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AGENDA STYREMØTE/TK MØTE NR. 4 
 
Til stede:  
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS 
Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN 
Mina Flathagen (MF) Ungdomsrepresentant 
 
Uten stemmerett: 
Alf Stokke (AL) TDK 
Johanne Sundby (JS) ESK 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
Wiebke Høfers (WH) Paraprosjekt 

 
Fraværende:  
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB 
Frode Flathagen (FF) President 

Maren Emilie Leegaard (MEL) Ungdomsrepresentant 
 
Sted: Teams 
Tid: 20. oktober 2022 kl. 18.00   

 
 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 
 

VEDTAKSSAKER   

Sak  
30-22/23 
 
 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet 
En sak til eventuelt. 
 
Vedtak:  
Godkjent 
 

Frode  

Sak 
31-22/23 
 

Godkjenne protokoll fra styremøte 03 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Frode  

Sak  
32-22/23 

Regnskap periode 09 
 
Kommentar: TKN ønsker å delta på utvikling av budsjett neste 
år.  
 
 
Styret tar budsjettet til etterretning.  
 

  

Sak  
33-22/23 

Ekstraordinært Forbundsting 
 

Frode  
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Dato for ekstraordinært forbundsting var i utgangspunktet satt til 
den 5.11. Grunnet høyt arbeidspress i styret den siste tiden 
rekker ikke styret å få ferdig forarbeidet til tinget til den 5.11. 
Styret ønsker derfor å utsette ekstraordinært ting til den 12.11.  
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak  
34-22/23 
 

Nasjonal klubb  
Saken utsettes til neste styremøte. 

Monika/ 
Marian
ne 

 

Sak  
35-22/23 

Søknad om tilskudd FEL/FL 
Styret i Norges Hundekjørerforbund har mottatt en felles søknad 
fra Finnmarksløpet AS og Femundløpet AS, der løpene sammen 
søker NHF om midler til erfaringsutveksling og 
kompetanseheving innen løpsledelse, se vedlegg 1 for søknad 
og budsjett.  
Løpsledelse er en kompleks oppgave, i særlig grad innen 
langdistanse, da disse løpene går over lang tid og med store 
geografiske avstander og ofte med flere klasser. Noe som gjør 
det nødvendig med flere mennesker i løpsledelsen for å dekke 
alle posisjoner.  
Løpsledelse handler om samarbeid med veterinærer og TD -
apparat og ikke minst arrangørenes lokale representanter på 
sjekkpunkter.  

1. Finnmarksløpet gjennomføres med Alta Trekkhundklubb 

som teknisk arrangør.  

2. Femundløpet gjennomføres med Femund 

Trekkhundklubb som arrangør.  

Hvert av løpene har pr i dag erfarne løpsledere, men gruppen 
mennesker som kan stå i denne rollen må stadig kunne utvides 
for å sikre god gjennomføring av langdistanseløp også i årene 
som kommer.  
Løpsledelse er ikke noe man kan lese seg fram til kunnskap om. 
Man må kjenne sporten og regelverket, så må løpsledelse læres 
gjennom erfaring. Kompetanseheving og erfaringsdeling er 
sentralt for å stå bedre rustet i framtiden. Det er også hevet over 
enhver tvil at hver av arrangørene har ulike erfaringer og 
kompetanse som vil kunne vokse ved deling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
NHF støtter søknaden fra de to løpene og vil gå inn med beløpet 
det søkes om, kr 35.800,- Midlene hentes fra post 2 avd 1 konto 
95040 Diverste kostnader. På denne kontoen står det per i dag 
ca kr 28 000,-. Ved et positivt svar på søknaden vedtar styret 
også et overforbruk på på kr 7000,- på gjeldende post. 
  
Midlene skal kanaliseres til de to klubbene som er teknisk 
arrangør for løpene, hhv Alta Trekkhundklubb og Femund 
Trekkhundklubb. Klubbene må sørge for at løpene benytter 

Frode  
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midlene som forutsatt.  
 
For å sikre at erfaringene som gjøres gjennom dette 
samarbeidet kommer fellesskapet til gode ber NHF om følgende:  

- Et enkelt oppsett over hvordan arbeidet planlegges 

organisert under løpene.  

- At det leveres en rapport slik søknaden beskriver og at 

materiell gjøres tilgjengelig for NHFs arrangørperm.  

- At løpsarrangørene deler erfaringer fra 

erfaringsutvekslingsprosjektet i et webinar arrangert av 

NHF. 

 
Vedtak: 
Søknaden støttes med følgende kriterier:  

1. Prosjektet må forankres i Alta TK og Femund TK ved at 
søknad mottas fra dem. 

2. Et enkelt oppsett over hvordan arbeidet planlegges 

organisert under løpene.  

3. At det leveres en rapport slik søknaden beskriver og at 
materiell gjøres tilgjengelig for NHFs arrangørperm.  

4. At løpsarrangørene deler erfaringer fra 

erfaringsutvekslingsprosjektet i et webinar arrangert av 

NHF. 

