
VALGKOMITEEN HAR BESTÅTT AV:

• Siri Barfod,  Asker Trekkhundklubb

• Inge Bugge Knudsen,  Norsk Trekkhundklubb

• Ole Petter Engli, Hamar Trekkhundklubb

• Eilert Hesthagen, Gausdal Trekkhundklubb

• Terje Hoel,  Folldal Trekkhundklubb



PRESENTASJON AV 
NYTT STYRE 
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING FOR NYTT STYRE I NHF

2022/2023



MEDLEMMER AV STYRET

• Frode Flathagen – President, Leder, På valg i 2023  (ikke på valg i år)

• Hernan Maqueira – 1. Visepresident, På valg i 2023  (ikke på valg i år)

• Eli Vogt Godager – 2. Visepresident,  Velges for 2 år, på valg 2024

• Laila Leegaard – Styremedlem Leder TKS,  Velges for 2 år, på valg i 2024

• Pål Andersen –Styremedlem Leder TKN,  Velges for 2 år, på valg i 2024

• Martin Corell –Styremedlem Leder TKB, Velges for 2 år, på valg i 2024

• Maren Leegaard –Styremedlem Leder UK,  Velges for 2 år, på valg i 2024



1. VISEPRESIDENT

• Eli Vogt Godager 

• 58 år

• Torpa Idrettslag – Hundegruppa

• Erfaring i hundekjøring

• Ingen egenerfaring som hundekjører - kun fra sidelinja.

• Organisering MUSH Synnfjell og Hundegruppa i Torpa IL siden 2013.

• Presse/media Femundløpet. 

• Annen (relevant) erfaring 

• 40 års organisasjonserfaring fra div nasjonale og lokale organisasjoner.

• Leder Torpa Idrettslag (fleridrettslag).

• Hva er din drivkraft inn i vervet

• Bidra til at NHF er en organisasjon medlemmene og klubbene synes det er verdt å engasjere seg i og at NHF er 

en pådriver for utvikling av sporten.

• Bidra til at NHF er en tydelig og synlig organisasjon.

• Bidra til at hundekjøring blir kjent for flere og spiller en rolle i utvikling av lokalsamfunnene klubbene er en del 

av. 



MEDLEMMER AV STYRET,  TALERETT UTEN STEMMERETT

• Alf Stokke, leder TDK På valg i 2024

• Johanne Sundby, leder ESK På valg 2024



PRESENTASJON AV 
TDK 
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV TDK  I NHF 2022/2023



MEDLEMMER TDK

Leder: Alf Stokke På valg 2024

Nestleder: Steinar Johansen På valg 2023  (ikke på valg i år)

Medlem: Rita Hallvig (velges av TDK)

Medlem: (velges av TDK)



PRESENTASJON AV 
TKN
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV TKN  I NHF 2022/2023



MEDLEMMER TKN

Leder: Pål Andersen På valg 2024

Nestleder: Randi Elin Lutnæs På valg 2024

Medlem: Sofie Nærlie, 

rekruttansvarlig På valg 2024 (velges av TKN)

Medlem: Ketil Reistad På valg 2024 (velges av TKN) 

Medlem: Gunnar Ramsvatn På valg 2024 (velges av TKN)



TKN 
LEDER

Pål Andrew Andersen

Født:  11 11 61, gift med Hanne Andresen, 3 barn, 3 korthårede 

Vorstehere og 8 Alaska huskyer

• OMTK

• Startet med hundekjøring i 1972, Bog C trener innen hundekjøring NM og EM seier i sprint, 26 seppalaløp i nordisk stil, 

bakgrunn fra ambulansekjøring med egne grønlandshunder.

• Annet:  A-trener,  trener 1 og 2 i langrenn, skitrener for 07-06 i 7 år i Åsen IL.  Leder av Norsk Vorstehhund klubb i 7 år. 

