ferdigstilling av kurspakke  

- DVK 

- Trener 2 kurs 

- Trener 1 kurs 

- Antidopingkurs;  hund og menneske 

- Mentorkurs slede LD 

Økonomi – regnskap og budsjett  

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

budsjettert aktivitet ikke er gjennomført pga koronatiltak. I tillegg har man fått mer 

tilskudd enn budsjettert. Også dette et resultat av pandemien.  

Styret ser det som uheldig at organisasjonen sitter igjen med et overskudd ift budsjett 

pga ikke gjennomført aktivitet. Pr nå skyldes dette forhold utenfor vår kontroll. Men 

det er styrets intensjon for kommende periode at man får brukt midler til aktivitet slik 

man ønsker.  

Det foreslås at vi for å få en langsiktig og god satsing fremover fordeler ca kr 

2.000.000 av opptjent egenkapital over de 4 neste årene. Dette er bundende midler 

(Post 2 og 3) 

 

2022 2023 2024 2025 

500000 500000 500000 500000 

 

Styret mener at NHF som en forsvarlig virksomhet bør ha egenkapital stor nok til å 

kunne bære 6 mnd drift uten tilskudd. 

Styret mener det kan vurderes å jobbe mer aktivt mot å skaffe forbundet sponsorer 

som sikrer NHF frie midler.  

Andre oppgaver styret har arbeidet med  

- Søknad om VM Langdistanse – Finnmarksløpet 2023  

- NM-søknader generelt og grenkomiteenes rolle i behandling av disse  

- Påtalemyndighet i dopingsaker for hund (avtale med Antidoping Norge) 

- Vektproblematikk i hundekjøring (utøvere) 

- NHF og tilstedeværelse med aktivitet på større løp/arrangementer 

- TD-tilskudd til løp (sak sendt over til TDK for utredning) 

- Samarbeid med VOM og hundemat om DogRun 2022 

- Seppalaløpet 2022  

- Motions til IFSS (GA) 

- Etablering av Nasjonal Hundekjørerklubb  

- Vurdering av medlemskap i WSA (i dialog med NSHK) 

- Nedsettelse av arbeidsgruppe for VM i Norge i 2025 

- Nordreisa Hundekjørerklubb – spørsmål om økonomisk støtte i rettssak  
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Styrets vurdering av eget arbeid 

Styret ønsker å arbeide så effektivt som mulig og utnytte styremedlemmenes ulike 

kompetanse og erfaring til beste for forbundet.  Styret ønsker å være en synlig og 

levende del av organisasjonen, bla ved å være tilstede på flest mulig arrangementer. 

Vi mener vi er på god vei.  

Styret ser det som en prioritert oppgave å bidra til at det blir laget verktøy for klubber 

og arrangører, i samarbeid med TKer og ressurspersoner. 

Fram mot tinget i 2022 har styret arbeidet med å forenkle både strategi og 

handlingsplan. Motivasjonen for dette er å øke eierskapet til disse dokumentene i 

utvalg og klubber (og blant medlemmene).  

Det er et godt samarbeidsklima mellom administrasjonen og styret og mellom styret 

og de ulike komiteer og utvalg. Dette er avgjørende for utvikling av organisasjonen. 

Fremdeles er det en jobb å gjøre for å tydeliggjøre roller og beskrive mandater. Styret 

ønsker å vektlegge arbeidet med å sikre at det er organisasjonen (medlemmene, 

utvalgene og styret) som skal drive organisasjonen fremover, ved hjelp av 

administrasjonen, ikke omvendt. Dette krever åpenhet og god kommunikasjon i alle 

ledd. For å få dette til må vi på best mulig måte legge til rette for at klubber og 

medlemmer engasjerer seg i forbundets arbeid.  

Styret ser at det er behov for å synliggjøre TK’ene bedre, slik at disse i større grad får 

henvendelser som i dag rettes til styret eller administrasjonen.  

Arbeidet med utvikling av verktøy for klubber og arrangører vil fortsette i kommende 

tingperiode.  

Styret har, jfr tingforslag som fremmes for tinget i 2022, sett behov for en grundig 

gjennomgang av konkurransereglementet, slik at dette oppleves rettferdig av alle 

utøvere og er «enkelt» å praktisere for TDer og arrangører. Dette vil bli høyt prioritert 

i tiden som kommer.  

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 

aktivitet og økt antall medlemmer.  

 

Styret vil takke for samarbeidet med klubber og medlemmer og andre 

samarbeidspartnere i tingperioden. 
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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) 

Christine N. E. Karijord (varamedlem) 

 

Lovutvalg Jørgen Urbye (leder) 

Kathrine Fjeldstad (medlem) 

Kristin Aasheim (medlem) 

Christian Lundin (varamedlem) 

 

Sanksjonsutvalg Nils Finsrud (leder)  

Pål K. Haugsnes (medlem) 

Cathrine Søberg (medlem) 

Kjell Brennodden (vara) 

 

Representant IFSS, NIF, SFF Frode Flathagen 

 

Valgkomité Siri Barfod (leder) 

Eilert Hesthagen (medlem) 

Inge Bugge Knudsen (medlem) 

Ole Petter Engli (medlem) 

Terje Hoel(varamedlem) 

 

Statsautorisert revisor  J. Bruserud & Co AS, Oslo 

Antall medlemsklubber  52 

Antall særkretser   4 
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Komiteer og utvalg 

 

TKN     Katrine Foss (Leder)  

Ann Kristin Midtlien (Nestleder) 
 Ketil Reistad (Medlem) 

Randi Elin Lutnæs (Medlem) 
 

TKB  Laila Leegaard (Leder) 

Hilde Andresen Nestleder) 

Petter Brøndbo Wettre (Medlem) 

Veronika Strand (Medlem) 

TKS   Åse Østvold (Leder) 

Marianne Gjelstad Pettersen (Nestleder) 

Maren Loftsgård (Medlem) 

Håvard Okstad (Medlem) 

UK Andrè Boysen Hillestad (Leder) 

Truls Johansen (Medlem)  

Mina Hammer Flathagen (Medlem) 

TDK Alf Stokke (Leder) 

Steinar Johansen (Nesteleder) 

Rita Hallvig (Medlem) 

 

ESK Johanne Sundby (Leder) 

 Vidar Løkeng (Medlem) 

Ingvild Fauske (Medlem) 

Marcus Langberg Smestad (Medlem) 

Kitty Marie Killy Jevne (Medlem)  

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 Linda Jolma (Leder) 

Vigdis Christensen (Nestleder) 

Wiebke Høfers (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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Tingrapport TKN 
 

VM 2022. Norsk representasjon 

Lagledere har vært Ketil Reistad og Randi Elin Lutnæs. 

TKN har laget kriterier og foretatt uttak til VM gjennom uttaksløp i januar.  

Vi har stilt med kvalifiserte løpere i samtlige nordiskklasser.  

Det var mange gode prestasjoner, men vi ser at vi har en jobb å gjøre for å holde 

unna for utlendingene, særlig i snørekjøring.  

VM 2022, arrangørside 

TKN fikk ansvar for å gjennomføre nordiskbiten i VM som ble flyttet til Gåsbu og 

Norge på grunn av dårlige snøforhold i Sverige.  

Det ble lagt ned mye jobb i å finne gode løyper og en kobling mellom løypenettet til 

Vang skiforening og Hamar trekkhundklubb sine løyper på Gåsbu.  

Det var mange som bidro til at det ble fantastiske forhold for nordisk.  

Tusen takk til Bent Aaseby for ansvaret for arena, Esben Korsvold for medhjelper 

arena, Iver Aaseby, Robin Johansen, Mikkel eller Elias?, Johnny Johansen.  

Tusen takk til Per Almqvist for forarbeid, arbeid under og etter med løypene og 

kontakt med Vang skiforening. Medhjelpere under løpet og opprydning skal også 

takkes; Svend Johansen, Anita Halvorsen Johansen, Vilde Thorsbakken og Hannah 

Midtlien Langlie.  

Tusen takk til Kjersti Lyse Klevengen og Ann Kristin som gjorde en stor og god jobb i 

sekretariatet for hele arrangementet.  

Katrine hadde ansvar for seremonier og koordinering av nordiskfolket. 

 

NM 

NM del 1, Asker trekkhundklubb i samarbeid med Hadeland på Lygna. 

Kongepokal er delt ut i combined til Yngve Hoel og Marte Eirin Solhaug. Vi gratulerer! 

NM del 2, Nittedal Hundekjørerklubb 

Junior NM snørekjøring Hadelandsløpet.  

Tusen takk til alle arrangører.  

NM - Veka: 

TKN har hatt ansvaret for å planlegge og gjennomføre hundekjøring sin deltagelse. 

NM - Veka er et samarbeid mellom Norsk tipping, NIF og NRK. Etter flere år med 

forgjeves planlegging på grunn av korona, kunne vi endelig gjennomføre.   
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Det har vært en stor planleggingsjobb da vi er et lite særforbund. Etter en del fram og 

tilbake endte vi opp med å bli en del av skiskytings- NM i Vik i Sogn. Dessverre var 

det noen skadede hunder og noen løpere som ikke fikk deltatt på grunn av korona. 

En testet positivt på reisen vestover og måtte snu på Haugastøl. De som var der fikk 

vist fram sporten vår på en fremragende måte og alt kom med i en flott TV- sending 

som kan ses her: https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2022/MSPO51210422 

Lena Boysen Hillestad gjorde en fantastisk jobb som ekspertkommentator. Frode 

Flathagen var speaker og fikk formidlet hundekjøring på en god måte til de tilskuerne 

som var tilstede på stadion. Det har vært gøy og lærerikt å samarbeide med NRK, 

Vestland idrettskrets, Norges skiskytterforbund, NIF, Norsk Tipping og Vik IL.  

Under dette arrangementet var det flere fra nordiskmiljøet som bidro. Tusen takk til 

Kjersti Lyse Klevengen i sekretariatet, Martin Lutnæs for planlegging og samarbeid 

med VIK IL med tidtaking, og Freddy Klevengen for jobben som starter. Takk også til 

Per Almqvist som løypesjef og Randi Elin Lutnæs som rennleder.  

Katrine Foss var koordinator i planleggingsfasen, men var TD under selve løpet.  

Vi takker så mye til utøvere og handlere som var flotte ambassadører og for at de tok 

den lange turen til Vestlandet.  

Seppala 

Trysil Hundekjørerklubb var teknisk arrangør for Seppalaløpet som gikk i løypenettet i 

Østby i Trysil.  

Norgescup: 

TKN har gjennomført en Norgescup. 

World cup: 

Vi har oppmuntret klubbene til å sanksjonere som World Cup løp, da det er viktig for 

utøverne våre å kunne sanke poeng. I internasjonale mesterskap har vi mulighet til å 

få med utøvere utover tildelt kvote på bakgrunn av resultater fra WC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2022/MSPO51210422
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Tingrapport Vinterlandslaget 2021/22 

 

Samlinger og VM 

Første treningssesong der vi forsøkte modellen med et felles vinterlandslag, jfr den 

nye Toppidrettsmodellen..  

Nordisk var representert med 5 damer og 3 herre, slede sprint med 1 + 1 og slede 

MD 2 damer.  

Vinterlandslaget har bestått av: 

Nordisk Herrer: Yngve Hoel, Victor Sinding Larsen, Vegard Bruem Reistad 

Nordisk Damer: Ann Karin Huseby, Marte Eirin Solhaug, Mathilde Lutnæs, Oda Foss 

Almqvist, Stine Klevengen 

Slede sprint: Maren Emilie Leegaard og Andre Boysen Hillestad. 

Slede MD: Hege Ingebrigtsen og Sissel Wolf Mølmen 

Trener/Koordinator: Ketil Reistad, samt innleid trenerkapasitet på samlingsbasis. 