 

 Eventelt 
 
TKN har ansatt to landslagstrenere for seniorlandslaget i 
Nordisk stil, men ikke beregnet inn utgifter til AGA og 
feriepenger da de avtalte lønn. Det mangler derfor kr 15 000,- 
for at kontraktene med landslagstrenerne kan signeres og lønn 
utbetales.  
 
TKN har også ansatt en trener til rekruttlandslag i Nordisk stil. 
Lønn til trener for rekruttlandslaget tas fra UK sitt budsjett.  
 
Vedtak: 
Styret støtter at TKN går kr 15000,- over budsjett på konto 

Landslagstrenere avdeling 4. 
 

  

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak 
36-22/23 

Dogrun 2023 - evaluering 2022  
Det legges frem en evalueringsrapport til neste styremøte.   
 

Monika  

3 INFORMASJONSSAKER   

Sak 
37-22/23 
 

Møte UK 
Overføres til neste møte. 

Frode  

Sak Møte Finnmarksløpet Frode  
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38-22/23  En del er fremdeles uavklart før VM. Styret følger opp dette 
videre.  
 

Sak 
39-22/23 

Representasjon vinter 2023 
Det er laget en representasjonsliste for styrets deltakelse på 
NM, VM og Seppala vinteren 2023. Se vedlegg 2 
 

Adm  

Sak 
40-22/23 

Deltakelse parakomiteen på styremøter 
Leder for parakomiteen kan delta på styremøter med talerett. 
Prosjektleder i paraprosjekt Wiebke kan også delta på 
styremøter med talerett på vegne av parakomiteen 
 

Frode  

Sak 
41-22/23 

Nyhetsbrev medlemmer (hjemmeside) 
Programmet er snart klart til bruk. Det blir markedsført. Vi bør 
skrive inn på Facebook at alle snart kan få tilsendt nyhetsbrev.  
 

Marian
ne 

 

Sak 
42-22/23 

VM arbeidsgruppe  
Det må nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for 
og søke om VM alle grener 2025. 
Rune Hesthammer for TKS 
Lena Boysen Hillestad TKS dersom det blir på Hamar.  
Mangler fremdeles 3 medlemmer. Uten full gruppe kan vi ikke 
søke på noe.  
 
Saken overføres til neste møte.  
 

Komite
ene 

 

4 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TKN  TKN arbeider med å bygge opp et landslag. Ønsker å få inn 
Katrine Foss i VM komiteen. Arbeider aktivt ut mot utøverne.  
 

PA  

TKS Mangler landslagstrener. Sendt ut NM kontrakter. Femundløpet 
behandler kontrakten nå. Arbeider med å finne representant til 
VM komiteen. Langdistanse har hatt mye fokus på styrets 
høringsutkast. Håper kontakt med medlemmene vil bli enklere 
gjennom innføring av nyhetsbrev som snart er på plass.  
 

LL  

TKB Fraværende.  MC  

UK Hatt kontakt med Monika og planlegger en samling i slutten av 
november. Det er ønskelig å leie inn en foredragsholder til 
samlingen. Det planlegges også en samling til våren. UK 
arbeider med å finne noen til VM komiteen.  
 

MF  

ESK Jobber med oppgaver som er tildelt. Har vært til stede på 
Hakadalseminaret og Kirunaseminaret. Planlegger Bessheim-
seminaret og Rookiekurs for veterinærer.  
 
ESK sitt arbeid blir lagt merke til av omgivelsene. De er 
kontaktet av andre forbund og foreninger som ønsker å lære av 
modellen og arbeidet som gjøres i ESK 
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TDK Fortsetter arbeidet med å tildele TD-er og aspiranter på løpene. 
En del løp mangler fremdeles TD-er og aspiranter. TDK følger 
med på avklaring rundt Rennledelse og Race Marshall i 
Finnmarksløpet som fremdeles ikke er avklart. TDK står klare til 
å sette i gang arbeidet med å få TD-er og aspiranter på plass 
nåralt er endelig avklart. Starter arbeidet med å arrangere nye 
TD kurs neste år.  
  

  

PK Arbeider med parautøvere som skal delta på NM. Støtter 
utøverne med deltakeravgift og lisens. Aktiv i kennel. Nå i 
Elverum og Tana. Neste år utvides dette til flere steder i landet. 
Utprøving av utstyr. Flere sleder og vogner som nå testes og 
tilpasses.  
 

  

5 INFORMASJON FRA GS/Styret   

 Det er høyt arbeidstrykk på kontoret grunnet langtidssykemeldt 
GS. Kontoret ber om forståelse for at lavere bemanning, i første 
omgang til 27.11,  kan føre til noe lengre svartid på mail og 
forespørsler.  
 
Styret har bestemt at Marianne konstitueres midlertidig til 
assisterende generalsekretær i Vibeckes fravær. Dette gjøres 
gjeldende så snart som mulig, når Marianne har fått nødvendige 
tilganger og opplæring.  

  

 
 
Sted TEAMS, dato 20.10.2022 
 
 
 
 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Frode Flathagen   Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________              _             ____________               _______________                     

Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                 Ungdomsrepresentant                                           

Laila Leegaard           Pål Andersen   Martin C. Corell             Mina Flathagen           

            
 


