
 
 

Handlingsplanen tar utgangspunkt i de overordnede målene i NHFs 

strategi: 

Overordnede 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. 

 

Inkludert i de overordnede målene er  NHFs bærekraftsmål, vedtatt av styret 14.12.20 (se 

vedlegg 1). Som en del av norsk idrett skal NHF være med å fremme og arbeidet for felles 

innsats for å komme nærmere FNs bærekraftsmål. NHFs bærekraftsmål skal være en 

naturlig del av arbeidet for å nå organisasjonens overordnede mål, dvs all aktivitet.   

NHF skal kontinuerlig arbeide for god kjønnsbalanse i vår idrett, både i organisasjonens 

organer og blant utøvere i alle grener.   

Handlingsplanen skal være styrets oversikt over arbeidsoppgaver knyttet til de overordnede 

strategiske målene. Konkrete tiltak er derfor «sortert» med de strategiske målene som 

overskrifter, og kulepunkter som beskriver delmål/oppgaver.  Det er et uttalt mål fra styret at 

vi alle; styret, TKer, utvalg, klubber (og medlemmer) tar eierskap til strategi og handlingsplan, 

slik at vi ikke blir en organisasjon der det er administrasjonen som driver organisasjonen 

fremover, alene. Administrasjonen skal være et av organisasjonens virkemidler for å nå våre 

mål.  

Prioriteringer av oppgaver må gjøres løpende ut fra tilgjengelige ressurser.  

Ytterligere konkretiseringer av oppgaver i handlingsplanen, enn det som 

er beskrevet her, gjøres av de som er ansvarlige for oppgaven. 
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Sikre utviklingen av sporten  

• Tilrettelegge for økt rekruttering og utvikling, også for parautøvere.   

• Utdanne flere aktivitetsledere, trenere, og TD-er. 

• Sikre et godt antidopingarbeid blant utøvere. 

 

For tiltak se også «Hundekjøring skal fremme folkehelse og idrettsglede» 

 

Tiltakstabell  

Paraidrett   Ansvar 

 Rekruttering 

• Styrke klubbene  

• Ridderdagene Stordal sammen med DogRun 

• Ridderennet  

• Kontakt med kompetanse og ressurssentre  
Aktivitet 

• Årlig samling med LARS 

• Barmarkssamling/Åpendag 

• Komme i gang med «Aktiv i kennel» 
Kompetanse 

• Tema for åpentime 
Tilskuddsordninger 

• Utrede støtteordninger for de klubbene som 
tilrettelegger for paraidrett 

Parakomité, klubber 
og ADM  

Antidoping  Ansvar 

 Spre kunnskap til utøvere 
- nettside/nyhetsbrev  
- webinarer  
- samarbeid med klubbene 

ADK/ADM 

 Rent særforbund  ADM 

 Ren utøver – kurs  ADM/Klubber 
   
Trenerutdanning   Ansvar 

Maler og 
gjennomføring 

Trener 1 
Trener 2 
Trener 3 

TKene, 
ADM/Styret 

 Spre kunnskap om regelverk  ADM/TKene og 
arrangører 
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Hundekjøring skal fremme folkehelse og idrettsglede.   

• Markedsføringsarbeid skal styrke NHF som «merkevare» 

• Rekrutteringsarbeid 

• Skape lavterskelaktivitet sammen med lokale klubber  
 

Se også tiltak under «Sikre utvikling av sporten» 

Tiltakstabell  

Markedsføring   Ansvar 

 Nettside (ny) ADM/Styret 

 Facebook/Instagram ADM/Styret 

 Profileringsaktivitet ADM/Styret og 
klubber 

 Profileringsartikler ADM 

 Camp Villmark (og lignende arenaer) ADM 

   

Lavterskelaktivitet  Ansvar 

 Alle skal med  
-evaluering og evt ny runde 

ADM, styret og 
klubbene  

 Barnas hundekjørerdag Klubbene  

 Lavterskelløp – treninger Klubbene  

 Verktøykasse – lavterskel - alle grener  ADM, TKene og 
styret 

   

 

Rekrutteringsarbeid  Ansvar 

 DogRun – 7 eventer ADM og klubber 

 Samarbeid med rasehundklubber Klubber  

 Bikkjebirken ADM  

 Nybegynnerkurs – alle grener 
-filmer  

TKene  

 Sommerhundekjørerskoler  ADM og klubber  

 Vurdering av nasjonal klubb ADM 

 Rookiekurs   
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NHF skal bidra til at våre medlemmer sikrer god hundevelferd for sine 

hunder. 

