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Presidenten ønsker velkommen og åpner Ekstraordinært hundekjørerting 12. november 2022. 
Presidenten gjennomgår bakgrunnen og saksbehandlingsprosessen fram til det endelige 
forslaget. 

Test av stemmefunksjon. 

Informasjon om hvordan avstemninger gjennomføres. 

:~sAk 2 ~ · ;•.,·GodkJerirtin.if åv•:rråinmøtte representanter · . ·,.·· . · . , .. :: 
- -- --- ------- - ---- ---- ----- - -- -- --- - - ------ ----- 

Delegater Ekstraordinært Hundekjørerting 12. November 2022 

I Flathagen Frode M Styret NHF 
2 Vogt Godager Eli K Styret NHF 
3 Maquieira Hernan M Styret NHF 
4 Erdal-Aase Sigurd M Styret NHF - ikke stemmerett 
5 Andersen Pål M Styret NHF -ikke til stede 
6 Corell Martin M Styret NHF- ikke til stede 
7 Ugseth Roy Åge Jensen M Alta Trekkhundklubb 
8 Hallvig Rita Katrine K Alta Trekkhundklubb 
9 Johansen Geir M Bergen Trekkhundklubb 
10 Gullbekk Sven-Erik M Drammen Trekkhundklubb 
11 Skancke Marte Skogås K Femund trekkhundklubb 
12 Heazvik Thomas M Femund trekkhundklubb 
13 Quinche Vanessa K Folldal Trekkhundklubb 
14 Hesthagen Eilert M Gausdal Trekkhundklubb 
15 Bårli Jan Erik M Hakadal Sledehundklubb 
16 Sandnes Cathrin K Hakadal Sledehundklubb 
17 Frydenlund Jan M Hamar Trekkhundklubb 
18 Andresen Hilde K Holmenkollen Sportsklubb 
19 Leegaard M Jarlsberg Trekkhundklubb - ikke 

Roger M. til stede 
20 Jøldal Jo M Kongsberg Trekkhundklubb 
21 Johansen Steinar M Nittedal Hundekjørerklubb 
22 Hjertum Marte K Nittedal Hundekjørerklubb 
23 Wedde Fanny K K Oslomarka Trekkhundklubb 
24 Mevassvik Karsten M Oslomarka Trekkhundklubb 
25 Myhre Cato M Skaunakjølen trekkhundklubb 
26 Øverås Kristine K Sledehundklubben MUSH 
27 Borgen Ole Morten M Sledehundklubben MUSH 
28 Wiik Karin K Torpa Idrettslag 
29 Lutnæs Randi Elin K Trysil Hundekjørerklubb 
30 Grønaas Tormod M Varanger Trekkhundklubb 



31 Trannum Eirin K Varde IL 
32 Johannesen Mikkel M Varde IL 
33 Bakke Terje Frode M Østre Mjøsen TK 

D l k eta ere me ta e- og ors agsrett 
34 Jalma Linda K Parakomiteen 
35 Finsrud Nils M Sanksjonskorn i teen 
36 Sundby Johanne K Etikk- og samfunnskomiteen - 

ikke til stede 

d 

Andre 
37 Hofstad Marianne Administrasjonen, protokollfører 
38 Hofers Wiebke Administrasjonen - ikke til stede 
39 Lakseide Fossøy Ingvild Observatør 

Det er 29 stemmeberettigede representanter til stede ved avstemning. 

Innkallingen og sakslisten til tinget vedtatt. 

SAK ~ _ God~j~f!ning av forretningsorden 

Forretningsorden vedtatt. 

_SA~~-- __ Y!11g _~~ dir!ge_~t(er) __ _ __ _ _ 

Knut Arne Holthe foreslås som dirigent. Forslaget er vedtatt. 

l SA~-~--- _yalg__!_~-~!~retær(er) _ __ __ _ _ _ 

Marianne Bjørnson Hofstad foreslås som sekretær. Forslaget er vedtatt. 

Punktet utsettes da det ikke er behov for en redaksjonskomite i dag. 

Frode Flathagen og Hernan Maquieira foreslås som tellekorps. Forslaget er vedtatt. 

I SAK 9 Valg av to representanter til å undertegne protokollen 



Geir Johansen og Rita Hallvig foreslås til å undertegne protokollen. Forslaget er 
godkjent. 

[TINGFORSLAG - krever simpelt flertall 

I . . -- • . . . . ,. . . . . . . 