Samlinger 

Var planlagt 5 samlinger, gjennomført 3 samlinger. «2021» var fortsatt preget av 

covid restriksjoner, noe som førte til at ei samling på barmark ble avlyst. De tre 

samlingene som ble gjennomført inneholdt 5 økter hver seg. Pre Camp før VM ble og 

avlyst da det ikke var tid i terminlista for ei slik samling samt skepsis til å samles over 

tid med hunden i forkant av mesterskap. 

Folldal er et ideelt sted å ha barmarkssamling på. Gode fasiliteter for rulleski og på 

kilometervis med skogsveger for hundetrening og langturer. Meget god forpleining på 

Grimsbu turistsenter. 

Lørdag ble det lagt inn et besøk hjemme hos Hernan Maquieira for litt felles 

erfaringsutveksling og løperne fikk sjansen til å komme med sine synspunkter ad den 

nye toppidrettsmodellen.  

Dette var første samling med både nordiskløpere og sledekjørere (sprint). Vi ser at 

det byr på noen utfordringer å ha de på samme samling uten at vi har tilgodesett hver 

gruppe med egen trener.  

Snøsamling i Trysil, godt egnet sted for Nordisk. Tema teknikktrening langrenn med 

innleid trener, Anita Moen 

Snøsamling på Skeikampen, godt egnet sted for Nordisk.  

Det ble jobbet hardt fra både TKN og TKS for å få til felles samlinger på snø for alle, 

men for slede sin del passet ikke noen av alternativene som var oppe til diskusjon så 

vi endte med Folldalsamlingen som eneste felles.  
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VM og kommunikasjonsformer i NHF 

Med unntak av 2 stykker klarte alle på vinterlandslaget å kvalifisere seg til VM som 

på grunn av snømangel i Sverige havnet på hjemmebane. 

Uttak til mesterskap er noe som tar mye tid for både TKN og TKS, viktig å få med de 

som kan se ut til å være i best form i et VM og dermed prestere best mulig for Norge.  

Utfordringen underveis i VM uttaket var kommunikasjonsmåten til enkelte av NHF 

sine medlemmer. Enkelte var ikke helt enige i deler av uttaket og kommuniserte på 

en måte som nok ikke var helt innenfor det som er akseptabelt. Det er bra med stort 

engasjement, men en har vel lov å forvente at argumentasjon og innspill kommer på 

en saklig og respektabel måte. Ikke som halvkvedete trusler og press når en 

skjønner at en ikke får positivt svar på argumentene sine umiddelbart. Kan ikke være 

slik at den som roper høyest får viljen sin. Saklig argumentasjon fremført på saklig og 

respektabel måte ønskes derimot alltid velkommen. 

Når det gjelder resultatene i VM så viser nok de at vi må ta et steg videre særlig på 

det fysiske for løperne om vi skal fortsette å være den ledende nasjonen i 

hundekjøring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

Tingrapport TKS 

 

Generelt 

Komiteen ble konstituert under tinget 2021 og har avholdt fem møter. Vi har vært en 

liten men god komité bestående av for det meste aktive utøvere eller foreldre til 

aktive utøvere. Det er både fordeler og ulemper med dette. I ettertid ser vi at høsten 

var en meget effektiv periode for oss hvor vi avholdt 3 møter. Våren blir preget av 

melding- og mailutveksling da det er vanskelig å finne datoer som passer for alle.  

Det er godt å ha konkurranser tilbake til tilnærmet normal tilstand etter to sesonger 

preget av pandemi. TKS har inntrykk av at aktiviteten ellers i klubbene så smått tar 

seg opp igjen, og håper flere klubber vil arrangere aktiviteter for sine medlemmer i 

sesongen som kommer.  

Terminliste 2021/2022  

Terminlista for sesongen har vært fyldig, takket være noen nye løp som har kommet 

til. Vi har allikevel plass til flere, og NHF vil oppfordre løp som ikke er terminfestede 

om å bli det, da deltakernes resultater vil gjelde i uttak til landslaget.  

NM- arrangører 

I langdistanse arrangerte Femundløpet, ved Femund trekkhundklubb NM i begrenset 

klasse. Finnmarksløpet, ved Alta trekkhundklubb stod for NM i junior og åpen klasse.  

I sprint og mellomdistanse arrangerte Hamar trekkhundklubb og Jarlsberg 

trekkhundklubb NM over tre helger.  

VM/EM 

VM for sprint, mellomdistanse og nordisk var planlagt arrangert i Åsarna i Sverige 23. 

– 27. februar 2022, men ble flyttet til Gåsbu, Hamar. Dette åpnet mulighetene for 

mange norske deltagere da vi fikk doble kvoter. Dette resulterte i mange 

pallplasseringer:  

• 1.plass Viktor Sinding Larsen i 2-dog sprint 

• 1.plass Emil Mortensen Kausanrød i 4-dog sprint junior 

• 1.plass Ole Petter Engli i 8-dog sprint 

• Unlimited sprint: 1.plass Hege Ingebrigtsen, 2.plass Kjetil Hillestad, 3.plass  

Rune Haugmo. 

• 3.plass Hans Lindahl 6-dog mellomdistanse. 

• 3.plass Sissel Wolf Mølmen 12-dog mellomdistanse 

VM for langdistanse ble arrangert i Särna i Sverige av polardistans, med 

mulighet til å stille i renraset klasser og åpne klasser for alle raser. Norge fikk 

også her flere pallplasseringer: 
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• 2.plass Erle Amalie Fuglesteg, 300 RNB2 8-spann 

• 3.plass Jo Inge Fuglesteg, 300 RNB2 8-spann 

• 2.plass Per Olav Myrvang, 300 RNB1 8-spann 

• 1.plass Elisabeth Edland 300 Åpen 8-spann 

• 1.plass Henrik Feragen Åpen 12-spann 

Vi ønsker å gratulere alle våre utøvere med sine plasseringer! 

Større internasjonale løp 

Norge hadde noen deltagere i større internasjonale løp denne sesongen. I 

langdistanse deltok Hanna Lyrek på Iditarod, og ble årets beste Rookie. I 

mellomdistanse har Sissel Wolf Mølmen deltatt i La Grande Odysse, og endte der på 

en 4. plass.  

Landslag  

Vi har i år hatt et samlet landslag med nordisk utøverne, med felles trener og 

samlinger. Etter en evaluering av sesongen har vi kommet fram til at det ikke er 

optimalt da det rett og slett er vanskelig å tilrettelegge for alle. Å få samlet alle 

utøverne til en samling hvor alle skal få trent både seg selv og hundene var en 

oppgave vi ikke klarte å løse. I slede fikk utøverne en liten kompensasjon for at TKS 

ikke klarte å tilrettelegge samlinger for dem. Vi håper at de som har fått plass på 

landslaget vet at vi setter pris på deres prestasjoner, og kan bruke denne 

utmerkelsen til noe positivt i framtiden.  

Landslagsutøvere og olympiastipend 2021/2022 

Sprint og mellomdistanse 

Maren Emilie Leegaard 

André Boysen Hillestad  

Sissel Wolf Mølmen  

Hege Ingebrigtsen  

I langdistanse fikk vi dessverre ikke til et landslag dette året.  

For sesongen 2021/2022 hadde ingen sledeutøvere olympiastipend.   

Andre fokusområder 

TKS har jobbet med de oppgavene vi har fått fra styret ut over de vanlige oppgavene. 

Dette har blant annet vært å gå igjennom IFSS sitt konkurranseregelverk og jobbe 

med rekrutteringstiltak.  

Avslutning 

TKS vil gratulere alle medaljevinnere, samt alle utøvere for innsatsen denne 

sesongen! Vi vil også rette en stor takk til alle arrangører av løp som gjør det mulig 

for oss å utøve sporten vi er så glad i!  
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Tingrapport TKB 

 

Fysiske møter : 15 oktober og 17 oktober på Jømna med landslagsdeltagerne.  

 

Generelt: 

Dette er det tredje virksomhetsåret til Teknisk Komite Barmark, etter at vi ble valgt 

som egen komite på NHF`s ting våren 2019. Laila Leegaard og Veronica Strand har 

vært med i TKB og tidligere i Barmarksutvalget. Trine Sørum ble valgt inn som nytt 

medlem i 2019 og Petter Brøndbo Wettre ble medlem i TKB i 2020. Laila Leegaard 

ble valgt som leder og Hilde Andresen ble valgt inn som ny nestleder på tinget i 

2021. 

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

Teams-møter og diskusjoner på Messenger og egen intern Facebookside, har vært 

kommunikasjonsformen.  

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 de siste 2 årene. 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 høsten 2021 er blitt arrangert med stramme 

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

Vi er virkelig glade for at det er åpnet opp igjen, og håper ikke det på noe tidspunkt 

blir store nasjonale og internasjonale reguleringer og restriksjoner på aktivitetene og 

løpsarrangementene igjen. 

Dette året har vi jobba med og diskutert: 

1. Oppfordre klubbene til å terminfeste sine arrangementer. 

2. Uttakskriterier for landslag og toppidrettsutøvere i barmark. 

3. Tildeling av Kongepokal også til barmark, søkt om 2-spann i første omgang. 

4. Norgescup og Worldcup status på løp. 

5. Brev ut og tilbakemelding om hvem som satser på deltagelse i VM i Canada 

2021. 

6. Uttaksløp til VM, EM. 

7. Endring av regelverket, tilnærming til IFSS; felles aldersgrenser, anbefalt 

distanse for løp og Mesterskap (Mesterskap bør være maksdistanser), 

temperaturanbefalinger, tyngre vogner, kroker og løpebelter, nakkeliner på 

lederhunder, vogn-klasser. 
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8. Toppidrettsmodellen. 

9. Landslagstrener. 

10. Landslag og kontrakter. 

11. NM-arrangør 2021, og kontrakt. 

12. Budsjett. 

13. Rekrutteringsansvarlig i TKB. 

14. Terminlista. 

15. Samling høsten 2022. 

16. Handlingsplan. 

17. Årshjul. 

18. Støtte til og søke om OL-stipend for landslag. 

19. Deltagelse i Leipa, Åpent DM og Cup-løp, november 2021som er prøve EM 

2022. 

20. NM- arrangør 2022. 

 

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.  

Terminlista 

Det er ikke lett å få informasjon fra klubbene om barmarksaktiviteter. Kun noen få 

klubber melder inn aktivitet og tilbud om arrangementer. Der skulle vi ønske oss mye 

mer, og håper det begynner å komme flere tilbud om løp, nå når Covid-restriksjoner 

er helt avblåst.  

Det er satt opp en foreløpig terminliste for høsten 2022, med de henvendelser vi 

hadde fått. Men den er foreløpig veldig tynn. Det er plass til mye mer av tilbud. 

Tilbudene som var høsten 2021, var fra 4 klubber, NM arrangert av Trysil, 

Kretsmesterskap på Stavåsen, Nittedalsløpet og Jarlsberg Grand Prix. 

Rekruttering 

Noen klubber jobber bra med rekruttering, og det gir gode resultater. Det bør være en 

prioritet nå, etter Covid, noe NIF melder om er viktig for alle idretter. NHF har ansatt 

Monica Hallan, og hun gjør en jobb som virkelig har gitt store resultater for 

rekruttering for hundekjøringen, og barmark spesielt. Det har resultert i at mange 

klubber har økt aktiviteten rundt treningskvelder, og aktivitetsdager på sommeren for 
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barn og ungdom. Det er også etablert et samarbeid med Vom DogRun og NHF med 

tilbud om å løpe med hund.  

Landslag 

I henhold til Toppidrettsmodellen ble et landslag og representasjonslag for TKB tatt ut 

høsten 2021, på bakgrunn av uttakskriterier som er vedtatt. Det ble tatt ut 

landslag/representasjonslag på 8 deltagere ut ifra NM- og Internasjonale medaljer fra 

2019 og 2020.  