Aversjonsinstruktør sau/hund, dommer i apport for stående fuglehunder, instruktør dressur fase 1 og 2 i 

Fuglehundklubbens forbund, vunnet NM skog for stående fuglehunder, 3 plass i VM lag Hubertus i Italia, ført flere eneeide

hunder frem til jakt og utstillings championat. 

• Drivkraft; Har alltid drevet aktivt med hund og trives med å følge utviklingene.  Toppidrett som hundekjøring nordisk stil 

m landslag og rekruttering hvor hele landet er representert.  Samarbeid på tvers i utvalgene til det beste for sporten.  

Holde god dialog med TD-ene slik at utøvere og sporten forholder seg til regler og lovverk. Fremme nordisk stil som 

toppidrett mellom landene i Skandinavia.  Forenkle og systematisere oss som organisasjon til det beste for klubber og 

utøvere.  Etablere en årlig fora-trening-møteplass for alle oms utøver nordisk stil.  TKN skal være en pådriver på utvikling 

av sporten og dens renommé og fremme både nasjonalt og internasjonalt.  Opprettholde et stort nettverk med folk jeg 

kjenner i hundemiljø på tvers av ulike grener.



TKN 
MEDLEM

• Sofie Nærlie

• 34 år

• Nittedal Hundekjørerklubb

• Ble bitt av hundekjørerbasillen for ca 8 år siden, da jeg debuterte i SOC med lånt hund. Har etter det deltatt i det meste av 

grener med en hund, både barmark og nordisk. NM-bronse i canicross fra 2016. Har utvidet flokken og snuser litt på 2-spann/4-

spann kommende sesong. Målet er å forbedre meg som utøver og fortsette å ha det gøy med hundene.

• Veterinær, trener også jakt og apport med hundene. Fullført Trener 1 kurs med NHF, i gang med Trener 2. Har ukentlige 

canicrosstreninger i Brumunddalsområdet.

• Kommer inn i vervet med et ønske om å gjøre nordisk stil (og hundekjøring generelt) mer tilgjengelig for barn og voksne. Har 

også et sterkt ønske om å utvikle idretten vår slik at vi stiller med samme sterke struktur og trenerkompetanse som andre 

idretter det er naturlig å sammenligne seg med.



TKN 
MEDLEM

• Navn: Ketil Reistad

• Alder: 56

• Klubb: Innherred Trekkhundeklubb

• Erfaring i hundekjøring:  Forholdvis fersk i hundekjørersporten selv om jeg ble klubbmester tilbake i 

1997. Sittet i TKN i 3 sesonger med ansvar for toppidrett.

• Annen erfaring : TD i NSSF, trenerutdanning og trenererfaring på høyt nivå i skiskyting. Drevet 

profesjonelt med hund siden 1996.

• Hva er din drivkraft inn i vervet: Bidra til å fornye sporten slik at den igjen kan bli en stor sport der vi 

kan høste mange topp prestasjoner internasjonalt. 



TKN 
MEDLEM

• Navn:   Gunnar Ramsvatn

• Alder:   80

• Klubb:   Asker Trekkhundklubb

• Erfaring i hundekjøring:  Leder av Asker Trekkhundklubb i 8 år.  Styremedlem, rennleder, Sjøstandleder

(arbeid ungdom 14-16 år)  Leder av kontrollkomiteen i NHF i 3 år, medlem og vara 4 år.

• Annen erfaring: Godkjent klubbutvikler fra Norges Idrettsforbund

• Hva er din drivkraft inn i vervet:  Motivasjonen min kom da Siri nevnte TKN, hvilket gjorde at jeg 

responderte aktiv.  Mine kjepphester er rekruttering, og jeg forstår at det er godt ivaretatt av et annet 

medlem i TKN Sofie Nærlien.  Er derfor litt i tvil om en gammel gubbe som meg kan bidra med så mye 

som ikke allerede er ivaretatt.  Når det er sagt kan jeg ta i et tak, og bidra til gode refleksjoner.



