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 Norges Hundekjørerforbund (NHF) ble stiftet 18. november 1951. NHFs formål er å fremme 

hundekjøringen i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten 

internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Norges 

Hundekjørerforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 

hundekjøreridretten og er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og International Federation 

of Sleddog Sport (IFSS), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for 

disse.  

 

NHF søker en ny hovedleder til Sommerhundekjørerskolen (SHKS)  

 

SHKS ble arrangert for første gang i 1988 med formål om å «Samle unge utøvere fra 

hele landet og alle grener til en felles aktivitetsuke der alle skal lære noe nytt, møte 

nye venner og ha det gøy». SHKS skal skape motivasjon blant unge utøvere til å 

engasjere seg videre i hundekjørersporten – både som utøvere, trenere og ledere. 

Det er også et viktig mål at utøverne ønsker å komme tilbake neste år.  

 

Hovedleders ansvarsområder er:  

Alle forberedelser i forkant av arrangementet blant annet: 

- Kontakte og bestille overnattingssted  

- Inngå sponsoravtaler/samarbeidsavtaler  

- Rekruttere instruktører  

- Organisere gjennomføring og sette opp programmet for skolen (sammen med 

instruktører)  

 

Underveis er hovedledere ansvar for:  

- Praktisk gjennomføring av SHKS  

- Instruktør ved SHKS  

- Oppfølgning av reglement  

- Holde kostnader innenfor budsjettet og levere regnskap i etterkant  

- Holde kontakt med administrasjonen  

- Andre oppgaver som er skrevet i SHKS arrangørmal  

 

Ønskede kvalifikasjoner:  

Vi ser etter en allsidig person med kompetanse innen gitte ansvarsområder. God 

kunnskap om hundekjøring samt trener- og ledererfaring er et absolutt krav. Erfaring i 

å følge budsjett og lage regnskap er ønskelig, men ikke et krav. Bestått trener 1 kurs i 

Hundekjøring er ønskelig.  

 

Ønskede personlige egenskaper:  

Vi ser etter en engasjert person som brenner for hundekjørersporten og liker arbeid 

med unge utøvere. En hovedleder må ha forståelse for at unge utøvere utvikler seg 

og motiveres i ulik takt og på ulike måter, og har evne og lyst til å utforske dette med 
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den enkelte deltaker. En hovedleder må også ha et åpent sinn, være strukturert, 

planmessig, løsningsorientert og ha gode kommunikasjons- og 

samarbeidsferdigheter. Evne til å igangsette, veilede og korrigere instruktører ved 

behov er viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

 

Vandelsattest påkreves.  

 

Søknader:  

Sendes på mail til utviklingskonsulent Marianne Bjørnson Hofstad 

(mariannebjornson.hofstad@sleddog.no).  

 

Lønn: Kr.12 000,- Reisekostnader dekkes.  

 

Søknadsfrist: 16.11.2022 
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