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PROTOKOLL STYREMØTE/TK MØTE NR. 5 
 
Til stede:  
Frode Flathagen (FF) President 
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS 
Randi Elin Lutnæs (PA) Styremedlem TKN 
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB 

Maren Emilie Leegaard (MEL) Ungdomsrepresentant 
 
Uten stemmerett: 
Alf Stokke (AL) TDK 
Johanne Sundby (JS) ESK 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
Wiebke Høfers (WH) Paraprosjekt 
Linda Jolma (LJ) Parakomiteen 

 
Fraværende:  
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Pål Andersen (PA) Leder TKN 

 
 
Sted: Teams 
Tid: 17. november 2022 kl. 18.00  
  

Neste møte: torsdag 15. desember 
 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 
 

VEDTAKSSAKER   

Sak  
43-22/23 
 
 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet 

 

Vedtak: Godkjent 

Frode  

Sak 
44-22/23 
 

Godkjenne protokoll fra styremøte 04 
 
Vedtak: Godkjent 

Frode  

Sak  
45-22/23 

Regnskap periode 10 
 
Det ligger an til et betydelig underforbruk i regnskapet dette året. 
Noe blir dekket av flere planlagte samlinger i desember.  
 
Grunnet underforbruk i regnskapet dekker NHF startavgift til alle 
som deltok på EM i Leipa.  
 
Administrasjonen skaffer oversikt over hva vi har igjen og på 
hvilken post i år. For framtiden må det gjøres opp status med 

Marian
ne 
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prognose for regnskapet underveis gjennom året slik at vi kan 
planlegge aktiviteter ut fra reelle midler. 
 
 
Vedtak:  
Styret tar regnskapet til etterretning.  
 

Sak  
46-22/23 

DogRun 2023 
Skal vi være med videre? Vurderes på bakgrunn av evaluering 
av erfaringer sesongen 2022. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til styret har fått se den nye avtalen Dogrun har 
foreslått.  
 

Monika  

Sak  
47-22/23 
 

Opprettelse av Nasjonal Hundekjørerklubb  
NIF har åpnet for at særforbund kan opprette en nasjonal klubb 
som et ledd i økt rekruttering. Dette har vært forsøkt i flere andre 
forbund med stort hell. Det er et ønske fra de som jobber ut mot 
medlemmene at også NHF oppretter en nasjonal klubb. På 
denne måten kan vi lettere få private treningsgrupper til å melde 
seg inn. Det blir også lettere å opprette og innlemme 
treningsgrupper i områder uten lokal klubb. Videre er det 
ønskelig å få klubbløse medlemmer i NKK registrerte 
trekkhundklubber inn i NHF via nasjonal klubb. Det blir lettere å 
kreve medlemsskap når vi gjennomfører arrangementer som for 
eksempel webinarer. Disse medlemmene får vi kontaktlister til 
og kan dermed nå med informasjon som fører mange av dem 
videre inn i lokale klubber. For å unngå et potensielt frafall fra 
lokale klubber til nasjonal klubb, da denne er tenkt å være svært 
rimelig å være medlem av, kan man sette begrensninger for 
medlemstilganger for medlem i nasjonal klubb ved for eksempel 
å kreve medlemskap i lokal klubb for deltakelse i NM.  
 
Sak om opprettelse av nasjonal klubb har vært fremmet for 
styret tidligere, og det ble da etterspurt informasjon om hvordan 
en nasjonal klubb opprettes i praksis.  
 
Fremgangsmåten er som følger:  
Det er ikke nødvendig med et tingvedtak, men det må foreligge 
et styrevedtak. Det kan være lurt å involvere klubbene ved å for 
eksempel invitere alle klubbledere til stiftelsesmøtet for nasjonal 
klubb. Stiftelsesmøte må gjennomføres etter en bestemt 
agenda. Protokoll fra stiftelsesmøtet til NIF juridisk. Det er vanlig 
å ha en fra administrasjonen i styret for nasjonal klubb.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken behandles på tinget 2023. 
 

Monika/ 
Marian
ne 

 

Sak  
48-22/23 

Handlingsplan for antidopingarbeid og beredskapsplan ved 
dopingsaker 
 

Frode  
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Handlingsplan og Beredskapsplan for dopingsaker er oppdatert 
etter krav fra Antidoping Norge. Disse skal vedtas av styret. Se 
vedlagt Beredskapsplan og Handlingplan for NHF 
antidopingarbeid 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar de redigerte forslagene til Beredskapsplan og 
Handlingsplan. 