PRESENTASJON AV TKS
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV TKS  I NHF 2022/2023



MEDLEMMER TKS

Leder: Laila Leegaard På valg 2024

Nestleder: Knut Reiersgård På valg 2024

Medlem: Sigurd Erdal-Aase På valg 2024 (velges av TKS)

Medlem: Maren Loftsgård På valg 2024 (velges av TKS)

Medlem Ingvild Lakseide Fossøy På valg 2024 (velges av TKS)



TKS 
LEDER

• Navn:  Laila Leegaard

• Alder:  Altfor gammel………….pensjonist  ☺

• Klubb: Jarlsberg Trekkhundklubb

• Erfaring i hundekjøring: 30 års erfaring i Sprint, + Mellomdistanse og 

Langdistanse. Egen løpserfaring som hundekjører fra sprint, + Fjell-løp, Su Vally 

Alaska, og Femundløpet. Praktisert som TD i 30 år i alle grener, + bred erfaring 

som arrangør på klubb og mesterskapsnivå. Tidligere leder av TKS, TDK og 

Sanksjonsutvalget. Leder de siste år for TKB

• Annen erfaring: Yrkesaktiv som pedagog

• Hva er din drivkraft til vervet: Alltid vært en stor del av livet, hjertet er der for 

hundekjøring på alle nivåer. Ikke redd for å stå på og ta ansvar. Legger vekt på 

frivillighet og samarbeid.

•



TKS 
MEDLEM

• Navn: Ingvild Lakseide Fossøy,

• Alder: 47 år 

• Klubb:Alta trekkhundklubb

• Erfaring i hundekjøring: 

• Har drevet med langdistanse hundekjøring siden 2008 og deltatt i løp som går i Troms og Finnmark (Troms Quest, FL 500, Langfjordløpet, 

Beaskadas 300, Bergebyløpet og Pasvik Trail). Driver egen kennel i Gargia/Alta sammen med mannen min Roger Fossøy og vi driver også med 

kommersiell kjøring for turisme.

• Annen erfaring:

Har drevet med undervisning og veiledning i arktisk friluftsliv og hundekjøring for studentgrupper ved UiT -Norges arktiske universitet de siste årene 

med tema som Trening og sosialisering av hund, Dyreetikk, Dyrevelferd og Sikkerhet og kommersiell ferdsel. UiT og Finnmarksløpet har en 

samarbeidsavtale og jeg deltar i organisering og koordinering av undervisningsopplegg og aktiviteter i den forbindelse.

• Hva er din drivkraft inn i vervet:

Min motivasjon for å delta i TKS er å fremme en positiv utvikling av langdistanse hundekjøring og spesielt kunne videreformidle hva som rører seg i 

klubbene i Troms og Finnmark, holde dialog med de ulike terminfestede løpene i langdistanse i Norge slik at komiteen kan bidra med et helhetlig type 

arbeid for å fremme rammene for langdistanse. Jeg er også opptatt av rekrutteringsarbeid og hvordan man kan tilrettelegge for klubbene slik at flere 

yngre utøvere kommer inn i sporten.



PRESENTASJON AV 
TKB
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV TKB  I NHF 2022/2023



MEDLEMMER TKB

Leder: Martin Korsmo Corell På valg 2024

Nestleder: Lotte Friid Fladeby På valg 2023 (erstatter sittende nestleder som har trukket seg)

Medlem: Lena Boysen Hillestad På valg 2024

Medlem: Veronica Strand På valg 2024

Medlem Trine Sørum På valg 2023 (ikke på valg i år)



TKB 
LEDER

• Martin Korsmo Corell

• 22 år

• Asker trekkhundklubb

• Jeg har drevet med hundekjøring så lenge jeg kan huske og konkurrert innafor barmark og nordisk.  

Tidligere har jeg hatt verv Forbundets ungdomskomite og klubbstyre til Asker trekkhundklubb.