1 

S_AK tQ··::_.~rh~ndling_~v-.Styrets·f~~slag ,t,1 Re~i<l~_rt_ N~F. . ·. · 
[ Konkurransereglement og Arrangørreglement forHundekjøring ._ 

- -- - --~ ~ L_ - -- - ~- ~ ~~ ,,::._ -'- --- - - -- - 

Styrets orientering om arbeidet med revisjon av konkurranse 
og arrangørreglement høsten 2022 

Sakens bakgrunn 
Det er innkalt til ekstraordinært ting med bakgrunn i vedtak fattet av 
Hundekjørertinget 11.06.2022, Tingforslag nr. 2 med følgende ordlyd: 

«Forbundstinget 2022 gir styret i Norges Hundekjørerforbund i oppdrag å nedsette 
en arbeidsgruppe som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av 
konkurransereglementet for alle grener, frem mot forbundstinget i 2023. 

Arbeidsgruppen skal ha representanter fra alle grener. Oppnevning av 
representanter skal skje i samarbeid med TKS, TKN, TKB, Parakomiteen, 
Ungdomskomiteen, TOK, Lovkomiteen og ESK. 

Arbeidsgruppen skal legge fram et forslag til et fullstendig revidert 
konkurranseregelverk våren 2023, slik at dette kan sendes ut på høring til alle 
klubber i god tid før tinget i 2023. 

Forbundstinget ønsker at arbeidsgruppen prioriterer arbeidet med langdistanse, og 
legger frem et forslag for denne grenen høsten 2022, slik at regelverk kan 
implementeres fra sesongen 2023. 

Utvalget skal også utrede etablering av appellutvalg. Implementering fra 2023 vil 
kreve et ekstraordinært Forbundsting høsten 2022. 

Arbeidsgruppen må ta hensyn til at det er ønskelig med en harmonisering med IFSS 
sitt regelverk, der det er naturlig. Det avsettes nødvendige midler i budsjettet til 
samlinger for arbeidsgruppen og eventuelle møter med aktører utenfor 
arbeidsgruppen.» 

Begrunnelse 
Saken som styret legger fram for ekstraordinært ting 12.11.22 omhandler i hovedsak 
endringer innen langdistanse, jfr. Tingvedtak nr. 2, 2022: 
«Forbundstinget ønsker at arbeidsgruppen prioriterer arbeidet med langdistanse, og 
legger frem et forslag for denne grenen høsten 2022, slik at regelverk kan 



implementeres fra sesongen 2023. 

Utvalget skal også utrede etablering av appellutvalg. Implementering fra 2023 vil 
kreve et ekstraordinært Forbundsting høsten 2022. » 

Som vedtatt på ordinært ting 11.06.22 nedsatte styret en arbeidsgruppe. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
Steinar Johansen- TO/nestleder TO- komiteen 
Rune Hesthammer- representant utpekt av TKS 
Ingvild Lakseide Fossøy- medlem TKS 
Marcus Langeberg Smestad - medlem ESK 
Rita Hallvig - TOK medlem og TO Langdistanse 
Bent Aaseby - TO alle grener 

Arbeidsgruppen leverte 09.09.22 sitt forslag til endringer til styret, sammen med 
følgende uttalelse: 

« Vedlagt følger forslag til endringer av NHFs sitt konkurranse- og 
arrangementsreglement fra komiteen som ble nedsatt etter forrige sesongs uheldige 
diskusjoner. 

Bakgrunnen for gjennomgangen var i utgangspunktet begrunnet ut fra utfordringer i 
Langdistanse. Men nesten alle endringer som er foreslått vil også være gjeldende i 
alle grener. Derfor må alle fagkomiteer lese igjennom dette. Endringer utover 
opprettelser av språklige feil, er skrevet i blått. 

Forslagene til endringer er enstemmig i komiteen. 

Vi mener at alle endringer som er foreslått tilfredsstiller pkt. 6. 14, slik at styret i NHF 
kan vedta disse uten et Ting.» 

Redegjørelse for videre saksgang: 
Det av arbeidsgruppen innsendte forslaget til revidert regelverk ble gjennomgått på 
styremøte nr 3 (22.09.22), sak 26-22/23. Styret var godt fornøyd med arbeidet som var 
gjort. Samtidig var det innspill på en del punkter, jf Styreprotokoll 3, sak 26-22/23 fattet styret 
følgende vedtak: 

«Vi vil styrke det dyrevelferdsmessige i dette reglementet hvis vi får samlet grenspesifikke 
regler om dyrevelferd for alle grener. 

ESK og TKS jobber videre med regelverket før vi sender ut til høring. 

Styret jobber også videre og legger frem egne forslag til endringer.» 

På styremøte nr 3 sak 27-22-23 ble det informert om følgende fremdriftsplan og fattet 
vedtak om å gjennomføre ekstraordinært ting 05.11.22, jfr tabell under: 

I 29.sep I Eli og Laila skal være ferdig med revidering av regelverket. 