Nasjonale mesterskap 

NM 2021 ble arrangert av Trysil Trekkhundklubb på Jømna stadion 16 og 17 oktober. 

Dette ble et suverent gjennomført arrangement, både praktisk og teknisk. 
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Tingrapport UK 

I 2021 sesongen fikk vi dessverre ikke gjort alt vi hadde lyst til å gjøre fordi korona 

gjorde det vanskelig og samle folk.  Men under NM barmark valget vi og være sosiale 

med bowling og pizza. Virket som alle koste seg. Vi håper å komme sterkere tilbake 

neste sesong med flere samlinger og mere aktivitet 

 

 

Tingrapport TDK 

TDK har hatt flere møter, de fleste på teams. Ett møte ble avholdt i forbindelse med 
Alta seminaret 
 
TDK har vært representert i NHFs styre og deltatt på de fleste styremøtene. 
 
Det ble gjennomført TD samling ifb med NHFs ting i september 2021. Videre en TD-
samling for TD er i de nordligste fylkene ifb med Alta seminaret 
 
Et av TDKs fokusområder har vært å implementere den nye konkurranseforskriften 
med vekt på dyrevelferdskontrollør.  Det er utarbeidet kursplan og arbeidsbeskrivelse 
 
Et annet fokusområde har vært å sikre at de aspirantene som gjennomførte 
aspirantkurs i 2021- fikk praksis. I og med at flere løp ble avlyst tidlig på sesongen,  
ble antallet løp. Hvor de kunne får praksis-redusert. Dog har vi sikret at alle 
aspirantene fikk delta på minimum ett løp. Dette medfører også at aspirantene kal 
sikres god oppfølging. Vi innførte en mentorordning for å sikre dette. 
Vi er trygge på at vi er sikret et god stamme av nye TD er sett på bakgrunn av 
engasjement og kunnskap. 
 
TDene har lenge slitt med at de vestene vi har brukt, er lite egnet til bruk utenpå de 
tykke jakkene/parkasene de fleste bruker i vintersesongen. Vi ble derfor veldig glade 
over å kunne tilby mer egnede jakker med TD og NHF trykk. Vi har forhandlet frem 
en meget god pris. Den enkelte betaler et depositum som fås tilbake dersom man 
slutter som TD og ikke lenger har behov for jakka. 
 
TDK medvirker også til siste oversettelse av IFSS regelverk. 
 
Frem til TD samling i juni 2022, jobbes det nå med en ytterligere klargjøring av TD 
rollen og samarbeid med veterinærene. Spesielt med tanke på langdistanse. 
TDK ser at vi har mange forbedringspunkter. Kravene øker til å være tydelige og 
samkjørte ved praktiseringen av regelverket. 
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Tingrapport ESK 

ESK er et rådgivende organ for NHF og klubbmiljøene og har jobbet med 
Nordreisasaken om arealbruk og konflikt, men sendte saken til NHF styret for 
beslutninger og tettere involvering Vi har også jobbet med disse sakene:   

1. Å tilpasse vårt eget reglement til nye forskrifter fra Mattilsynet 
2. Å komme med innspill til Mattilsynet om ID merking av hund, obligatorisk 
3. Å diskutere og komme med innspill til Mattilsynet konkurranseforskrift som er 

satt i verk i år 
4. Å se på noen saker ved nye regler om import av dyr, og utkast til ny hundelov. 
5. Å ta tak i og starte en dialog om å gjennomføre Langdistanseløp uten å bryte.   
6. Å planlegge en dyrevelferds-konferanse sammen med Race Vets i 2023 

Vi har hatt bare nettmøter 
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Tingrapport ADK 

Antidopingkomiteen har bestått av: 

Anne-Grethe Sætrang (leder) – Doping Control Offiser, IFSS og NKK (2020-2022) 
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 dopingarbeidet i NHF 2020-2022 i forbindelse 

med re-sertifisering som Rent Særforbund. 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 2021 Based 

upon the 2021 WADA Code and the Model rule version 2.0. Forbudsliste for kjørere 

er WADAs som revideres hvert år.  

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. Marianne Lund (tidligere 

medlem av ADK og dopingkontrollør) arbeider med å tilpasse den nye WADA koden 

(2021) til hund. Arbeidet er tungt og vanskelig. Arbeidet ventes ferdig i løpet av første 

halvdel av 2022. 

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 e-post og telefon gjennom året.   

Leder av ADK deltok i komiteen som ble satt ned for å komme med endringer til 

Veilederen ”Forskrift om bruk av dyr i konkurranse” som trådde i kraft 1.juli 2021. 

Leder av ADK har også laget arbeidsinstruks for Dyrevelferdskontrollør (DVK) basert 

på IFSS sin instruks for Animal Welfare Judge.  Det har vært arbeidet mye med å 
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implementere forskriften inn i NHF’s regelverk. Her har Marianne Lund vært en 

uvurderlig hjelp. Hun har også holdt foredrag vedrørende antidoping på Rookiekurs 

på Teams.  Leder i ADK har holdt kurs for TDer angående den nye forskriften om 

bruk av hund i konkurranser og også teamskurs for å utdanne 

Dyrevelferdskontrollører i NHF. DVK er påkrevet i alle konkurranser etter 1. juli 2021 

og det ser ut til at ordningen fungerer. 

Det er holdt foredrag for Fuglehund klubber som er interessert i Antidoping/hund. 

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

Norge og Mattilsynet. Det var mindre aktivitet i begynnelsen av året på grunn av 

pandemien med avlyste konkurranser. 

 

Rundt 15 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 mottar årlig 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. 

Dopingkontrollører  (DCO) 

Det ble arbeidet mye ved hjelp av tidligere nevnte Marianne Lund for å lage et 

oppdatert kurs for nye dopingkontrollører. Kurs ble avholdt 15-17. oktober på 

Elverum med 7 deltakere og en observatør. 

Disse deltakerne er uavhengige og har bakgrunn fra NKK og fuglehund sporten. 

Under kurset fikk de prøvet seg praktisk under NM Barmark på Jømna. Senere har 6 

av kontrollørene praktisert på både langdistanse, nordisk, sprint og mellomdistanse 

slik at de nå blir ferdig autorisert som DCO (Doping Control Officer) 

Kursdokumentasjon/Power Point presentasjon blir nå oversatt til engelsk for bruk av 

IFSS i utlandet. 

Kontakten og samarbeidet med NKK er flott slik at vi kan få hjelp og veterinær 

ekspertise til å omstrukturere forbudslisten slik at den tilpasses den nye WADA 

koden. 

Dopingprøver  

Siden løpene ble avlyst pga pandemien i vintersesongen 2021 ble det ikke tatt noen 

prøver heller. Men etter at landet åpnet opp høsten 2021 ble det igjen tatt prøver. 

Barmark NM – 8 prøver, NM/Jarlsberg Grand Prix – 3 prøver, Femundløpet – 3 

prøver, Seppala – 1 prøve og VM på Gåsbu bisto NHF med å ta 8 prøver. Alle prøver 

som er analysert, er så langt negative. 
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Det er også tatt doping prøver av norske utøvere på landslagssamling i Trysil, under 

VM i Østersund, Sverige og under NM-Veka på Voss. I skrivende stund er det mottatt 

negativt svar fra de to førstnevnte arrangement. 

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. 

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. 

Medlem av ADK blir utøverkontakt, direkte kontakt med utøvere når det gjelder 

spørsmål angående antidoping, medisiner, regler etc. 

Ønsket er at flere tar kontakt for at vi skal holde foredrag i klubb/krets eller andre 

interessegrupper. 

Videreutdanne dopingkontrollører, holde kontakt med NKK for samarbeid om 

kontrollører og innspill veterinærfaglig. 

 
 

Anne-Grethe Sætrang 
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Tingrapport Parakomiteen 

 

Det har i perioden blitt avholdt 6 møter og flere korrespondanser i komiteen på email og 

chater. I tillegg har det vært deltagelse på flere aktiviteter, renn og samlinger. Promotering i 

Femundsløpet og Finnmarksløpet. 

Komiteen har hatt som hovedmål å promotere hundekjøring som en aktivitet for 

parautøvere, samt å få i gang aktiviteter ute i klubbene. Arbeidet med utøvere har vært noe 

utsatt på grunn av varierende koronasmitte i kommunene. 

Det ble skaffet midler for innkjøp av sleder og vogner som benyttes. Flere leverandører ble 

vurdert, Troll ble valgt for innkjøp av utstyr.  

Det er behov for at utstyret tilpasses slik at det kan benyttes av målgruppen – arbeidet blir 

utført fortløpende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 

Tingrapport Sanksjonsutvalget 

Utvalget har ikke hatt fysiske møter i perioden 

Utvalget har hatt en sak til behandling, som gikk på dyrevelferd i forbindelse med løp. 

Saken førte til domfellelse i SU.  

 

Tingrapport Lovutvalget 

Det er ikke stort å melde fra Lovkomiteen. I perioden har vi ikke tatt stilling til noen 

problemstillinger. Styret har imidlertid konsultert lovkomiteen muntlig ved et par 

anledninger. 
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7   Strategiplan 

Styret har ønsket å gjøre strategiplanen mer tydelig, og foreslår 

derfor endringer i strategiplanen. Videre følger eksisterende versjon 

og forslag til ny strategiplan. 

Eksisterende strategiplan 

 

STRATEGIPLAN FOR NORGES 

HUNDEKJØRERFORBUND  

2020 – 2030 

HUNDEKJØRING 

SAMSPILL OG GLEDE 

INNLEDNING 

OVERORDNET MÅL  

HVORFOR HAR VI EN PLAN?  

SAMFUNNSOPPDRAGET   

STRATEGIERPRIORITERTE INNSATSOMRÅDER KORTSIKTIG 
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PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER LANGSIKTIG 

Innledning 

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 tiårs 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 prinsipper, strategier og politikk er 

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. 

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, 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  

                                                      



 

 48 

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. 
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Hvorfor har vi en plan? 

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! 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 
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vi ha prosjektbasert arbeidskraft for å sikre gjennomføring av gode prosjekter som gir 

stor aktivitet. 

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  

                         nivåer 

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 god kompetanse på dette 

området for våre medlemmer og andre. 
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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 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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Forslag til Ny strategiplan 

 

 

 

STRATEGI FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND  

2020 – 2030 

 

HUNDEKJØRING 

SAMSPILL OG GLEDE 

 

 

Versjon datert 22.04.22 
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Innledning 
Norges Hundekjørerforbunds strategi 2020 – 2030 er et styringsverktøy for NHF i 

tingperiodene fram til 2030. Planen skal sikre langsiktighet og kontinuitet. 

NHF ønsker med strategien 2020-2030 å ha en plan som staker ut en langsiktig kurs 

for organisasjonen og sporten. 

Strategien er en fortsettelse av den planen som ble laget for NHF for perioden 2016 

– 2020. Strategien for 2020-2030 tar opp i seg hovedprinsippene i norsk idrett, jfr 

Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Norges idrettsforbund og olympisk og 

paralympiske komite sitt ting på Lillehammer 20197. NIFs strategi for perioden 2019-

2023 har følgende hovedsatsninger: 

• Livslang idrett  

• Bedre idrettslag  

• Flere og bedre idrettsanlegg  
• Bedre toppidrett  

  

Norges Hundekjørerforbund er en del av norsk idrett.  Idretten er en viktig del av det 

norske samfunnet, både nasjonalt og lokalt. NHF skal være en aktiv bidragsyter i 

utviklingen av norsk idrett.  

Gjennom vår aktivitet landet rundt skal NHF bidra til integrering, til bedre folkehelse 

og skape gode opplevelser for barn og unge.  

NHF har en særlig forpliktelse når det gjelder å bidra i arbeidet for å sikre god 

hundevelferd. 