• Har akkurat fullført  politihøgskolen ved avdeling Bodø og jobber fortiden på nasjonalt ankomstsenter i 

Råde.

• Barmark er en spenneden gren med stort potensiale for bredde- og topidrett i hundekjøring. Grenen 

utvikler seg raskt, jeg ønsker derfor at NHF skal være sentral i denne utviklingen og legge til rette for 

aktivitet av klubber og andre aktører. 



TKB NESTLEDER

• Navn: Lotte Friid Fladeby

• Alder: 34 år

• Klubb: Bærum Hundekjørerklubb

• Erfaring i hundekjøring: Vært aktiv utøver i nordisk stil og barmark i ungdomstiden.  Har vært nestleder, og deretter leder av 

ungdomskomiteen i forbundet før jeg ble ansatt.  Først i et vikariat, og deretter i fast stilling der jeg har vært både 

utviklingskonsulent og assisterende (deler av tiden konstituert)  generalsekretær fra 2011 til 2018.

• Annen erfaring:  Jobber nå som seksjonsleder for kompetanse, utvikling og forskning i Norsk Revmatikerforbund.

• Hva er din drivkraft inn i vervet: Etter noen år helt ute av hundekjørermiljøet ønsker jeg nå å bidra som tillitsvalgt.  Barmark 

har et kjempestort potensiale for rekruttering til aktivitet med hund, og NHF må jobbe aktivt med tilrettelegging og 

synliggjøring slik at dette potensialet blir realisert.



TKB MEDLEM
•Navn: Lena Boysen Hillestad

•Alder: 53

•Klubb: Holmenkollen SK / HamarTK

•Erfaring i hundekjøring:
Ø 25 x Verdensmester i barmark, slede sprint og nordisk stil 1991-2017.

Ø Leder av sommerhundekjøreskolen i 10 år +

Ø VM arrangør 2022 Hamar

Ø Arrangerer generelt mange løp, og er ofte speaker

Ø Sønn og mann som kjører i verdenstoppen

•Annen erfaring

• Spiller golf og selger sparkesykler

•Hva er din drivkraft inn i vervet
ØEtter å ha vært aktiv kjører i mange år, hvor andre har gjort jobb for  meg, er det viktig å bidra tilbake. Og noen må ta jobben...

Ø Jeg er fortsatt veldig aktiv i miljøet, selv om jeg har «lagt opp»

Ø MEN: JEG KOMMER TIL Å VÆRE UTENLANDS STORE DELER AV ÅRET, da jeg
• følger datter som har blitt profesjonell golfspiller. Dette gjelder spesielt fra  mai til og med desember. Jeg er på nett, men ikke alltid fysisk tilstede...



PRESENTASJON AV 
ESK
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV ESK  I NHF 2022/2023



MEDLEMMER ESK  

Leder: Johanne Sundby På valg 2024

Nestleder: Vidar Løkeng På valg 2023 (ikke på valg i år)

Medlem: Ingvild Fauske På valg 2023 (ikke på valg i år)

Medlem: Kitty Marie Killy Jevne På valg 2024

Medlem: Marcus Langberg Smestad På valg 2023 (ikke på valg i år)



ESK 
LEDER

• Johanne Sundby

• Alder 70

• Klubb: Oslomarka Trekkhund-klubb

• Erfaring i hundekjøring: Mest LD (Femund, Finnmark) men også MD og barmark

• Holdt barneleirer, skrevet hundekjørerbok, ledet Huskyklubben, skrevet i bladet 

Hundekjøring og Huskyblad-redaktør. Er lege

Hva er din drivkraft inn i vervet: Interessert i dyrehelse og hundevelferd. Interessert i 

organisasjon og formidling og rekruttering. 



