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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 sportssjef i 10% stilling 

 

Hundekjørerforbundet ønsker å gjøre et krafttak for vår toppidrett og skal i den forbindelse 

ansette en sportssjef. En sportssjef får en unik mulighet til å være med og sette preg på 

toppidrettssatsingen i alle grener innen hundekjørersporten. Sportssjef er organisert under 

generalsekretær og rapporterer til denne.  

 

Ansvar: 

- Resultatansvarlig for forbundets sportslige satsning 

- Hovedansvar for å følge opp forbundets sportslige strategiplaner i tråd med gitte 

budsjetter 

 

Arbeidsoppgaver:  

- Videreutvikle toppidrettsmodellen innen hundekjøring 

- Samarbeid med gren komiteene 

- Utlysning, ansettelse og oppfølging av landslags trenere 

- Utarbeidelse av arbeidskontrakt for landslagstrenere sammen med de respektive 

grenkomiteene. 

- Samarbeid med Olympiatoppen 

- Administrasjon av reiser for landslag 

- Kontakt med internasjonale forbund 

- Kommunikasjon, markedsføring og profilbygging av hundekjørersporten 

 

Ønskede kvalifikasjoner:  

- Relevant ledererfaring fra norsk eller internasjonal toppidrett 

- Utdanning innen idrettsfag og ledelse 

- God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk 

 

Ønskede personlige egenskaper:  

- Trygg i lederrollen 

- Strategisk selvstendig og handlekraftig 

- Gode relasjons- og samarbeidsevner 

- Løsningsorientert og målrettet 

- Uredd og endringsvillig 

 

mailto:sled-dog@nif.idrett.no


 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Associated to/medlem av:   Postboks 5000, N-0840 Oslo 
The Norwegian Confederation of Sports/  Sognsveien 73, N-0855 Oslo 
Norges Idrettsforbund og olympiske og  Telephone: +47 21 02 98 15 
paralympiske komite (NIF)  Telephone: +47 21 02 98 16 
International Federation of Sleddog Sports (IFSS)  e-mail: sled-dog@nif.idrett.no  

 

Vandelsattest påkreves.  

 

Vi tilbyr: 

Et 3-årig engasjement i 10% stilling, med mulighet for forlengelse. 

 

For rett kandidat, kan stillingen som sportssjef kombineres med landslagstrenerstilling 

i NHF. 

 

Søknader:  

Sendes til utviklingskonsulent Marianne Bjørnson Hofstad: e-post: 

mariannebjornson.hofstad@sleddog.no.  

 

Lønn etter avtale. 

 

Søknadsfrist: 1.12.2022 
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