Alle organisasjonsledd skal kjenne strategien og skal kunne finne støtte i den i 

utvikling og drift av sin virksomhet. Det er et mål at Norges Hundekjørerforbunds 

visjoner, verdier og strategi skal være levende i hele organisasjonen. 

Begrepet «hundekjøring» favner alle grener som utøves innenfor NHFs rammer, med 

følgende visjon: Samspill og glede mellom hund, natur og menneske. 

NHF skal søke å bidra til bevissthet rundt bærekraft i all vår aktivitet. Vi skal på en 

positiv måte bidra til at vår aktivitet ikke fører til skade på natur og naturmangfold.    

Styret utformer, med forankring i strategien, årlige handlingsplaner og iverksetter 

disse i samhandling mellom administrasjon, styret, komiteer, klubber og øvrige 

tillitsvalgte i organisasjonen.  

Norges Hundekjørerforbund skal jobbe aktivt for kjønnsmessig lik fordeling i styret, 

utvalg og arbeidsgrupper, samt stimulere klubbene til det samme.  

Det er en målsetting at klubbenes aktivitet gjenspeiler NHFs strategi og 

handlingsplaner.  

 
7 https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/langtidsplan-for-norsk-idrett/  

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/langtidsplan-for-norsk-idrett/
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NHFs verdier  
Norges Hundekjørerforbund har fire overordnede verdier som er styrende for vår 

virksomhet:  

Engasjement – fellesskap og respekt – god hundevelferd 

 

Engasjement              

• Engasjement skal skapes gjennom å spre kunnskap.  

• Engasjement skal skapes gjennom å utvikle organisasjon og ny aktivitet.  

• Engasjement skal skapes gjennom åpne og inkluderende arenaer i alle 
organisasjonsledd. 
                                                      

Fellesskap og respekt                      

• I NHF skal alle organisasjonsledd stille opp for hverandre til beste for idretten. 

• NHF skal være en transparent organisasjon, med takhøyde, der konstruktive 
innspill og konstruktive diskusjoner bidrar til utvikling av organisasjonen og 
sporten.  

• NHF skal preges av godt samarbeid i og mellom alle organisasjonsledd.   

• NHFs arbeid skal preges av tillitt og respekt.   

• Alle organisasjonsledd skal stå sammen bak demokratisk fattede avgjørelser.  

• NHF skal være en raus organisasjon der vi stiller opp for hverandre.  

• Medlemmer, klubber og samarbeidspartnere skal kunne stole på NHF. 

• Veien fra medlemmene til de ulike organisasjonsleddene skal være kort.   
 

God hundevelferd                

• NHF skal bidra til god hundevelferd gjennom kunnskapsbygging.  

• NHF skal bidra til god hundevelferd gjennom kunnskapsformidling og 
kunnskapsdeling.  

• NHF skal gjennom sitt regelverk bidra til god hundevelferd på alle 
arrangementer og konkurranser som gjennomføres innenfor NHFs rammer.  

• NHF skal bidra til god hundevelferd gjennom dialog med eksterne aktører som 
Mattilsynet og andre kunnskapsmiljøer.  
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Visjon 
NHFs visjon er samspill og glede mellom hund, natur og menneske. 

 

Overordnet mål 
1. Sikre utviklingen av sporten.   

 
2. Hundekjøring skal fremme folkehelse og idrettsglede.   

 
3. NHF skal bidra til at våre medlemmer sikrer god hundevelferd for sine hunder.   

 
4. NFH skal være en smidig og moderne organisasjon som er lettdrevet og 

omstillingsdyktig og med fornøyde medlemmer. 
 

5. NHF skal bidra til at det skal være enkelt og morsomt å drive med 
hundekjøring.   
 

6. NHF skal sikre at både bredde- og toppidrett (nasjonalt/internasjonalt) har best 
mulig rammevilkår.  

 

For å nå overordnede mål skal NHF kontinuerlig:  

- Aktivt spre kunnskap om hundevelferd til medlemmer og samfunn. Dette 
omfatter kunnskap om hundevelferd, i og utenfor konkurranse, i hele hundens 
levetid. Begrepet hundevelferd inkluderer også avl og oppdrett.  

- Ha en organisering som best mulig sikrer utvikling av vår idrett. 
Organisasjonsstrukturen må ha tydelige rollebeskrivelser, tydelige mandater 
og kontrakter. Dette vil skape mindre ugreie rundt forventninger.    

- Jobbe aktivt med rekruttering og kunnskapsformidling om hundekjøring.  
- Være en ressurs for klubber og utøvere.  
- Bidra med kunnskap og ressurser for utvikling av IFSS.   
 

NHF må løpende arbeide for å sikre gode rammebetingelser for styret, 

administrasjon, komiteer og klubber. Solid økonomi er en forutsetning for å nå 

målene. Administrasjon må sikres rammer slik at administrasjonen kan være en 

ressurs for klubber, komiteer og styret i arbeidet med å utvikle og styrke NHF.  

 

Våre medlemmer og våre klubber skal oppleve at forbundet er en positiv kraft for 

utvikling og utøvelse av sporten.  
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Prioriterte satsningsområder 2022-2025 
- Rekruttering og synliggjøring  

o Styrke arbeidet med å synliggjøre vår idrett og gjennom det skape økt 
deltakelse og mestring. 

o Bidra til gjennomføring av lavterskelarrangementer og 
breddearrangementer 

o Videreutvikle og styrke arbeidet med paraidrett.  
- Sikre kontinuerlig oppdatert konkurranse- og dopingregelverk, som er tydelig 

og presist.  
o Harmonisering av vårt regelverk mot IFSS sitt regelverk, med 

målsetting om at IFSS regelverk er vår basis, og våre særregler 
fremgår av tydelige appendixer. 

- Videreutvikle og drifte systemer for opplæring  
o TDer 
o Antidopingkontrollører  
o Trenere  
o Dyrevelferdskontrollører 

- Være en ressurs i arbeidet for god hundevelferd 
o Kunnskapsformidling om trekkhundhold og hundevelferd til medlemmer, 

klubber og allmennheten.  
o Spre kunnskap som sikrer god avl.  
o Dialog med RaceVets og andre relevante fagmiljø.  
o Dialog med Mattilsynet.  

- Være en ressurs for klubber og utøvere gjennom å være en fleksibel 
organisasjon.  

o Stille klubbutviklingsressurser til disposisjon for klubbene. 
o Styrke klubbenes rammevilkår gjennom ulike støtteordninger.  
o Oppdatere og videreutvikle arrangementsrutiner og spre 

arrangementskompetanse.  
o Løpende spre informasjon om aktivitet i forbundets ulike 

organisasjonsledd og administrasjon gjennom nyhetsbrev og åpen time.  
o Bidra med kompetanse til klubbene gjennom webinaer og e-læringskurs 

og utvikling av kurspakker (f.eks. rookie-kurs langdistanse) 
o Skape gode rammer for toppidrettsutøvere jfr toppidrettsmodellen (og 

evaluering av denne). 
- Være en ressurs og et forbilde i internasjonal hundekjøring  

o Bidra med kunnskap og ressurser for utvikling av IFSS.   
o Legge til rette for internasjonale arrangementer i Norge.  

 

Innen 2025 ønsker vi å ha økt medlemstall og breddeaktivitet vesentlig.  Vi skal ha en 

god kommunikasjonskultur og god samhandling mellom alle organisasjonsledd og 

alle grener. Vi skal ha etablert Skandinavisk cup og andre cuper, og ha gjennomført 

minst 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 tiltak for god dyrevelferd. 
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8   Regnskap 2021 

Styrets økonomiske beretning 2021 
 
 
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 2021 gir et rettvisende bilde av forbundets utvikling samt resultat og 
stilling pr. 31/12-2021.  
 
Resultat 
NHF har fortsatt god økonomistyring og holder utgiftene på et nøkternt nivå. Regnskapet for 2021 er 
gjort opp med et overskudd på kr. 996.900, -. Det var budsjettert med et underskudd på kr 598.302,-. 
Det er et stort avvik mellom budsjett og resultat, noe skyldes at planlagte tiltak sentralt ikke ble 
gjennomført, grunnet pandemien. Planlagte nasjonale aktiviteter har blitt avlyst, og det samme 
gjelder for internasjonale mesterskap. NHF har også fått tildelt vesentlig mer i tilskudd dette året enn 
budsjettert, totalt kr 397.939. 
NHF hadde lagt opp til en stor økning i rekrutterings- og kompetansehevingsaktiviteter som ikke har 
blitt gjennomført grunnet pandemien. Blant disse er prosjektet «Alle skal med», hvor klubbene kan 
søke om tilskudd til aktiviteter. Utbetaling av tilskudd har vært vesentlig mindre enn forventet, da 
det har vært vanskelig med gjennomføring. 
 
Det er ikke ideelt at vi for 3. året på rad ikke klarer å styre etter budsjett, men vi har vært i en 
pandemi 2 av årene, hvor vi ikke har kunnet styre aktiviteten slik som ønsket. Vil bemerke at 
overskuddet er post 2 og 3 midler, ikke frie midler. 
 
For at vi skal benytte ubrukte midler på en fornuftig måte, er det laget en oversikt over årsresultat 
for 2019-2021. 
 

2019 2020 2021 Sum 

kr 720 727 kr 659 933 kr 996 900 kr 2 377 560 

        
Sum egenkapital pr 
31.12.2021 kr 4 475 653  

 
Det foreslås at vi for å få en langsiktig og god satsing fremover fordeler ca kr 2.000.000 av opptjent 
EK over de 4 neste årene. 
 

2022 2023 2024 2025 

500000 500000 500000 500000 

 
Det er ingen målsetting for NHF å bygge opp en stor egenkapital.  Det er imidlertid ønskelig å ha 
tilstrekkelig egenkapital til 6 mnd drift. 
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Det er ikke utbetalt noen honorarer til styret i perioden. 
 
Fortsatt drift 
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 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 
Generalsekretæren har vært sykemeld i perioden 12.-31. desember. Utover dette har det ikke vært 
sykefravær i administrasjonen 
 
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, 09. mai 2022 
 
 

 
 
 
 
_______________              _______________________         ________________________ 
President   1. Visepresident  2. Visepresident 
Frode Flathagen  Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 
 
 
 
 
________________         _________________     _______________       _________________ 
Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem/Vara 
Åse Østvold  Lena Boysen Hillestad  Blanka Csizmadia Katrine Foss 
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9   Innkomne forslag 

TINGFORSLAG NR 1 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Forslag 

TKS – teknisk komité slede, omfatter i dag sprint, mellomdistanse og langdistanse.  

Styret foreslår at TKS deles opp i to komitéer, TKS – sprint/mellomdistanse og TKS - 

Langdistanse.  

Bakgrunn 

Det er i dag vanskelig å finne medlemmer, men spesielt leder til TKS som har 

kjennskap til både sprint, mellomdistanse og langdistanse. Ofte har man godt 

kjennskap til enten sprint og mellomdistanse eller langdistanse. Det blir derfor mye 

jobb for spesielt leder å sette seg inn i regelverk, gjøre uttak til mesterskap og å følge 

med i miljøet til den grenen man ikke selv tilhører. Som leder i TKS sitter man i styret 

som representant for TKS. Slik ordningen er i dag risikerer man å ha et styremedlem 

med dårlig kjennskap til den grenen de skal representere ved en eventuell 

avstemming.  

Styret har fått tilbakemeldinger fra nåværende TKS om at denne delingen er svært 

ønskelig. Arbeidet som legges ned i komitéen vil føles mer meningsfylt og ta mindre 

tid når man jobber med den grenen man selv tilhører.   

Budsjett 

Styret mener TKS fortsetter med samme budsjett, men deler disse mellom seg. 