4.okt 
5.okt 19.okt 
21.okt 
22.okt 
5.nov 

På styremøte nr 4 (20.10.22) sak 33-22/23, ble forslag om endret tidspunkt for 
gjennomføring av ekstraordinært ting behandlet og følgende vedtak fattet: 

«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. » 

Høringsrunde 
Styret fikk seg forelagt forslag til de endringer styret ønsket å legge fram for tinget 
den 29.09.22 med frist for å komme med innspill 04.10.22. 

Styrets forslag gikk ut på høring til klubbene 05.10.22 med høringsfrist 19.10.22. 
Det kom inn i alt 15 høringsinnspill: 

Arbeidsgruppen 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 

AU gikk gjennom alle innkomne innspill, vurderte disse og gjorde deretter endringer 
ut fra innkomne innspill. 
Etter AUs revisjon av styrets forslag til revidert regelverk som skulle legges fram for 
tinget gjorde styret et epostvedtak 25.10.22 (sak 43-22-23): 
«Styret vedtar at AUs oppdaterte versjon av revidert Konkurranseregelverk legges fram for 
ekstraordinært ting 12. 11. 2022. » 

Formulering av vedtak 

Styrets forslag til revidert NHF Konkurransereglement og arrangørreglement for 
hundekjøring. Se vedlegg. 



KAPITTEL NR 1 - Generelle formål 

Se vedlagt revidert regelverk. 

KOMMENTARER 
- Hva er til endelig behandling nå i dag? 
- Kan vi komme med endringsforslag? 
- Vi tar ingen endringsforslag denne gangen. Endringsforslag må alle notere seg og ta på tinget i 2023. 
- Det blir en gjennomgang av forslaget fra arbeidsgruppen nå. 
- Vi ønsker et regelverk uten rom for tolkning. 
- Det er dessverre ikke mulig å lage et regelverk uten rom for tolkning. 
- Går det ut en bestilling? 
- En bestilling må være klar i god tid 
- Arbeidskomiteen har valgt å ikke gjøre de største endringene nå da det er så kort tid før løpssesongen. Den 
største endringen må gjøres etter endt sesong. 

Følgende hadde ordet til saken: Karin Wiik, Thomas Heggvik, Knut Arne Holthe, Steinar Johansen, Geir Johansen, 
Terje Frode Bakke, Eli Vogt Godager 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

KAPITTEL NR 2- Generelle bestemme/ser 

Se vedlagt revidert regelverk 

KOMMENTARER 

Følgende hadde ordet til saken: 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

KAPITTEL NR 3 - Definisjoner 

Se vedlagt revidert regelverk 

KOMMENTARER 

Følgende hadde ordet til saken: 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 



KAPITTEL NR 4 - Regelbrudd 

Se vedlagt revidert regelverk 

KOMMENTARER 
Pkt 4.4.1. På langdistanse må man først ta vare på hundene og det tar nesten 60 minutter. Det må 
presiseres at man kan melde fra muntlig om at det kommer en skriftlig protest. 
Enig i at 60 minutter er for kort tid på langdistanse for å få levert en protest 
Endring av tidsfrist kan foreslås behandlet på tinget i 2023, evt bare for langdistanse. 
Det er mange henvisninger i regelverket som ikke stemmer. Dette må rettes opp. 
Styret tar kommentaren til etterretning og skal gå gjennom hele dokumentet og rette opp alle feil. 

Følgende hadde ordet til saken: Geir Johansen, Sven-Erik Gullbekk, Jo Jøldal, Karin Wiik, Steinar Johansen 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

KAPITTEL NR 5 - Felles arrangementsreglement 

Se vedlagt revidert regelverk 

KOMMENTARER 
5.5.8 «hvis en hund kaster seg i løypa». Det blir for upresist. Noen hunder kaster seg ned og lar seg 
slepe etter lina i snøen for å leke. 
Dette er et helt vanlig uttrykk for hunder som ikke vil løpe mer i langdistanse 
Det foretas en fullstendig gjennomgang av regelverket 2023 med den hensikt å rydde unna 
eventuelle motsetninger mellom paragrafer, sikre størst mulig grad av forutsigbarhet og ivaretar 
likebehandling av deltakere. Det ses også på konsekvent begrepsbruk gjennom regelverket. Ønsker 
at dette forslaget skal voteres over og protokollføres. 
Forslaget behandles som en eventueltsak til slutt. 
Forslaget støttes. 

Følgende hadde ordet til saken: Geir Johansen, Steinar Johansen, Karin Wiik, Knut Arne Holthe, Roy Ugseth, 
Thomas Heggvik, Vanessa Quinche 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

KAPITTEL NR 6 Felles løpsreglement 

Se vedlagt revidert regelverk 



KOMMENTARER 
Punktet for aldersbestemte klasser er uklart. Dette skapte mye rot under NM Barmark. Det må 
tydeliggjøres. 
Dette er klart i Nordisk stil. Der er det gutt/pike klasser. Det er det ikke i barmark. Dette bør være 
likt og tas tak i på tinget 2023. 

