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Toppidrettsmodell 
Norges Hundekjørerforbund 

Vedtatt januar 2022 Redigert mars 2022 

Toppidretten i NHF ønskes forutsigbar for både forbund og utøvere. 

Målsetninger for denne modellen er NHF`s toppidrettssatsing. Det står 

beskrevet i strategiplanen at NHF skal ha en toppidrettprofil med mål 

om å bli den beste nasjonen i hundekjøring.Toppidrettssatsingen skal 

alltid følge rammene i vedtatt budsjettet. Det skal     være krav til utøverne 

som utøverne binder seg til ved signering av utøverkontrakt. Alle 

forhold må være lagt til rette for et landslag før det tas ut. (Trenere, 

antall samlinger osv.) 

Definisjonen følger på Olympiatoppens sin definisjon: 

«Prestasjoner og forberedelsesarbeid på nivå med de beste i verden i 

sin gren, som  fører til, eller gjennom en langsiktig progresjonsplan kan 

føre til, internasjonalt toppnivå. Hundekjøring er for utøveren første 

prioritet i idretten.» 

Toppidrettsmodellen vil se ut som følgende: 
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Landslag 
Landslag Vinter 
Landslag vinter er fortrinnsvis for seniorutøvere fra nordisk, sprint og mellomdistanse. 

Landslaget skal bestå av totalt maks 10 utøvere. Alle utøvere må tilfredsstille kravene 

som er satt for landslagsutøvere. Har vi ikke 10 utøvere som tilfredsstiller kravene, vil 

landslaget bestå av færre utøvere. 

Landslag Barmark 
Landslag Barmark er fortrinnsvis for seniorutøvere i alle grener barmark tilbyr. 

Sykkel, sparkesykkel, løping og vogn. Landslaget skal bestå av totalt maks 10 

utøvere. Alle utøvere må tilfredsstille kravene som er satt for landslagsutøvere. Har vi 

ikke 10 utøvere som tilfredsstiller kravene, vil landslaget bestå av færre utøvere. 

Krav og forventninger til landslagsutøvere 
Når man er i en norsk landslagstropp knyttes det forventninger til hvordan man 

fremstår. Derfor er det viktig at de som blir uttatt er bevisste på hva det innebærer å 

konkurrere for landet sitt. Vi vil ha utøvere som setter sin ære i å representere Norge 

på best mulig måte – både på og utenfor arenaen. Dette innebærer blant annet 

lojalitet til NHF både under samlinger og utenfor landslaget. Det er frivillig å delta på 

våre landslag. Når man imidlertid har takket ja til å delta må hver enkelt forholde seg 

til og støtte oppunder de vedtak og beslutninger som fattes. 

Krav for å bli tatt ut på landslaget 
 

o Hundekjøring har 1. prioritet etter jobb eller skole 
o Utøveren skal ha en reel mulighet til medalje i VM/EM. 
o I de øvelsene som er størst internasjonalt må vi se bort i fra medalje 

sjanser, og overlate til landslagstrener å vurdere enkeltutøveres 
kvalifikasjoner i forhold til nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 

Krav og forventninger som stilles til de som er tatt ut på landslaget 
 

o Det stilles krav til fysiske og sportslige resultater utarbeidet av 
landslagstrener 

o Utøveren er pliktig til å delta på alle samlinger og 

treninger som arrangeres i landslagsregi 

o Utøveren plikter seg til å delta i NM 
o Utøveren skal delta på alle tester, foredrag og samlinger i 

regi av OLT så langt det er mulig 

o Være mentor for rekrutteringslag 
o NC og WC skal prioriteres 
o Utøvere under 40 år prioriteres 

 

Utøvere med OLT stipend er automatisk en del av landslaget. 
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NHFs tilbud til landslag 
Utøverne skal tilbys en forutsigbar satsing, slik at de vet hva de kan forvente av NHF 

og sesongen. Landslagsutøverne vil få et tilbud som, ut fra forbundets tilgjengelige 

ressurser for landslagsvirksomheten, legger til rette for å nå de mål forbundet har satt 

for landslaget og landslagsutøverne. Forbundet vil bl.a.  

