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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 20191. 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.  

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

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


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.  

  



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.  

 

  



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. 

 