Følgende hadde ordet til saken: Geir Johansen, Frode Flathagen. 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

KAPITTEL NR 7 Spesielle kjøreregler for disiplinen 
slede 

Se vedlagt revidert regelverk 

KOMMENTARER 
- Vi ser at innspillet vårt er hensyntatt. Merker meg at pkt. 7.10.6 er at stevneveterinær ikke er blitt tatt med 
under tillatt hjelp. Det må være mulig for stevneveterinær å rykke ut. Er det vurdert eller hvordan er det tenkt 
her? 
- 7.13.13 her er det feil. Rart at det ikke er en hedding for alle de andre grenene bare ikke slede langdistanse. 
Forvirrende. 
- Det står om slede langdistanse under 7.13. 
7.13.13 det står en viss strekning- hva er en viss strekning? Dette bør defineres. 
- Stevneveterinæren har egen myndighet til å gjøre det han vil. Stevneveterinæren er ikke utenforstående og kan 
hjelpe til der det er behov. 
7.13.13 Hvorfor skal dette punktet være med i det hele tatt. Der det står «bør» må tas ut og heller settes inn i 
arrangørperm eller et annet sted. «Bør» har ikke noe i et regelverk å gjøre. 

Følgende hadde ordet til saken: Roy Ugseth, Karin Wiik, Vanessa Quinche, Steinar Johansen, Jo Jøldal 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt. 

KAPITTEL NR 8 Spesielle kjøreregler for disiplinen 
Nordisk 

KOMMENTARER 

Følgende hadde ordet til saken: 



Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

KAPITTEL NR 9 Spesielle kjøreregler for disiplinen 
Barmark 

KOMMENTARER 

Følgende hadde ordet til saken: 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

l SAK------ Eventuelt- innspill fra Torpa IL_·_ -·--------- ---- 

Forslag til avstemning: 

Det foretas en fullstendig gjennomgang av regelverket i 2023, men den hensikt å rydde unna 
eventuelle motsetninger mellom paragrafer, sikre størst mulig grad av forutsigbarhet og 
ivaretar likebehandling av deltakere. De ses også på konsekvent begrepsbruk gjennom 
regelverket. 

KOMMENTARER 
- Det er behov for litt ordvask så støtter forslaget 100%. 
- Styret kan jobbe med ordvask av regelverket slik at vi kan få rettet opp dette før tinget 2023. 
- Det er vanskelig å følge med når regelverket endres hele tiden. Det er ikke bare ytret et ønske om ordvask, men 
å rydde opp i alt i hele regelverket. Ordbruk, henvisninger, paragrafer som slår hverandre i hjel. Eks en hendelse 
under Femund løpet i år. Hvor det både står at løs hund skal ut, og at løs hund kan fortsette. Det blir vanskelig å 
likebehandle med så mange utydeligheter. 
- Støtter forslaget og styret kan jo ikke komme med språklige endringer ofte, derfor er det viktig at man gjør hele 
endringen på en gang. Vi må gjøre en god jobb med dette før fagmøtene på tinget neste år. 
- Hund som kaster seg ble sagt tidligere er et kjent begrep for hund i langdistanse. Men det er viktig at det brukes 
begreper som også utenforstående og nye utøvere av LD kan forstå. 

Følgende hadde ordet til saken: Roy Ugseth, Frode Flathagen, Karin Wiik, Jo Jøldal 

Tingvedtak: Forslaget vedtatt 

; SAi\ i J Avslutning ~, ·_. ·._i~_:.· - _ . __ _ __.- ._ 
Presidenten avslutter ekstraordinært ting med følgende ord: 



« Det blir en god jobb for styret frem motfagmøtene på tinget i juni 2023. Jeg håper klubbene 
stiller forberedt til da, slik at vi får stor deltakelse og et regelverk vi kan forenes om. 

Det minnes også om at TKS skal deles opp i to deler; Slede Langdistanse og Slede 
Mellomdistanse og sprint. Jeg håper Langdistansemiljøet organiserer seg og bidrar til videre 
arbeid til det beste for eget miljø. Døra er ikke stengt når det 'gjelder å levere flere innspill til 
regelverket». 

Presidenten takker alle som har deltatt og ønsker lykke til i løpssesongen. 

Oslo, 12. november 2022 
NORGES HUNDEKJØRERFORBUND 

Sekretær: Marianne Bjørnson Hofstad 

Valgt til å signere protokollen: 

Geir Johansen 

Bergen Trekkhundklubb 

Rita Hallvig 

Alta Trek 