PRESENTASJON AV UK
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV UK  I NHF 2022/2023



MEDLEMMER UK

Leder: Maren Emilie Leegaard På valg 2024

Nestleder: Andrè Boysen Hillestad På valg 2024

Medlem: Sigurd Østerhagen Engen På valg 2024

Medlem:



UK LEDER

• Navn: Maren Leegaard

• Alder: 19

• Klubb: Jarlsberg Trekkhundklubb

• Erfaring i hundekjøring:  Første hund i 2014. Startet med nordisk, men blitt mer og mer slede.  Kjører nå 

4 og 6 spann. Barmark og snø. Kjørt en del internasjonalt og er regjerende Europamester i 4 spann slede.  

Norgesmester 6 spann for sesongen.  Presenterer landslaget i slede ob barmark.

• Annen erfaring:  Trener 1 kurs, og stiller som trener på shks i år.

• Hva er din drivkraft inn i vervet:  Ungdomskomiteen og samlingene her har hjulpet meg utrolig mye som 

utøver.  Jeg var ofte på samlinger med UK som rekrutt og syntes det var noe av det morsomste jag har 

vært med på.  Det har nå vært noen litt stille år fra UK, så målet vil våre å få det opp å nikke litt igjen☺



UK NESTLEDER

• Navn:  Andrè Boysen Hillestad

• Alder: 19/20

• Klubb: Holmenkollen / Hamar 

Trekkhundklubb

• Erfaring i hundekjøring:  Erfaring i 

hundekjøring i de fleste sprint grener

• Annen erfaring :  Tømrer lærling

• Hva er din drivkraft inn i vervet:  

Forhåpentligvis mer rekruttering og å 

sørge for et godt og morsomt miljø.



UK 
MEDLEM

• Sigurd Østerhagen Engen

• 17 år gammel (fyller 18)

• Trysil hundekjørerklubb

• Jeg har drevet med hundekjøring i 5 år, satset mer og mer for hvert år. Jeg har prøvd 

omtrent alt innen Sprint, både på snø og barmark, men hovedfokuset mitt er på 

Snøresykkel og Snørekjøring, hvor jeg hevder meg best.

• Jeg satt som ungdomsrepresentant i styret i Hedmark hundekjørerkrets, og har tatt trener 

1 kurs.

• Jeg har lyst til å være med på å skape et godt miljø blant oss unge hundekjørere.



PRESENTASJON AV 
LOVUTVALG
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV LOVUTVALG  I NHF

2022/2023



MEDLEMMER LOVUTVALGET 

Leder: Jørgen Urbye På valg 2023 (ikke på valg i år)

Nestleder: Christian Mathiesen På valg 2024

Medlem: Cathrine Fjeldstad På valg 2023 (ikke på valg i år)

Varamedlem: Marte Solhaug På valg 2024



LOVUTVALGET 
NESTLEDER

• Navn Christian F Mathiesen

• Alder: 57

• Klubb: ATK

• Erfaring i hundekjøring: kjørt selv som G/P + jr (forrige århundre) + kjørt alle løp i år på 

snø.

• Annen erfaring: Betydelig erfaring med regelproduksjon og regelanvendelse

• Hva er din drivkraft inn i vervet: Ønsker å bistå sporten 



LOVUTVALGET 
VARAMEDLEM

• Marte Eirin Solhaug

• 27 år

• Asker trekkhundklubb 

• Hundekjørerlandslaget stil

• Student på BI

• Min drivkraft for vervet er å bidra positivt for idretten. 

Foto: mlandpictures



PRESENTASJON AV 
KONTROLLUTVALGET
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV KU  I NHF 2022/2023



MEDLEMMER  KU 

Leder: Knut Arne Holte På valg 2024

Medlem: Stein Tage Domaas På valg 2023

Medlem: Elisabet Edland På valg 2024

Varamedlem: Christine Karijord På valg 2023 (ikke på valg)

Varamedlem: På valg 2024



KU 
MEDLEM

• Navn Elisabeth Edland

• Alder 63

• Klubb Hakkadal sledehundklubb

• Erfaring i hundekjøring:  Har erfaring og nasjonal og internasjonal deltakelse i 

mellom- og langdistanse over flere år.  Åpen og begrenset 

klasse sledehund

• Annen erfaring: Har jobbet med ungdom i over 35 år

• Hva er din drivkraft: Min drivkraft inn i vervet er 

interessen for hundekjøring.