Landslag har allerede delt budsjett mellom sprint/mellomdistanse og langdistanse.  

Styreplass 

Dagens ordning er slik at leder i TKS sitter som fullverdig styremedlem. Etter 

delingen av TKS mener styret at TKS – Langdistanse og TKS -sprint/mellomdistanse 

rullerer hvert annet år på å sitte som fullverdig styremedlem. Den av komiteene som 

ikke sitter som fullverdig styremedlem har møte og talerett i styremøtene. 

Framsatt av: Styret – Norges Hundekjørerforbund 

Sak: Deling av TKS 

E-post: Frode.flathagen@tepas.no 

Dato: 9. mai 2022 
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Ved avstemming på saker som angår den TKS delen uten stemmerett, ser styret 

helst at de to komitéene har avklart saken på forhånd.  

 

 

Formulering av vedtak 

TKS deles inn i TKS - sprint/mellomdistanse og TKS - Langdistanse f.o.m 

tingperioden 2023/2024.  

TKS – Langdistanse og TKS -sprint/mellomdistanse rullerer hvert annet år på å sitte 

som fullverdig styremedlem. Den av komiteene som ikke sitter som fullverdig 

styremedlem har møte og talerett i styremøtene. 

Leder i TKS - langdistanse og nestleder i TKS- sprint/mellomdistanse velges på 

tinget partallsår. Leder i TKS - sprint/mellomdistanse og nestleder i TKS – 

langdistanse velges på tinget oddetallsår.  
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TINGFORSLAG NR 2 - 2022 

 

 

 

 

Forslag 

Sakens bakgrunn: 

NHFs løpsreglement er gjenstand for revisjon på forbundsting hvert annet år (oddetallsår). 

Det er opp til klubber og andre organisasjonsledd å sende inn forslag til endringer til de 

forbundsting som behandler løpsreglementet. Neste ordinære ting som skal behandle 

løpsreglement er i 2023.  

Det er gjennom flere år gjort endringer i enkeltparagrafer, men det er noe tid siden det ble 

gjort en helhetlig gjennomgang av hele reglementet. Det er i tillegg behov for å se helhetlig 

på reglementet på bakgrunn av innføringen av «Forskrift om velferd for hest og hund i 

konkurranser»8. Innføring av denne forskriften gjør det nødvendig at momenter som 

omhandler hundevelferd er nedfelt i NHFs konkurransereglement.  

For å sikre et løpsreglement der alt er sett i sammenheng og som inkluderer nødvendige 

regler ift nevnte forskrift mener styret det er nødvendig å igangsette en gjennomgang av 

løpsreglementet fram mot tinget i 2023. Gjennomgangen skal også ha fokus på integrasjon 

mellom NHFs regelverk og løpsregelverk for f.eks. Femunløpet og Finnmarksløpet.  

Målsettingen må være at NHF har et løpsreglement som oppleves tydelig for alle, er presist 

og enkelt å forholde seg til for deltakere og som er mulig å praktisere for tillitsvalgte som har 

som oppgave å forvalte regelverket på løp (TD).   

Sesongen 2022 har vist at det er et særlig behov for å se nærmere på regelverket for 

langdistanse, med fokus på forskriften om hest og hund i konkurranse og rolleavklaringer 

mellom veterinærer og TD. Det ønskes også at det ses nærmere på om det skal etableres et 

appellutvalg. 

 

Formulering av vedtak 

Forbundstinget 2022 gir styret i Norges Hundekjørerforbund i oppdrag å nedsette en 

arbeidsgruppe som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av konkurransereglementet for alle 

grener, frem mot forbundstinget i 2023  

Arbeidsgruppen skal ha representanter fra alle grener. Oppnevning av representanter skal 

skje i samarbeid med TKS, TKN, TKB, Parakomiteen, Ungdomskomiteen, TDK, Lovkomiteen 

og ESK.  

Arbeidsgruppen skal legge fram et forslag til et fullstendig revidert konkurranseregelverk 

 
8 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647  

Framsatt av: Styret – Norges Hundekjørerforbund 

Sak: Revidering av konkurranseregelverk - alle grener  

E-post: frode.flathagen@tepas.no 

Dato: 04.05.22 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647
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våren 2023, slik at dette kan sendes ut på høring til alle klubber i god tid før tinget i 2023.  

Forbundstinget ønsker at arbeidsgruppen prioriterer arbeidet med langdistanse, og legger 

frem et forslag for denne grenen høsten 2022, slik at regelverk kan implementeres fra 

sesongen 2023. Utvalget skal også utrede etablering av appellutvalg. Implementering fra 

2023 vil kreve et ekstraordinært forbundsting høsten 2022.  

Arbeidsgruppen må ta hensyn til at det er ønskelig med en harmonisering med IFSS sitt 

regelverk, der det er naturlig.  

Det avsettes nødvendige midler i budsjettet til samlinger for arbeidsgruppen og eventuelle 

møter med aktører utenfor arbeidsgruppen.  
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TINGFORSLAG NR 3 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Forslag 

Ny organisasjonsplan. 

Styret ønsker å tydeliggjøre rollene i komiteene for å gjøre det mer forutsigbart og 

oversiktlig. Vi erfarer at lederne i komiteene ofte blir sittende alene med hele ansvaret 

for at komiteen leverer de oppgavene som er pålagt komiteen. Vi har derfor laget 

forslag til en mer detaljert organisasjonsplan, som beskriver ansvarsområder for hver 

enkelt av komiteens medlemmer. Dette gjelder dog ikke valgkomiteen, 

kontrollkomiteen, sanksjonskomiteen, lovkomiteen og en evt appellkomitee. Målet er 

å lette på oppgaven for lederen ved å fordele oppgavene i komiteen allerede ved 

valg av kandidater.  Vi tror dette også vil skape mer engasjement i komiteene. 

Det er også gjort endringer på de komiteene som i dag heter «utvalg», disse endres 

til «komiteer», slik at det blir mer ryddig. For eksempel Lovutvalget blir Lovkomiteen. 

Det er også beskrevet når de forskjellige kandidatene er på valg 

(partallsår/oddetallsår), og hvilke medlemmer som er tingvalgte i alle komiteer. 

Det er også beskrevet at det er ønskelig at 2 av Etikk- og Samfunnskomiteens (ESK) 

medlemmer er veterinærer, og ett medlem er jurist. Grunnlaget for dette er at 

veterinærkomiteen er nedlagt, og ESK i stor grad har overtatt deres rolle. 

Det er her også tatt høyde for at TKS blir delt i to komiteer, TKS – Langdistanse og 

TKS- Sprint/Mellomdistanse. Delingen av TKS vil bli votert over før dette forslaget, og 

faller forslaget vil TKS bli satt inn som følger: 

TKS 

• Leder - Overordnet ansvar 

• Nestleder – Toppidrett 

• Medlem – Bredde/rekruttering 

• Medlem – Arrangement 

• Medlem – Utvikling av grenen 

 

Framsatt av: Styret – Norges Hundekjørerforbund 

Sak: Organisasjonsstruktur NHF 

E-post: Frode.flathagen@tepas.no 

Dato: 9. mai 2022 
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Forslag om en evt appellkomite vil være en del av revidert løpsreglement, og evt 

etableres i forbindelse med ekstraordinært ting høsten 2022. 

Forslag til ny organisasjonsplan ligger som vedlegg 01 

 

Formulering av vedtak 

Den nye organisasjonsplanen vedtas, og vil danne grunnlag for valgkomiteens arbeid 

fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 74 

 

TINGFORSLAG NR 4 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Forslag 

Norges Idrettsforbund (NIF) kom med endringer i basis lovnorm for særforbund i 

2020. Styret og administrasjonen har oppdaget at det er flere feil i NHFs lovnorm 

etter at denne ble revidert etter NIF sine endringer. Det er derfor gjort en 

oppryddingsjobb, hvor det er rettet feil og mangler. Endringene er: 

• Det er lagt inn begrepet klubb i tillegg til idrettslag 

• Det er henvist til NIFs lover og paragrafer der det er viktig 

• Paragrafrekkefølgen er endret, slik at den stemmer overens med basis 

lovnormen for særforbund som er vedtatt av NIF 

• Det er gjort endringer i tidsfristene for innsending av tingforslag og frist for å 

offentliggjøre sakspapirer til tinget, som er i overenstemmelse med NIFs basis 

lovnorm 

• Et positivt vedtak i sak knyttet til forslaget om å dele TKS i to komiteer er 

innarbeidet, Dette er en egen sak, så hvis saken har falt, så faller dette 

punktet bort 

• Det er tatt høyde for opprettelse av appellutvalg. 

Loven i sin helhet ligger vedlagt hvor endringer er skrevet i rødt, og det som skal bort 

har en strek over. 

Vedlegg 02 

 

Begrunnelse 

Det er viktig at NHFs lov er i overenstemmelse med NIFs basis lovnorm for 

særforbund, og med et mer ryddig oppsett blir det lettere å finne frem i lovverket. 

 

 

 

Framsatt av: Styret – Norges Hundekjørerforbund 

Sak: NHFs Lov 

E-post: Frode.flathagen@tepas.no 

Dato: 9. mai 2022 
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TINGFORSLAG NR 5 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Forslag 

Det foreslås at styresammensetningen som ble vedtatt på tinget 2021 (TK-ledere 

som fullverdige styremedlemmer), evalueres i februar 2023. Hvis det viser seg at 

sammensetningen av styret som ble vedtatt i 2021 ikke fungerer slik som ønsket, 

endres det tilbake til styresammensetningen som fungerte frem til tinget 2021. Med et 

tillegg; komitelederne i TKN, TKS, TKB, UK har møte og talerett i styremøtene. Kan 

ikke lederen i komiteen stille, kan et annet komitemedlem stille som vara på 

styremøtene. En eventuell endring vil først tre i kraft etter tinget i 2023. 

Hvis evalueringen viser at ordningen vedtatt i 2021 fungerer etter intensjonen. Gjøres 

ingen endringer 

Det nedsettes et utvalg som evaluerer styresammensetningen i februar 2023 

bestående av leder i de aktuelle komiteene og presidentskapet i NHF. 

Utfallet av evalueringen blir førende for valgkomiteens arbeid før tinget i 2023.  

Alternativ 1: Beholde eksisterende tekst: 

Styremedlemmer 

b) Leder i følgende komiteer 

- TKN 

- TKS 

- TKB 

- UK 

Nestleder i komiteene er personlig vara for styremedlemmene 

Alternativ 2:   

Hvis evalueringen viser at man skal gå tilbake til gammel ordning: 

Styremedlemmer 

- Ansvar for TKN 

- Ansvar for TKS 

- Ansvar for TKB 

Framsatt av: Styret – Norges Hundekjørerforbund 

Sak: Endring av styresammensetning 

E-post: Frode.flathagen@tepas.no 

Dato: 9. mai 2022 
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- Ansvar for UK (16-26 år) 

Ledere i nevnte komiteer har møterett og forslagsrett i styremøtene Dette gjelder 

også ESK, TKD og Parakomiteen.  

 

Begrunnelse 

Det ble på tinget i 2021 vedtatt endring av styresammensetningen. Det ble da 

besluttet at leder av TKN, TKS, TKB og UK skulle være fullverdige medlemmer av 

styret. De eneste styrerepresentantene som er uavhengig valgt, er presidentskapet. 

Dette gir leder av TKene et stort ansvar og mye jobb, som kan gjøre valgkomiteens 

arbeid med å finne kandidater til vervene vanskeligere. Vi har i denne tingperioden 

hatt 1 styremedlem som har måttet trekke seg fra styrevervet, hvor komiteleder har 

måttet steppe inn som vara i styret. Vi har derfor fått testet vedtaket tinget foretok i 

2021, og tilbakemeldingen fra denne og en tidligere komiteleder i samme situasjon i 

tingperioden 2020/2021, er at det blir for mye jobb å både være leder i komiteen og 

ha et fullverdig styreverv. Grunnlaget for vedtaket på tinget i 2021 var at man så at 

avstanden og informasjonsflyten til styret var for dårlig. Dette mener vi oppfylles ved 

at TK lederen har møte og tale rett i styremøtene. 

