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PROTOKOLL FRA E-POSTVEDTAK 25.10.2022 
 
Sted: E-post 
Tid: 25. oktober 2022  
 
Til stede:  
Frode Flathagen (FF) President 
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS 
Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN 
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB 
Maren Emilie Leegaard (MEL)  Ungdomsrepresentant 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TDK 
Johanne Sundby (JS) ESK 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
Wiebke Höfers (WH) Administrasjonen Paraidrett  
    

 

Neste møte: 17. november  

 
 

Pkt. Sak: Revidert høringsinnspill Konkurranseregelverk Ansv
ar 

Frist 

    

1 VEDTAKSSAKER   

Sak  
43-22/23 
 
 

Det kom inn 15 høringsinnspill til styrets høringsutkast til 
endringer i regelverket. 9 klubber har levert ett eller flere innspill. 
Tre av de 15 innspillene er ikke fra medlemsklubber og kan 
derfor ikke tas med i revisjonen. Innholdet er allikevel svært likt 
innspillene som er kommet fra klubbene. Alle innspillene er 
vedlagt denne styresaken.  
  
AU har gått gjennom alle innspillene og vurdert alle sammen 
opp mot høringsutkastet. Mange innspill gikk på paragraf 7.13 
hviletider. AU har valgt å fjerne styrets forslag og beholde 
teksten slik den er i gjeldende reglement. Den nedsatte 
arbeidsgruppen som hadde jobbet med forslaget til endringer i 
regelverket hadde ikke gjort noe med §7.13.  
 
Vi har startet en diskusjon om hviletider, men den er ikke moden 
for å sluttføre i form av et vedtak på ekstraordinært ting, slik AU 
ser det.  
 
Det kom flere viktige og gode innspill på ulike deler av 
regelverket, som AU mener det er riktig å utsette til tinget i 2023, 
for å ha tid til å forankre diskusjoner og forslag i hele 
organisasjonen.  

Eli  
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Tinget 2022 ga mandat til å se spesifikt på de reglene som 
omhandler langdistanse, men vi har likevel valgt å gjøre 
endringer som påvirker dyrevelferd og hensyntar Forskriften om 
konkurransedyr på en bedre måte, gjennom hele regelverket. 
 
  
 Liste over mottatte innspill til høringsutkastet:  
  
*Komite for revidering av NHF konkurransereglement  
* For Sledehundklubben Mush, Øyvind Skogen   
* Folldal Trekkhundklubb   
* Styret i OMTK, Bente Sofie Alhaug  
*Kongsberg Trekkhundklubb  
* Femund trekkhundklubb   
*Alta Trekkhundklubb og Roger Dahl  
*Torpa IL   
*Hakadal THK  
* Styret i Skaunakjølen Trekkhundklubb, Cato Myhre    
*Hernan Maquieira, 2.VP NHF   
*Parakomiteen NHF  
________________________ 
* Lasse Austgarden  
* Petter Karlsson, Malin Strid, Lars Hoffmann.  
*RaceVets 

 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar at AUs oppdaterte versjon av revidert 
Konkurranseregelverk legges fram for ekstraordinært ting 
12.11.2022. 
 

 
 
Sted e-post, dato 25.9.2022 
 
Referent: Marianne B. Hofstad 
 
Distribusjonsliste: NHFs kontor 
 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Frode Flathagen   Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 

 

 

 _______________               ______________          _______________         __________________                       

Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                                           

Laila Leegaard           Pål Andersen   Martin C. Corell             Maren E. Leegaard

            

            
 