 
49-22/23 Omdisponering av budsjett – JR landslag 

Sakens bakgrunn: 
I forbindelse med at TKN har gjort et stort arbeid for å heve 
satsingen på grenen Nordisk, har TKN nå etablert et JR 
landslag. TKN har forholdt oss til NHFs toppidrettsmodell, og 
mener at et JR landslag vil være med på å styrke det langsiktige 
målet om å være beste nasjon i grenen Nordisk. Det er ansatt 
en landslagstrener, og det er ønske om 2 helgesamlinger og 2-3 
dagssamlinger. Det er også behov for VHF’er til samband, disse 
vil også bli benyttet til landslag og rekruttlandslag. TKN ønsker 
også at JR landslaget skal være uniformert med 
landslagsbekledning, slik at vi opprettholder teamfølelsen i laget 
og tilhørighet med landslag og rekrutteringslandslag. Vi foreslår 
at bekledning blir tilbudt utøverne på laget mot en egenandel. 

Prosjekt  sum 

32020 Landslagstrener Jr 25000 

32020 2 Helgesamlinger 20000 

32020 2-3 Dagssamlinger 15000 

95050 VHF 10000 

95050 Landslagsbekledning 20000 

Totalt 90 000,- 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Styret vedtar å tildele TKN midler til JR landslagssatsing i 
forhold til oppsatt budsjettforslag  
 
Det undersøkes om beløpet til VHF skal økes. TKN utreder 
saken og kommer med en tilbakemelding på dette.  
 

  

2 INFORMASJONSSAKER   

Sak 
50-22/23 
 

Møte UK 
UK hatt møte med en person fra Idrettsstyret. Fikk grundig 
innføring i oppbygging av idretten og hvordan fremme saker på 
styremøter.  
 

Frode  

Sak 
51-22/23 

Møte Finnmarksløpet 
Det har vært avholdt to møter med FLAS om vinterens løp.  
 

Frode  

Sak 
52-22/23 

Forskrift om avl Marian
ne 
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Mattilsynet arbeider med en Forskrift om avl. NHF ved adm. og 
ESK forsterket med en ekstra veterinær deltok på høringsmøte 
med MT den 10.nov. Forskriften er i hovedsak rettet mot 
«valpefabrikker» og ulovlige raser og er lite tilpasset 
Hundekjøringen. Men den gir oppdrettere et registreringsansvar 
og regulerer forholdene for tispa noe NHF er positive til og som 
vil angå oss.  
 
I den nye forskriften blir NHF definert som avlsorganisasjon som 
eier av Trekkhundregistreret. Det betyr at vi får et ansvar for 
avlen av blandingshundene som AH og Hound/Greyster. Vi må 
derfor ha et avlsprogram og bestemme oss for hvordan vi skal 
organisere oppfølgingen av dette opp mot medlemmene.  
 

Sak 
53-22/23 

Labbeaktivitet og annet rekrutteringsarbeid 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Monika  

Sak 
54-22/23 

Ekstraordinært ting 
29 stemmeberettigede klubber. Det er blitt jobbet veldig bra i 
forkant med regelverket, høringsrunder og ting. Noen vanskelige 
saker som blant annet hviletider ble utsatt til tinget 2023.  
Forslagene til regelverksendringer på Tinget i 2023 må 
fremlegges i god tid, slik at det blir nok tid til å behandle de ulike 
endringforslagene grundig. Alle de foreslåtte sakene på 
ekstraordinært ting ble vedtatt. 
 

Frode 
 

 

Sak 
55-22/23 

Status på kontoret  
En langtidssykemeldt og en korttidssykemeldt gjør at det er 
travle dager på kontoret. Det oppleves likevel at vi får mye gjort, 
mange hyggelige tilbakemeldinger og det oppleves at det er fin 
flyt i arbeidet. Blir GS ytterligere sykemeldt bør det settes inn 
forsterkninger. Styret er positive til å sette inn ekstra bemanning 
ved behov. 
 

  

Sak 
56-22/23 
 

Nyhetsbrev 
Vårt første nyhetsbrev ble send ut i forrige uke. Brevet ble sendt 
ut til 73 adresser. 44 har åpnet brevet. Flest klikk fikk utlysning 
sportssjef (15 klikk). Ny ansatt i adm (9klikk), resten av sakene 
fikk 1 eller 0 klikk. Dette er eldre innlegg som mange trolig har 
lest fra før, men det kan også si noe om hva folk er interessert i 
å lese om i nyhetsbrevet. Neste brev sendes ut uke 48/49.  
 
Facebook og mail for å markedsføre.  
Legge tilbake pop-up vinduet.  
 

Marian
ne 

 

Sak 
57-22/23 
 

EM Leipa 
EM Leipa ble gjennomført forrige uke. Martin Corell var lagleder 
og orienterer om oppholdet. 
 
Erfarte at det ble noe kort tid til å få uttaket på plass. Mange nye. 
3 ind. gull, ett sølv en bronse og ett stafettgull. Sterk prestasjon 

Martin  
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av de norske utøverne. Troppen stort sett fornøyd. Dette 
motiverer.  
 
Det kommer en rapport på arrangementet.  
Motivere utøvere til å delta i masters-klassene. Høyt nivå 
internasjonalt i denne klassen. 
Barmark kan også brukes til å rekruttere nye medlemmer inn i 
langdistanse. Som løpet som går nærere jul i Spania. 
 