Ønsket med evalueringen er at det eventuelt kan gjøres en endring som iverksettes 

fra valg på tinget 2023.  

Valgkomiteen vil bli informert så snart resultatet av evalueringen foreligger. 
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10   Kontingenter og avgifter 

TINGFORSLAG 2022 

 

 

 

 

 

Forslag 

Det innføres en aktivitetslisens på kr 45,- pr. medlem over fylte 19 år og forbundet 

fakturerer klubbene. Aktivitetslisensen kan legges på medlemskontingenten. 

Medlemstallet hentes fra samordnet rapportering hvert år 1. juni. 

Aktivitetslisensen er øremerket til: 

• Hundevelferd 

• Veterinærkostnader 

• Dyrevelferdskontrollør 

• Antidopingarbeid hund 

• 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 styrke arbeidet i 

forhold til hundevelferd, pålagt antidopingarbeid, dyrevelferdskontrollør og andre 

saker som dreier seg om hund.  

 

Formulering av vedtak 

Aktivitetslisens: 

Klubbene betaler aktivitetslisens på kr 45,- pr. medlem over fylte 19 år, og forbundet 

fakturerer klubbene. Aktivitetslisensen kan legges på klubbenes medlemskontingent. 

Medlemstallet hentes fra samordnet rapportering hvert år 1. juni. 

Framsatt av: Styret – Norges Hundekjørerforbund 

Sak: Kontingent  

E-post: Frode.flathagen@tepas.no 

Dato: 9.5.2022 

mailto:Frode.flathagen@tepas.no
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Aktivitetslisensen er øremerket til: 

• Hundevelferd 

• Veterinærkostnader 

• Dyrevelferdskontrollør 

• Antidopingarbeid hund 

• Anlegg 

• Aktivitet voksne over 19 år 
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11   Revidert budsjett 2022 

 

 

Revidert budsjett for 2022
2022 Revidert

Dyrevelferd

10070 Antidoping Friemidler 70 000           70 000           

10080 Veterinærkostnader Friemidler 200 000         200 000         

10090 Hundevelferd og helse Friemidler 70 000           110 000         

Aktivitet

32020 Ungdomstiltak/samlinger Post 3 40 000           60 000           

32027 Sommerhundekjørerskolen Post 3 150 000         170 000         

32030 Arrangementsstøtte NM, Seppala Post 3 80 000           85 000           

32035 NM-Veka Post 2 50 000           70 000           

32040 Klubbutvikling /Rekruttering Post 3 350 000         855 000         

32050 Kostnader Nasjonalestevner NC/NM Post 3 150 000         150 000         

32070 Integrering/Para Post 2 150 000         140 000         

Landslag

51015 Lagledere Internasjonale mesterskap Post 2 50 000           70 000           

51020 Landslagstrener/Sportssjef Post 2 200 000         200 000         

51030 Samlinger Landslag Post 2 215 000         215 000         

51050 Deltakelse VM/EM snø Post2 70 000           70 000           

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

51080 OLT stipend

Utdanning

73001 Rookiekurs Post 3 50 000           50 000           

73020 Trenerutvikling Post 3 70 000           220 000         

73030 Lederutvikling Post 3 10 000           10 000           

73050 TD utdanning Post 3 85 000           234 000         

73090 Arrangementsutvikling Post 3 35 000           100 000         

Organisasjon

90010 Styrets møtekostnader Post 2 50 000           50 000           

90012 Andre møtekostnader representasjon Post 3 40 000           40 000           

90030 Ting/Ledermøter Post 2 35 000           40 000           

10050 internasjonale møter/kongresser Post 2 60 000           30 000           

Administrasjon

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

95010 Lønn Post 2 1 400 000      1 400 000      

95020 Kontorkostnader Post 2 350 000         350 000         

95040 Div kostnader Post 2 30 000           30 000           

Markedsføring/salg

95050 Utstyr bekledning Post 3 50 000           100 000         

95060 Messer promotering Post 3 20 000           20 000           

96010 Salgsmateriell Friemidler 50 000           50 000           

98010 Lisenser/forsikring Friemidler 85 000           85 000           

73100 Markedsføring/Media Post 3 60 000           60 000           

SUM Kostnader  4 395 000      5 404 000      

Frie midler

96010 Salgsmateriell 100 000-         100 000-         

98010 Startlisens 270 000-         270 000-         

98040 Momskompensajon 160 000-         200 000-         

95020 Finansposter 20 000-           10 000-           

Tilskudd post 2 og 3

96009 VO midler -                      15 000-           

98020 Tilskudd NIF post 2 2 800 000-      2 864 814-      

98050 Gjenåpning av idretten 309 000-         

98030 Tilskudd NIF post 3 1 000 000-      1 137 562-      

SUM Inntekter 4 350 000-      4 906 376-      

Resultat 45 000           497 624         
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12   Budsjett 2023 
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 2023
2022 2023

Dyrevelferd

10070 Antidoping Friemidler 70 000        70 000        

10080 Veterinærkostnader Friemidler 200 000      200 000      

10090 Hundevelferd og dyrehelse Friemidler 110 000      90 000        

Aktivitet

32020 Ungdomstiltak/samlinger Post 3 60 000        60 000        

32027 Sommerhundekjørerskolen Post 3 170 000      170 000      

32030 Arrangementsstøtte NM, Seppala Post 3 85 000        85 000        

32035 NM-Veka Post 2 70 000        40 000        

32040 Klubbutvikling /Rekruttering Post 3 855 000      873 000      

32050 Kostnader Nasjonalestevner NC/NM Post 3 150 000      150 000      

32070 Integrering/Para Post 2 140 000      140 000      

Landslag

51015 Lagledere Internasjonale mesterskap Post 2 70 000        60 000        

51020 Landslagstrener/Sportssjef Post 2 200 000      200 000      

51030 Samlinger Landslag Post 2 215 000      215 000      

51050 Deltakelse VM/EM snø Post2 70 000        70 000        

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

51080 OLT stipend

Utdanning

73001 Rookiekurs Post 3 50 000        50 000        

73020 Trenerutvikling Post 3 220 000      150 000      

73030 Lederutvikling Post 3 10 000        10 000        

73050 TD utdanning Post 3 234 000      194 000      

73090 Arrangementsutvikling Post 3 100 000      50 000        

Organisasjon

90010 Styrets møtekostnader Post 2 50 000        50 000        

90012 Andre møtekostnader representasjon Post 3 40 000        60 000        

90030 Ting/Ledermøter Post 2 40 000        40 000        

10050 internasjonale møter/kongresser Post 2 30 000        30 000        

Administrasjon

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

95010 Lønn Post 2 1 400 000   1 400 000   

95020 Kontorkostnader Post 2 350 000      400 000      

95040 Div kostnader Post 2 30 000        30 000        

Markedsføring/salg

95050 Utstyr bekledning Post 3 100 000      70 000        

95060 Messer promotering Post 3 20 000        20 000        

96010 Salgsmateriell Friemidler 50 000        50 000        

98010 Lisenser/forsikring Friemidler 85 000        85 000        

73100 Markedsføring/Media Post 3 60 000        60 000        

SUM Kostnader  5 404 000   5 242 000   

Frie midler

96010 Salgsmateriell 100 000-      100 000-      

98010 Startlisens 270 000-      270 000-      

98040 Momskompensajon 200 000-      200 000-      

98060 DogRun 50 000-        

97010 Sponsorinntekter 100 000-      

95020 Finansposter 10 000-        10 000-        

Tilskudd post 2 og 3

96009 VO midler 15 000-        15 000-        

98020 Tilskudd NIF post 2 2 864 814-   2 864 814-   

98040 Ekstra bevilgning post 3 309 000-      

98040 Tilskudd NIF post 3 1 137 562-   1 137 562-   

SUM Inntekter 4 906 376-   4 747 376-   

Resultat 497 624      494 624      
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13   Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen er ikke ferdig med sin innstilling til kandidater. Innstillingen vil bli lagt ut 

så snart valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid. 

Her er en oversikt over hvilke posisjoner som er på valg. 

   

STYRET   
President Frode Flathagen På valg 2023 

1. Visepresident   Velges for 2 år 

2. Visepresident Hernan Maquieira På valg 2023 

   
KOMITEER OG UTVALG  
TDK   
Leder   Velges for 2 år 

Nestleder Steinar Johansen På valg 2023 

TKN   
Leder   Velges for 2 år 

Nestleder   Velges for 2 år 

TKS   
Leder   Velges for 2 år 

Nestleder   Velges for 2 år 

TKB   
Leder   Velges for 2 år 

Nestleder   Velges for 1 år 

UK   
Leder   Velges for 2 år 

Nestleder   Velges for 2 år 

Medlem   Velges for 2 år 

ESK   
Leder Johanne Sundby På valg 2023 

Nestleder Vidar Løkeng På valg 2023 

Medlem Ingvild Fauske På valg 2023 

Medlem Marcus Langberg Smestad På valg 2023 

Medlem Kitty Marie Killy Jevne På valg 2023 

Lovutvalg   
Leder Jørgen Urbye På valg 2023 

Nestleder   Velges for 2 år 

Medlem Cathrine Fjellstad På valg 2023 

Medlem   Velges for 2 år 

Vara Christian Lundin ? 
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Kontrollkomite 

Leder   Velges for 2 år 

Medlem Stein T Domås På valg 2023 

Medlem   Velges for 2 år 

Medlem Roger Dahl På valg 2023 

Vara Christine Karijord På valg 2023 

Sanksjonsutvalg   
Leder   Velges for 2 år 

Nestleder Pål K Haugsnes På valg 2023 

Medlem Kathrine Søberg På valg 2023 

Vara   Velges for 2 år 

Parautvalg   
Leder   Velges for 2 år 

Nestleder   Velges for 2 år 

   
 

 

14  Styrets innstilling til valgkomite 
 

Leder Siri Victoria Barfod Ikke på valg 

Medlem Inge Bugge Knudsen Ikke på valg 

Medlem Katrine Foss Ikke på valg 

Medlem Vanessa Quinche Maquieira På valg 2 år 

Varamedlem Terje Hoel Ikke på valg 
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14   Vedlegg 

 

Vedlegg 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR 

TINGOPPNEVNTE KOMITEER 

TKN, TKB 

Komiteen skal bestå av totalt 5 personer med egne ansvarsområder. Leder og nestleder er tingvalgt 

• Leder - Overordnet ansvar 

• Nestleder – Toppidrett 

• Medlem – Bredde/rekruttering 

• Medlem – Arrangement 

• Medlem – Utvikling av grenen 

 

TKS – Langdistanse 

Komiteen skal bestå av totalt 5 personer med egne ansvarsområder. Leder og nestleder er tingvalgt 

• Leder - Overordnet ansvar 

• Nestleder – Toppidrett 

• Medlem – Bredde/rekruttering 

• Medlem – Arrangement 

• Medlem – Utvikling av grenen 

 

TKS – Sprint/Mellomdistanse 

Komiteen skal bestå av totalt 5 personer med egne ansvarsområder. Leder og nestleder er tingvalgt 

• Leder - Overordnet ansvar 

• Nestleder – Toppidrett 

• Medlem – Bredde/rekruttering 

• Medlem – Arrangement 

• Medlem – Utvikling av grenen 

 

UK 

Komiteen skal bestå av totalt 4 medlemmer med egne ansvars områder. Leder og tre medlemmer er 

tingvalgt 

• Leder - Overordnet ansvar 

• Nestleder – Utvikling av sporten 

• Medlem – Bredde/rekruttering 
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• Medlem – Arrangement 

 

 

ESK 

Komiteen skal bestå av totalt 5 medlemmer med egne ansvars områder. Hele komiteen er tingvalgt. 