• ha kvalifiserte trenere og støtteapparat  

• utarbeide terminliste for konkurranser og treninger (samlinger) 

• tilby hjelp til utforming av sponsoravtaler 

• tilby landslagsbekledning 

• Tilby gratis treningskort på OLT 

 

Rekrutteringslag 
Rekrutteringslag Vinter 
Rekrutteringslag vinter er for utøvere fra nordisk, sprint og mellomdistanse. 

Rekrutteringslaget skal bestå av totalt maks 10 utøvere. Alle utøvere må tilfredsstille 

kravene som er satt for rekrutteringslagsutøvere. Har vi ikke 10 utøvere som 

tilfredsstiller kravene, vil rekruteringslaget bestå av færre utøvere. 

Rekrutteringslag Barmark 
Rekrutteringslag Barmark er for utøvere i alle grener barmark tilbyr. Sykkel, 

sparkesykkel, løping og vogn Rekrutteringslaget skal bestå av totalt maks 10 

utøvere. Alle utøvere må tilfredsstille kravene som er satt for 

rekrutteringslagsutøvere. Har vi ikke 10 utøvere som tilfredsstiller kravene, vil 

rekruteringslaget bestå av færre utøvere. 

Krav og forventninger til Rekrutteringslandslag 
Når man er på et rekrutteringslag knyttes det forventninger til hvordan man fremstår. 

Man skal fremstå som et forbilde for yngre utøvere, og være en del av NHFs ansikt 

utad. Dette innebærer blant annet lojalitet til NHF både under samlinger og utenfor 

rekrutteringslaget. Det er frivillig å delta på våre lag. Når man imidlertid har takket ja 

til å delta må hver enkelt forholde seg til og støtte oppunder de vedtak og 

beslutninger som fattes. 

Krav for å bli tatt ut på rekrutteringslag 

• I et lengre perspektiv må hundekjøring bli 1. prioritet etter jobb eller skole 

• Det stilles krav til fysiske og sportslige resultater utarbeidet av landslagstrener 

 

Krav og forventninger som stilles til de som er tatt ut på rekrutteringslag 
 

• Utøveren er pliktig til å delta på alle samlinger og treninger som arrangeres for 

rekruttlaget 
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• Utøveren plikter seg til å delta i NM 

• Utøveren skal delta på alle tester, foredrag og samlinger i regi av OLT så langt 

det er mulig 

• Utøveren må ha en reel mulighet til topp 10 plassering i EM/VM 

• NC og WC skal prioriteres 

• Utøvere under 23 år prioriteres 

 

NHFs tilbud til Rekrutteringslandslag 
Utøverne skal tilbys en forutsigbar satsing, slik at de vet hva de kan forvente av NHF 

og sesongen. Utøverne vil få et tilbud som, ut fra forbundets tilgjengelige ressurser 

for rekrutteringslandslagsvirksomheten, legger til rette for å nå de mål forbundet har 

satt for laget og utøverne. Forbundet vil bl.a.  

• ha tilgang til kvalifiserte trenere og støtteapparat på samlinger 

• utarbeide terminliste for konkurranser og samlinger for laget 

• tilby landslagsbekledning til redusert kostnad 

 

Regionslag 
(Ikke gjennomførbart foreløpig) 

Det er et ønske om 4 regionale lag som skal bestå av utøvere som har som 

målsetning å komme på landslag. Dette vil være et samarbeid mellom TKene og 

kretsene å bygge disse lagene. Eventuelle utøverkontrakter skal inngås med 

TK/krets. NHF skal involveres i prosessene 

 

Landslag Langdistanse 
 

Landslag i langdistanse er fortrinnsvis for seniorutøvere i begrenset og åpen klasse. 

Landslaget skal bestå av totalt maks 5 utøvere. Alle utøvere må tilfredsstille kravene 

som er satt for landslagsutøvere. Har vi ikke 5 utøvere som tilfredsstiller kravene, vil 

landslaget bestå av færre utøvere. 

Krav og forventninger til landslagsutøvere 
Når man er på et lag knyttet til NHF stilles det forventninger til hvordan man fremstår. 