• Bidra med kompetanse for å styrke hundevelferden hos våre medlemmer (inkludert 
kunnskap om avl). 

• Sikre at lover og forskrifter er integrert i NHFs regelverk til enhver tid.  

• Sikre gode rutiner for DVK – dyrevelferdskontrollører på alle arrangementer. 

• Videreføre gode rutiner for antidopingarbeidet og dopingkontroll på løp. 

• Bidra til økt kompetanse om hunder i konkurranse til veterinærer.  
 

Tiltakstabell  

Hundevelferd    Ansvar 

 Spre kunnskap  
- nettside/nyhetsbrev  
- konferanse 
- webinarer  
- samarbeid med klubbene  

ESK  

 Opplæring DVK  

 Dialog Mattilsynet ADM/ESK 

 Besvare høringer  ADM/ESK 

 Rookiekurs – veterinærer  ESK/Klubber 

 Samarbeid med RaceVets ESK 

 Samarbeid med løpsarrangører  ADM/ESK og 
styret 

Antidoping - hund Utdanne dopingkontrollører hund  ADK/ADM 

 Kurs for medlemmer  

 

Se også senere punkt om regelverk.  
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NFH skal være en smidig og moderne organisasjon som er lettdrevet og 

omstillingsdyktig og med fornøyde medlemmer. 

• Jobbe for at vår idrett har god kjønnsbalanse. 

• Åpenhet og synlighet fra forbundsstyret og TKer til klubbene 

• Klubbutvikling  
o Styrke styrekompetanse i klubbene 
o Stimulere til økt arrangementskompetanse; bedre og flere arrangementer 
o Lage «verktøykasser» og maler for klubbene slik at de kan skape mer 

aktivitet lokalt 

• NHF skal til enhver tid har en organisasjonsstruktur (komiteer og utvalg) som styrker 
organisasjonens muligheter for å nå sine mål 

• Arrangementsutvikling  
 

Tiltakstabell  

Kjønnsbalanse   Ansvar 

 Sikre kjønnsbalanse i styret og TKer  Valgkomité 

 Informasjon til klubbene  ADM/styret  

 

 
Åpenhet/synlighet  Ansvar 

 Nyhetsbrev klubber og medlemmer  ADM/Styret 

 Åpen time  ADM/styret  

 Webinarer  ADM/styret 

 Nettside og SoMe ADM 

 

 
Klubbutvikling  Ansvar 

 Klubb-besøk ADM og styret 

 Kurs i styrearbeid  ADM og styret  

 Arrangementer – kurs  ADM og styret 

 Verktøykasser 
-lavterskelaktivitet  
-rekruttering  

TKene, styret og 
ADM 

 Maler  ADM 

 Økonomisk støtte  - arrangementer/tiltak 
lokalt 

Styret  

 
Se også trenerkurs, opplæring TDer og DVKer.  

 
Org struktur  Ansvar 

 TK-struktur som sikrer utøvelse av sporten   
-årshjul for TKer 

ADM/Styret 

 Samhandling styret, TKer og klubber   
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Arrangements-
utvikling 

 Ansvar 

 NMer 
-NM-kontrakter  
-avtaler i rett tid 

TKene, ADM og 
styret 

 NM-veka  

 Terminliste – ruiner  ADM/TDK 

 Arrangørforsikring/lisens  

 

 
Bærekraft   Ansvar 

 Veileder til klubber og arrangører  ADM/styret  
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NHF skal bidra til at det skal være enkelt og morsomt å drive med 

hundekjøring.  

• Forbundet og klubbene skal være synlige og åpne for ny aktivitet og nye medlemmer. 
• Konkurranseregelverket skal oppleves enkelt og rettferdig for den enkelte 

hundekjører.  

• Konkurranse- og vaksinasjonsregelverk skal være entydig og enkelt håndheve for 
både TDer og veterinærer, i alle grener. 

 
Se også tiltakstabell under «NFH skal være en smidig og moderne organisasjon som er 

lettdrevet og omstillingsdyktig og med fornøyde medlemmer.» 