Sak 
58-22/23 

Utlysninger 
 
Det er utlyst stilling som sportssjef og leder for 
sommerhundekjørerskolen. Orientering om status så langt. 

Marian
ne 

 

Sak 
59-22/23 

Arbeidsgruppe VM 2025 

Det er tidligere bestemt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe 
for å utrede muligheten for og søke om VM alle grener 2025. 
En fra hver komite: 
 
Rune Hesthammer for TKS 
Lena Boysen Hillestad TKS dersom det blir på Hamar.  
Andre Boysen Hillestad for UK hvis det blir på Hamar. 
Katrine Foss for TKN 
Laila tar kontakt med Femund TK vedrørende videre jobbing 
med saken. 
 
Det er fremdeles mye uavklart her. Uten full gruppe kan vi ikke 
søke på noe.  
 
Mandatet må være mer tydeligere når det gjelder hva komiteen 
skal gjøre. 
 
Hernan undersøker hva som skal være i en søknad som sendes 
fra oss om å være arrangør av VM 2025 alle grener.  
 

Frode 
 

 

3 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TKN  Det er jobbet en del med Norgescup. Jobbet med å skaffe 
løpsarrangører. Jobber med uttakskriterier til VM. Mangler 
fremdeles arrangør til uttakssløp i romjula. Mangel på snø gjør 
det vanskelig å finne arrangører.  
 

PA  

TKS Det har vært gjennomført to møter siden forrige styremøte.Det 
jobbes med å strukturere åpen time som skal arrangeres. 
Diskutert mye rundt hviletider. Vi har nå fått god oversikt over 
budsjettet. TKS mangler nestleder. Det skal en vara inn som 
nestleder. Fått WC søknad fra Hamar Hundekjørerfestival. Skal 
søke om kongepokal i 6 -spannklasse mellomdistanse.  
Planlegger samling i desember.  
 

LL  

TKB EM. Må være tidligere ute med å ta ut utøvere til mesterskap. 
Ser fram mot ny sesong hvor vi skal tidlig få avklart NM 

MC  
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arrangør, Landslagstrener og landslag. Vil søke OLT stipend til 
ulike utøvere.  
 
TKB har nok aktive utøvere til å få grentilskudd og dermed få 
kongepokal hvert år. Det må lages en rulleringsliste for 
kongepokal i Barmark 
 

UK Skal arrangere en samling i desember hos Jarlsberg TK. Jobber 
med å få med påmeldte. Hatt flere møter og ett møte med NIF.  
 
Juniorer har mange tilbud i egne klubber og det kan derfor være 
vanskelig å finne deltakere til jr. arrangementer.  
 

MF  

ESK Har ingen aktiviteter som er pålagt oss av forbundet. Er aktive 
på høringer når det gjelder utvikling av lover og forskrifter. 
Bessheim seminar, Rookiekurs for veterinærer. Det er vedtatt at 
det skal ages et dokument som dokumenterer god hundevelferd 
med bilder og kommentarer fra LD løpene denne sesongen.  
 

JS  

TDK  Jobber med å finne TD-er på vinterens løp. Det skal avholdes et 
fysisk TDK møte før jul hvor det blant annet skal planlegges et 
TEAMS-møte som skal ha en gjennomgang av rev. regelverk, 
samkjøring av rolleutøvelse og prioritering av oppgaver på løp.  
Må gjennomgå praksis og rutiner på nytt. TDK skal også delta 
på gjennomgangen av regelverket hvor alle referanser og 
kapitler og språklige ordbruk blir gjennomgått. 
 

AS  

PK Parastrategi som er ny i Norge nå. Deltatt på flere møter med 
NIF. Lærer masse nytt av andre forbund som har kommet lengre 
enn Hundekjøringen når det gjelder paraidrett. Jobber også med 
å få inn paraidrett i regelverket og NM.  
Satser på å skape aktivitet for mennesker med 
bevegelsesnedsettelser og psykisk utviklingshemming. Alle skal 
kjøre aktivt og ikke bare sitte på. Syn og hørselsnedsettelser 
skal det satses på etter hvert.    
NHF hadde tre parautøvere med i NM som fikk mye 
oppmerksomhet.  
 
Wiebke har skrevet en artikkel som kommer i MUSH magasinet. 
Det finnes blant annet erfaringer med hundekjøring i 
blindeforbundet.  
 
 

LJ/WH  

4 INFORMASJON FRA GS/Styret   

 Lage en nyhetssak på  
- Randi Elin sensor 
- Samle alle mulighetene for å utdanne seg innen 

hundekjøring i Norge.  

  

 
 
Referent: Marianne B Hofstad 
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Distribusjonsliste: NHFs kontor 
 
 
 Sted TEAMS, dato 17.11.2022 
 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Frode Flathagen   Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________                             ____________               _______________                     

Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                 Ungdomsrepresentan                                           

Laila Leegaard           Randi Elin Lutnæs Martin C. Corell             Maren E. Leegaard            
 