Derfor er det viktig at de som blir tatt ut er bevisste på hva det innebærer å være på 

et lag tilknyttet til NHF. Dette innebærer blant annet lojalitet til NHF både under 

samlinger og utenfor aktivitet med laget. Det er frivillig å delta på våre lag. Når man 

imidlertid har takket ja til å delta må hver enkelt forholde seg til og støtte oppunder de 

vedtak og beslutninger som fattes. 
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Krav for å bli tatt ut på landslag langdistanse 

• Hundekjøring er 1. prioritert etter jobb eller skole 

• Det stilles krav til sportslige resultater utarbeidet av veilederen/trener 

Krav og forventninger som stilles til de som er tatt ut på landslag langdistanse 
 

• Utøveren er pliktig til å delta på alle samlinger som arrangeres for laget 

• Utøveren plikter seg til å delta på minst 2 langdistanseløp gjennom en sesong, 

hvor en av dem er enten Femundløpet eller Finnmarksløpet 

• Utøveren skal alltid ha en målsetning om være best i sin gren 

• Utøveren plikter å delta på EM/VM når dette arrangeres 

• Jobbe for egen inntekt og sponsormidler sammen med veiledning fra NHF 

NHFs tilbud til landslag 
Utøverne skal tilbys en forutsigbar satsing, slik at de vet hva de kan forvente av NHF 

og sesongen. Utøverne vil få et tilbud som, ut fra forbundets tilgjengelige ressurser, 

legger til rette for å nå de mål forbundet har satt for laget og utøverne. Forbundet vil 

bl.a. tilby: 

• Trening på Olympiatoppen. 

• Veterinær som kan kontaktes for veiledning 

• Trener/veileder skal fungere som en sparringspartner når utøverne legger opp 

individuelt treningsopplegg slik at utøveren kan yte best mulig på løp. 

• Samlinger hvor bruk av utstyr, sikkerhet, fôring og behandling av hunder står i 

fokus. 

• Hjelp til utforming av sponsorkontrakter som kan sikre en økonomisk trygghet 

gjennom en sesong 

 

Uttak til mesterskap 
 

Uttak til mesterskap foretas av landslagstrener i samarbeid med TK og sportssjef. 
Norge skal stille med antatt best mulig lag i mesterskap.  
 
Basisregler for uttak 
 

• For å bli tatt ut til internasjonale mesterskap SKAL ekvipasjen være god nok til 
å ha en reel mulighet på medaljeplassering på gjeldende øvelse.  

• Landslagsutøvere er automatisk tatt ut til internasjonale mesterskap som VM 
og EM, i sin ene spesialøvelse, forutsatt at de viser stabil medaljeform. 
Landslagsutøvere kan få klarsignal på tidlig tidspunkt for å kunne forberede 
seg maksimalt på sin spesialøvelse.  

 
Bruk av skjønn ved uttak 
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• Eksempel på hva som kan legges i begrepet skjønn:  
o Tidligere toppresultater i mesterskap 
o Utøvere som innehar spesielle kvaliteter som laget har bruk for. 

Eksempel på dette er stafettløpere til VM-laget  
o Hundestallen til aktuelle utøvere  
o Sportslig opptreden ovenfor andre utøvere, funksjonærer, dommere etc 

som man kommer i kontakt med før, under og etter konkurranse 
 
Det bemerkes at uttak IKKE er matematikk. 

• Landslagstrener i samarbeid med TK setter opp hvilke resultater det legges 
mest vekt på i uttaket. 

• Norge skal bare søke om utvidede kvoter i EM og VM, dersom flere utøvere 
enn den normale kvote har reelle medaljesjanser.” 

 

Det er TKene som har ansvaret for ansettelse av trenere og annet støtteapparat. Det 

samme gjelder lagledere til mesterskap. Alle avtaler med trenere, veterinærer, eller 

andre støttefunksjoner til landslag, rekrutteringslag og regionslag skal være 

kontraktsfestet. Kontraktene skal utarbeides i samarbeid med sportssjef. 

Overordnet all aktivitet står hundevelferd. NHF følger mattilsynets lov om dyrevelferd 

og lov om konkurranser med dyr. Alle Mattilsynets lover og pålegg er implementert i 

Hundkjørerforbundets reglement, og skal etterfølges. 

Overtredelser av det som defineres som god hundevelferd kan resultere i 

ekskludering fra deltakelse på NHFs lag. 

 

Modellen skal evalueres etter juni 2023. 