 
Tiltakstabell 

 

 
Regelverk    Ansvar 

Sikre et oppdatert 
regelverk  

Revidere løpsreglement fram mot vedtak 
på tinget i 2023.  
 
Regelverket må til enhver tid legge til rette 
for utvikling av sporten. Et regelverk må 
være godt forankret i hele organisasjonen.  
  

Styret og TKene  

 Spre kunnskap om regelverk.   

 Det søkes etablert et apellutvalg, som en 
instans før dagens Sanksjonsutvalg.  

Tinget 2022.  

 

 

 
TD-utdanning  Ansvar 

 TD-utdanning  
- Kurs og trening 
- TD-aspiranter - oppfølging 

TDK/ADM 

  International Race Judge   
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NHF skal sikre at både bredde- og toppidrett (nasjonalt/internasjonalt) 

har best mulig rammevilkår. 

• Toppidrettsmodell vedtatt i 2022 skal prøves ut og evalueres (2023).  

• NHF skal sikre godt planlagte NMer i alle klasser og grener i samarbeid med TKene.  

• NHF skal bidra til å styrke IFSS sitt arbeid og være aktiv for å få internasjonale 
mesterskap til Norge.  

• Bredde- og paraaktivitet skal sikres gjennom arbeidet med å styrke klubbene.  

• Rammevilkår for forbund og klubber skal styrkes gjennom aktivt arbeid for å bedre 
forbundets økonomi (frie midler) 

o Styrke arbeidet for å skaffe sponsorer til forbundets arbeid og arrangementer  
o Søknader stiftelser som f.eks. DAM, Antonstiftelsen, Sparebankstiftelsen 

DNB, Gjensidigestiftelsen oa. .  
 

 

Tiltakstabell  

Toppidrettsmodell   Ansvar 

 Utprøving og evaluering  ADM, styret og TKene  

 Utøverkontrakter  TKene 

 Landslagsuttak  TKene, trenere og 
sportssjef 

 Landslagssamlinger  TKene 

 Trenersamlinger TKene 

 Deltakelse internasjonale mesterskap  TKene 

 

NM – alle grener   Ansvar 

 Avtaler om NM ett år før TKene og klubber 

 NM Veka  TKene  

 Formidling av resultater  Arrangør 

 

IFSS  og 
internasjonale 
mesterskap   

 Ansvar 

 Følge opp IFSS regelverk   

 Bidra i IFSS   

 VM Norge 2025 
-arbeidsgruppe  
-økonomi  

 

 Skandinavisk cup (SOC)  

 World Cup status for løp  
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MÅLTALL 2022 -2024  

Innsatsområde Mål Måltall 

Bredde/Rekruttering Nye medlemmer 
Rookiekurs 
Vet.rookiekurs 
Nybegynnerkurs 

200  
5 
1 
10 ? 

Utdanning 
 

Trener 1 
Trener 2 
TD + aspiranter 
International Race 
Judge 
Antidoping 
kontrollører 

15 
10 
20  
3 
 
5 

Toppidrett Være beste nasjon  

Paraidrett Aktivitet 
Informasjonsarbeid 

20 deltakere på samlinger 
Besøke 6-8 organisasjoner 

Lisens Øke lisens 200 

Klubbesøk Klubbesøk 100% (fysisk eller teams) 

Webinarer   4 
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Vedlegg 1 

NHFs BÆREKRAFTSMÅL  

• Tilrettelegge for kildesortering. 

• Redusere bruk av plast, papir og annet materiell.  

• Likestilling mellom kjønnene.  

• Fremme god helse.  

• Holde arena og marka fri for søppel. 

• #drittfritt  

• Inkluderingstiltak for barn fra familier med lav inntekt.  

• Være inkluderende på alle nivå.  

• Byttedag for brukt utstyr.  

• Miljøansvarlig i klubbene.  

• Holdningsskapende arbeid, bla. Knyttet til fluor.  

• Servering av bærekraftig mat på arrangementer.  

• Samarbeid for å nå målene.  
 

NHFs bærekraftsmål skal innarbeides i klubbene, og administrasjonen må utarbeide 

en plan for informasjonsarbeid mot klubbene. NHFs bærekraftsmål skal være på 

agendaen ved alle klubbesøk og er beskrevet i NHFs mal for klubbesøk.  

 