Det er ønskelig at komiteen har veterinærfaglig kompetanse, det er derfor ønskelig med 2 

medlemmer som er veterinærer, og 1 jurist 

• Leder - Overordnet ansvar 

• Nestleder – Høringer 

• Medlem – Veterinærfaglige spørsmål, og oppfølging av RaceVet 

• Medlem – Lover og regler 

• Medlem – Fri ferdsel 

TDK 

Komiteen skal bestå av totalt 4 medlemmer. Leder, nestleder og 2 medlemmer. Leder og nestleder er 

tingvalgt. 

• Leder – Overordnet ansvar 

• Nestleder – Terminliste 

• Medlem – Utdanning med hovedansvar midt og sør 

• Medlem – Utdanning med hovedansvar nord 

 

Parakomiteen (Ikke beskrevet tidligere i loven) 

Komiteen skal bestå av minst 4 medlemmer. Leder og 3 medlemmer. Leder og nestleder er tingvalgt 

• Leder – Overordnet ansvar 

• Nestleder – Aktivitet 

• Medlem – Kontakt med organisasjoner for parautøvere 

• Medlem – Rekruttering og kontakt med klubber 

 

Sanksjonskomiteen 

Komiteen skal bestå av 4 medlemmer. Leder og 2 medlemmer, samt en vara. Alle er tingvalgt. 

• Leder  

• Medlem  

• Medlem  

• Vara 

Appellkomiteen (NY hvis den vedtas på ekstraordinært ting) 

Komiteen skal bestå av 4 medlemmer. Leder, nestleder og 1 medlem, samt en vara. Alle er tingvalgt. 

• Leder  

• Nestleder  

• Medlem  

• Vara 
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Lovkomite 

Komiteen skal bestå av 3 medlemmer. Leder og 2 medlemmer. Alle er tingvalgt 

• Leder – overordnet ansvar 

• Medlem – internasjonalt regelverk 

• Medlem – Nasjonalt regelverk 

 

Kontrollkomiteen 

Komiteen skal bestå av leder, 2 medlemmer og 1 vara. Alle er tingvalgt. 

• Leder 

• Medlem 

• Medlem 

• Vara 

 

Valgkomite 

Komiteen skal bestå av 5 medlemmer. Leder, 2 medlemmer og 2 vara. Alle er tingvalgt. 

• Leder 

• Medlem 

• Medlem 

• Vara 

• Vara 

 

STYREOPPNEVNTE KOMITEER 

 

ADK 

Komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer og 2 vara 

• Leder 

• Nestleder 

• Medlem 

• Medlem 

• Medlem 

• Vara 

• Vara 

 

ARBEIDSGRUPPER 

Internasjonalt utvalg 

Utvalget består av 3 medlemmer. Leder og 2 medlemmer. Oppnevnes av styret 

• Leder – overordnet ansvar 

• Medlem – oppfølging regler IFSS 
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• Medlem – Oppfølging regler ESDRA/WSA 

 

NM-utvalg 

Utvalget består av 3 medlemmer. Leder og 2 medlemmer. Oppnevnes av styret 

• Leder – Overordnet ansvar 

• Medlem – NM-Veka 

• Medlem – NM alle grener 

 

VM-utvalg 

Utvalget består av 4 medlemmer. Leder og 3 medlemmer 

• Leder – overordnet ansvar 

• Medlem  

• Medlem 

• Medlem 
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Vedlegg 2 LOV FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND 

Stiftet 18. november 1951 

Vedtatt av særforbundstinget juni 2013 med senere endringer, senest XX. juni 2022. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1 Formål 

(1) Særforbundets formål er å fremme hundekjøreridretten i Norge, og representereidretten 

internasjonalt. 

 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2 Organisasjon 

(1) Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag/klubber som organiserer 

hundekjøreridretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). Særforbundet kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner. 

 

(2) Særforbundet er medlem av NIF og International Federation of Sleddog Sports (IFSS), og skal 

følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av 

hva som måtte stå i særforbundets egen lov. 

 

(3) For regler om særforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 

2-2 og 2-3 

 

(4) O Ved opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes 

avIdrettsstyret. gjelder NIFs lov § 6-2 

 

§ 3 Oppgaver og myndighet 

Særforbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det 

imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og 

internasjonal idrett stiller. Her gjelder NIFs lov §§ 6-2, samt NIFs lov §§2-2 og 2-3 

(3) Særforbundet er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet. Særforbundet 

er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes 

myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak: 

a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener, 

b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener, 
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c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i). Dette er ikke til hinder for at 

særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner, 

d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j). 

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt 

kontroll av særforbundet. 

 

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 

(1) Idrettslag/klubber som organiserer hundekjøreridretten og er medlem av NIF, kan søke om å 

bli medlem i særforbundet. 

 

(2) Søknad om medlemskap sendes særforbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme 

måte. 

 

(3) Særforbundet kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

 

(4) Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medfører tap av møterett, 

stemmerett og forslagsrett til og på særforbundstinget. 

 

(5) Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i særforbundet dersom laget skylder 

kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller særforbundets regelverk eller vedtak, eller 

på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser. 

 

II. TILLITSVALGTE 

 

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være 

representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 

velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen. 

 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal 

antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller 

bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det 

foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 
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(4) Idrettsstyret kan pålegge særforbundet å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 

ting eller foreta ny oppnevning. 

 

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen 

for et valg/oppnevning.  

 

§ 6 Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. 

 6 -1 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, 

eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og 

kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

 

(3) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 

oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre. 

 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 

oppnevnt. 

 

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning. 

 

§ 7  6-2 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et 

organisasjonsledd 

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som 1 G i 

løpet av kalenderåret er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen særforbundet eller 

NIF. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en 

juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. 

Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av et organisasjonsledd. Tillitsvalgt 

som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsleddet representasjonen skjer. 
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(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning. 

 

§ 8 7 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a. når vedkommende selv er part i saken 

b. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken 

c. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part 

d. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

særforbundet. 

 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete. 

 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 

annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til 

avgjørelse. 
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§ 9 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i særforbundet er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende. 

 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.  

 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

særforbundets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer 

noe annet i den enkelte sak. 

§ 10 9 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt 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. 

 

III. ØKONOMI 

§ 11 10 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1) Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 

fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere 

frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom særforbundet 

har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende undertegne. 

 

(2) Særforbundet skal engasjere revisor og velge et kontrollutvalg og følge alminnelig lovgivning 

for regnskap og revisjon selv om det ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 24. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til særforbundet, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

 

(4) Særforbundet skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12  10-1 Budsjett 

(1) På særforbundstinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 
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(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

 

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13 10-2 Utlån og garanti 

Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i 

note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra 

særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret. 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 14 11 Særforbundstinget 

(1) Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes hvert år innen 

utgangen av juni måned. 

 

(2) Særforbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd 

som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 

fremgå at av dokumentene. vil bli gjort tilgjengelig senest fire uker før tinget. Forslag som 

skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 1.april før tinget. Fullstendig sakliste 

og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særforbundstinget må være gjort 

tilgjengelig senest to uker før tinget. 

a. Forslag til tinget skal sendes inn senest 4 uker før tinget 

b. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til tinget må 

være gjort tilgjengelig senest 2 uker før tinget 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling 

og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 

 

(4) Særforbundstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

 

(5) På særforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som 

ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 

behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representantene vedtar det ved godkjenning av 

saklisten. 

 

§ 15 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

(1) Forslagsrett til særforbundstinget: 

a. Styret. 

b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 

c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
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(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget: 

a. Styret. 

b. Representanter fra særkretser og/eller idrettslag/klubber etter følgende skala: 

- for medlemstall til og med 50: 1(en) representant 

- for medlemstall fra og med 51 til og med 150: 2(to) representanter 

- for medlemstall over 150: 3(tre) representanter 

- en utvalgt fra ungdomskomiteen 

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting-oppnevnt av 

styret. 

Representasjon beregnes etter antall medlemmer per 31.12 og meddeles organisasjonen 

samtidig med innkallingen til særforbundstinget.  

(3) Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal 

dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

(4) Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a. Kontrollutvalgets medlemmer. 

b. Valgkomiteens medlemmer. 

c. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte. 

d. Lovutvalgets medlemmer. 

 

(5) Møterett og talerett på særforbundstinget: 

a.  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

b.  Særforbundets generalsekretær. 

c.  Representant fra NIF. 

 

(6) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 

representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av 

et idrettslag/klubb som er medlem i særforbundet i minst én måned og ha gjort opp sine 

økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

 

(7) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i et særforbund: 

• medlem av styret  

• valgkomité  

• kontrollutvalg  

• lovutvalg  

• revisor 

• utvalg som ilegger sanksjoner.  

Person med slikt verv kan ikke møte på særforbundstinget som representant for et annet 

organisasjonsledd. 

(8) § 16 Ledelse av særforbundstinget 

Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

valgt/oppnevnt representant. 

 

§ 17 13 Særforbundstingets oppgaver 



 

 94 

Særforbundsstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8.  Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte organer. 

9. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, 

revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. 

10. Behandle forslag og saker, unntatt regelsaker, som kun behandles annethvert år, med 

start 2017). 

11. Fastsette kontingent og avgifter. 

12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap. 

Etter innstilling fra fagmøtene kun i oddetallsår: 

1. Behandle forslag om endring av NHF Race Rules /NM reglementet, inkludert forslag om 

innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener 

2.  nye mesterskapsklasser og distanser, og endringer i samme. 

3. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av hundekjørerdisipliner.  

4. Behandle forslag om innføring eller opphevelse av mesterskapsgrener, og forslag om 

endring i mesterskaps alders- og klasseinndelinger og løpsbetegnelser. Disse forslagene 

skal kun behandles annethvert år (i oddetalls år, med start i 2017). 

5.  Til innføring av nye eller endring i eksisterende disipliner med mer som nevnt ovenfor 

2/3 flertall. 

For endring eller innføring av nye grener, kreves 2/3 flertall 

 

§13 – 1 14 Foreta følgende valg av tillitspersoner, med en funksjonstid på to (2) år: 

a) Styret 

President Oddetallsår  

1. Visepresident Partallsår 

2. Visepresident Oddetallsår 

 

I tillegg består styret av leder i følgende komiteer, TKB, TKN, TKS, og UK, dette gjelder fra 2022 

TKS – Langdistanse og TKS -Sprint/Mellomdistanse rullerer hvert annet år på å sitte som fullverdig 

styremedlem. Den av komiteene som ikke sitter som fullverdig styremedlem har møte og talerett i 

styremøtene. 

 

b) TK -Lederen i komiteen er vanlig medlem i styret med stemmerett. Leder og nestleder i 

komiteene er tingvalgte.  
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Resten av komiteen foreslås av et oppnevnt utvalg på 3 personer som er valgt på fagmøtet. 

Utvalget skal innen 15. april kommende år, fremlegge sitt forslag på grenkomiteens nye 

medlemmer 

TKB Leder Partallsår 

TKB Nestleder Oddetallsår 

TKN Leder Oddetallsår 

TKN Nestleder Partallsår 

TKS - Langdistanse Leder Partallsår 

TKS - Langdistanse Nestleder Oddetallsår 

TKS – Sprint/Mellomdistanse Leder Oddetallsår 

TKS – Sprint/Mellomdistanse Nestleder Partallsår 

 

c) UK – Lederen i komiteen er vanlig medlem i styret med stemmerett. Hele komiteen er 

tingvalgte 

Leder Partallsår 

Nestleder Oddetallsår 

Medlem Partallsår 

Medlem Oddetallsår 

 

 

d) TDK - møte og talerett i styret, men ikke stemmerett. Leder og nestleder er tingvalgte. 