PRESENTASJON AV 
SANKSJONSUTVALGET
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV SU I NHF 2022/2023



MEDLEMMER SU 

Leder: Nils Finsrud På valg 2024

Nestleder: Pål K Haugsnes På valg 2023 (ikke på valg i år)

Medlem: CarolienVandersmissen På valg 2023 (i stedenfor medl som trukket seg)

Medlem: Christian Lundin På valg 2024



SU  LEDER

• Navn: Nils Finsrud

• Alder: 70

• Klubb: Gausdal Trekkhundklubb

• Erfaring i hundekjøring:  Har holdt på med hundekjøring siden slutten av 70-tallet.  Begynte å 

administrerer løp og klubb tidlig på 80 tallet.  Kom inn i forbundet midt på 80-tallet og satt i styret i 20 år, 

hvorav 9 år som president.  Har hatt stort sett alle posisjoner i klubb, krets og NHF.  Vært dommer og 

TD i en mengdel løp.  Har lang fartstid i ESDRA og IFSS som styremedlem, Race Marshall og mange EM 

og VM.

• Annen erfaring:  Selvstendig næringsdrivende i 48 år

• Hva er din drivkraft inn i vervet:  se ovenfor ☺



MEDLEM 
SU

• Christian Lundin 

• 55 år

• Aktiv hundekjører, Nordisk stil, i 17 år. Flere ganger Norgesmester, Nordisk mester, 2. plass 

Europamesterskap i 1992, og verdensmester i 1992  

• Visepresident i NHF, forfatter i boken Idrett og Jus, dommerfullmektig 1993-1995, advokat 

siden 1996, og møterett for Høyesterett siden 2003  

• Drivkraft; At saker som kommer inn til utvalget skal behandles på en grundig og rettferdig 

måte, der de som er involvert får anledning til å gi sitt syn på saken før det treffes en avgjørelse  



SU 
MEDLEM

• Navn: Carolien Vandersmissen

• Alder: 56

• Klubb: Alta Trekkhundklubb (ATHK)

• Erfaring i hundekjøring: turspann med 9 AH i Alta.

• Annen erfaring: Har vært både leder og kasserer i ATHK. Lang erfaring fra styreverv i 

flere organisasjoner og stiftelser i både Norge og Nederland.

• Hva er din drivkraft inn i vervet : stort engasjement for hundekjøring og klubbene, et 

ønske å bidra i en positiv utvikling av sporten. 



PRESENTASJON AV 
PARAUTVALGET
VALGKOMITEEN FORESLÅR FØLGENDE SAMMENSETNING AV PU I NHF 2022/2023



MEDLEMMER  

Leder: Linda Jolma På valg 2024

Nestleder: Wiebke Høfers På valg 2024

Medlem: Vigdis Christensen På valg 2023



PARAUTVALG LEDER

• Navn: Linda Helene Sveberg Jolma

• Alder: 45

• Klubb: N70

• Erfaring i hundekjøring: 7 års erfaring, fra turkjøring til langdistanse løp. 

• Annen erfaring: Utdannet psykiatrisk sykepleier, og mastergrad i sosialfag, Familiebehandling. Har selv ei voksen datter på 25 år 

med Down syndrom

• Hva er din drivkraft inn i vervet: Jeg ønsker å bidra til at hundekjørersporten er åpen og tilgjengelig  for alle som ønsker å kjøre 

hund. Ønsker å kunne være pådriver for flere aktive fritidstilbud for parautøvere, og legge til rette slik parautøvere som vil kjøre 

mer aktivt og konkurrere også får en mulighet til det innenfor hundekjøring.