Leder Partallsår 

Nestleder Oddetallsår 

 

 

e) ESK – Møte og talerett i styret, men ikke stemmerett. Hele komiteen er tingvalgt 

Leder Oddetallsår 

Nestleder Partallsår 

Medlem Oddetallsår 

Medlem Partallsår 

Medlem Oddetalsår 

 

 

f) Sanksjonskomiteen. Hele komiteen er tingvalgt 

Leder Partallsår 

Medlem Oddetallsår 

Medlem Partallsår 

Vara Oddetalsår 

 

g) Lovkomite. Hele komiteen er tingvalgt 

Leder Oddetallsår 

Medlem Partallsår 

Medlem Oddetallsår 
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h) Parakomite. Leder og nestleder er tingvalgt 

Leder Partallsår 

Nestleder Oddetalsår 

 

i) Kontrollkomite. Hele komiteen er tingvalgt. 

Leder Oddetallsår 

Medlem Partallsår 

Medlem Oddetallsår 

Vara Partallsår 

 

j) Valgkomite 

Styret innstiller til valgkomite. Hele komiteen er tingvalgt 

Leder Oddetallsår 

Medlem Partallsår 

Medlem Oddetallsår 

1.Vara Partallsår 

2.Vara Oddetallsår 

 

(k) Appellkomite Hele komiteen er tingvalgt. (Hvis vedtatt på tinget 2022) 

Leder Oddetallsår 

Nestleder Partallsår 

Medlem Oddetallsår 

Vara Partallsår 

 

(l) Styreoppnevnt komite 

ADK – Komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer og 2 vararepresentanter 

Leder Partallsår 

Nestleder Oddetalsår 

Medlem Partallsår 

Medlem  Oddetallsår 

Medlem Partallsår 

1. Vara Oddetallsår 

2. Vara Partallsår 

 

a) President samt 1. visepresident og 2. visepresident 

b) styremedlemmer med følgende oppgaver: 

- Ansvar for TKN 

- Ansvar for TKS 

- Ansvar for TKB 
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- Ansvar for UK (16-26 år) 

c) Ledere i følgende komiteer: 

- Etikk og samfunnskomite (ESK) – møte- og talerett, men ikke ste,mmerett i 

styret 

- Teknisk delegert komite (TDK)- møte- og talerett, men ikke stemmerett i 

styret. 

d) Ledere i følgende komiteer (personlig vara for styremedlemmene med 

samme ansvarsområde) 

- TKN 

- TKS 

- TKB 

- UK (16-26 år) 

e) Nestledere i følgende komite: 

- ESK 

- TDK 

f) Medlemmer i følgende komite: 

- Tre (3) medlemmer til ESK 

- Tre (3) medlemmer til UK (16-26 år) 

g) Kontrollkomite med leder, to (2) medlemmer, to (2) varamedlemmer. 

h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er 

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

i) Valgkomite med leder, tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem. 

j) Lovutvalg med leder og to (2 )medlemmer 

k) Sanksjonsutvalg med leder, to (2) medlemmer og ett (1) varamedlem. 

 

l. Foreta følgende valg: 

Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

 

Presidentskapet, ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. 

nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold 

til stemmetall. 



 

 98 

- Velges i oddetallsår: 

President, 2. visepresident, leder av TKB, TKS-Langdistanse, UK, ESK, nestleder TDK 

 

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. 

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

Presidentskapet sammen med Generalsekretæren utgjør Arbeidsutvalget (AU).  

Nestledere av TKB, TKN, TKS - Langdistanse, TKS – Sprint/Mellomdistanse og UK er personlige 

varamedlemmer for sine respektive styremedlemmer 

Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 

 

§ 18 13-2 Stemmegivning på særforbundstinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og 

ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 

og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 19 13-3 Ekstraordinært særforbundsting 

(1) Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter: 

a. Vedtak av særforbundsstyret eller særforbundstinget. 

b. Vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget. 

c. Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting 

representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter. 
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(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3) Et ekstraordinært særforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente 

representanter som møter. 

(4) Et ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære særforbundstinget. 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv., under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er 

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 20 13-4 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til 

særforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 

flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det. 

 

§ 21 14 Særforbundets styre 

(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet mellom 

tingene. 

 

(2) Styret skal bl.a : 

a.  Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 

b.  Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve 

dens faglige myndighet. 

c. Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig forsvarlig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet 

organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en tilfredsstillende organisering 

av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

d. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

e. Opprette komiteer og utvalg som man finner påkrevet, samt utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

 

f. Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom særforbundstinget ikke har valgt 

representanter. 

 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer 

forlanger det. 

 

§ 21 14-1 Fagmøter 

(1) Fagmøtene er rådgivende og innstillende organ for Forbundstinget, Forbundsstyret, komiteer 

og utvalg. 

 

(2) Annet hvert år (oddetallsår)Det avholdes fagmøter for disiplinene Nordisk stil, 

Sledehundkjøring langdistanse, sprint/mellomdistanse, og Barmark før annethvert 

Forbundstinget (oddetallsår, med start i 2017), fortrinnsvis i tilknytning til dette. 
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(3) På fagmøtene kan særkretser, lag eller grupper i lag, som har angjeldende disiplin på sitt 

program, og ungdomskomiteen, stille med en representant hver. I tillegg møter Tingvalgte 

medlemmer i angjeldende fagkomite, samt en representant fra Presidentskapet. 

Fagmøtet bør/kan trekke inn nødvendig ekspertise i saker der det er nødvendig for å 

klargjøre saker. Disse har talerett i denne spesielle saken. I tillegg har President, visepresident 

og trenere talerett. 

(4) Innkalling til fagmøtene skjer samtidig med innkalling i Forbundstinget, med samme rett og 

samme frist for å kreve saker behandlet (se § 14). 

 

(5) Fagmøtets oppgaver: 

1. Avgi innstilling for Forbundstinget i de saker vedrørende angjeldende disiplin, som tinget 

senere skal behandle. 

2. Behandle saker som angår angjeldende disiplin, fremmet av forslagsberettiget instans, og 

avgi innstilling om det samme. Saker hvor Forbundsstyret og angjeldende komite har 

avvikende oppfatninger, skal behandles av fagmøtet, før tingbehandling. 

3. Oppnevne et utvalg på (3) personer, som innen 15. april kommende år skal fremlegge sitt 

forslag på grenkomiteens nye medlemmer og være behjelpelig overfor valgkomiteen i 

NHF med å finne leder og nestledere for grenkomiteene som velges i tråd med §17.13-1 

Det oppnevnte utvalg skal også for fagmøte foreslå (3) nye medlemmer til eget utvalg for 

neste tingperiode. 

(6) Velge medlemmer til grenkomiteene etter innstilling fra utvalget som nevnt i pkt 3. 

 

§ 22 14-2 Faste komiteer 

(1) Grenkomiteene 

Grenkomiteene (TKB, TKN, TKS - Langdistanse og TKS- Sprint/Mellomdistanse) er fagutvalg 

for angjeldende aktivitet innen Norges Hundekjørerforbund. 

 

(2) TD-Komiteen 

TD -komiteen (TDK) er fagutvalg for forbundets TD-er. 

 

(3) Ungdomskomiteen 

Ungdomskomiteen (UK) er ungdommens eget utvalg. 

 

(4) Etikk- og samfunnskomiteen 

Etikk- og samfunnskomiteen (ESK) er fagkomite for hundevelferd og spørsmål knyttet til 

lover, forskrifter og andre reguleringer. 

 

(5) Antidopingkomiteen 

Antidopingkomite skal følge opp antidopingsarbeidet i forhold til hund, og samtidig holde 

kontakt med Antidoping Norge mtp antidopingarbeidet ifr utøvere. Komiteen skal 

samarbeide med forbundets veterinærgruppe.  veterinærene i Etikk og samfunnskomiteen 

Komiteen skal bestå av frittstående medlemmer som ikke selv er aktive i sporten. 

Komiteen skal ha tre til fem (3-5) medlemmer og to (2) varamedlemmer som oppnevnes av 

styret i NHF for 4 år. Komiteen bør ha samlet kompetanse om antidopingreglementet, 

prøvetakings prosedyrer, og kjennskap til jus, hundekjøring og farmakologi. Minst et medlem 

skal være veterinær. 
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(6) Parakomiteen 

Parakomiteen er fagkomite for utøvere med funksjonsnedsettelser. 

 

(7) Komiteene i pkt. 22.1, 22.2, 22.3 , 22,4, 22,5 og 22.6 har Forbundsstyret som sitt 

overordnede ledd. 

 

(8) Foruten tingvalgt leder og nestleder utnevnes/velges øvrige medlemmer som følgende: i 

TDK, TKN, 

- For ESK og UK i tråd med 17.11 

• For TKS – Langdistanse, TKS – sprint/mellomdistanse, TKN og TBK i tråd med  

§14-1 (5) 3. 

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

innstilling fra de tingvalgte medlemmene. 

 

(9) Til fagkomiteers møter innkalles kan man innkalle medlem av internasjonalt forbunds 

tilsvarende komiteer. De møter med forslag- og talerett, men ikke stemmerett. 

 

(10)  Styret fastsetter den nærmere instruks for komiteene. 

 

(11)  Lovkomiteen 

Lovutvalget Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lov- og regelforslag om 

fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovkomiteen skal også følge utviklingen 

av det internasjonale regelverket, og være en pådriver for at både det norske og 

internasjonale regelverket blir revidert i forhold til naturlig utvikling av sporten. 

 

(12)  Sanksjonskomiteen 

Sanksjonsutvalget Sanksjonskomiteen skal behandle og avgjøre overtredelser av NHFs 

konkurranse- og arrangementreglement i alle disipliner, iht. eget sanksjonreglement 

utarbeidet av NHFs styre. Jfr. NIFs lov § 11-2 og NHFs lov § 23. 

Eventuelle brudd på NIFs straffebestemmelser skal behandles av NIFs domorgan, Jfr. NIFs lov 

§ 11-11. (NHF v/administrasjonen skal tilrettelegge sakene for sanksjonsutvalget). 

(13)  Appellkomiteen 

Appellkomiteen i NHF skal være en mulighet for utøvere til å fremme saker etter behandling i 

jury, som et ledd før en sak eventuelt fremmes for sanksjonskomiteen.  

(12) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 23. ?? 

 

§ 15 Kontrollutvalg, valgkomite 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a. Påse at særforbundets virksomhet drives i samsvar med særforbundets og 

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b. Ha et særlig fokus på at særforbundet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 

at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer. 

c. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en uttalelse til 

de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
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d. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget, ha minst et årlig møte 

med revisor, og ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver 

utvalget finner nødvendig. 

e. Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 

 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 

§ 24 Valgkomité 

(2) Valgkomiteen 

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 

skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 

mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 

ikke er aktuell for vervet. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 25 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk lov kap. 11 og 12  

 

(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk og antidopingregelverk. 

 

§ 26 17 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 27 18 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 

 

§ 28 19 Lovendring 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret. 

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene 

trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, 

sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom særforbundets regelverk 

og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. 

Idrettsstyret kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk. 
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(3) Endringer i § 27 og 28 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 29 20 Oppløsning – sammenslutning – utmelding 

(1) Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til 

Idrettsstyret og anses utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen. 

 

(2) Forslag om oppløsning av særforbund må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært ting som avholdes tidligst tre 

måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av 

særforbundets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning, 

eller annet opphør, tilfaller særforbundets overskytende midler etter avvikling et formål 

godkjent av Idrettsstyret. 

 

(4) Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning 

til dette, fattes med 2/3 flertall på tinget. 
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Vi må dra sammen i samme retning 

 

Vi må dra sammen i samme retning 
 


