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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 06 
 
Sted: Teams 
Tid: Torsdag 15.12.2022 
 
Til stede:  
Frode Flathagen (FF) President 
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS 
Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN 
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB 
Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TDK 
Johanne Sundby (JS) ESK 
Linda Jolma (LJ) Parakomiteen 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
   
Forfall:  
    

 

Neste møte: 19. januar 2023 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

    

1 VEDTAKSSAKER   

Sak 60-
22/23 
 
 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og 
inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 7 representanter 
Det er 1 sak som krever å ta i bruk regelen om 
inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med 
sakens behandling. Frode Flathagen er inhabil i sak 
68 

 
 
 

  

Sak 61-
22/23 
 

Godkjenne protokoll fra styremøte 05 
 
Vedtak: 
Protokollene godkjennes 

  

Sak 62-
22/23 
 

Regnskap periode 06 
Regnskapet styrer mot et stort overskudd i 2022, 
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som varslet tidligere i høst. NHF har hatt en 
formidabel omsetningsvekst de siste årene og 
spesielt i 2022, da vi har fått tilslag på flere 
søknader om tilskudd fra stiftelser. Som dere vil se 
av tabellen har vi uforutsette inntekter på kr 
810.810, samt at vi har en solid økning i betalte 
lisenser. Det kommer en betaling av DID til IFSS i 
desember på ca 20000 så resultatet for Lisens og 
forsikringer er ut til å bli rundt 50000 mer enn 
forventet. 

DugRun -32 160 

Klubbutvikling, prosjekt -75 000 

Klubbutvikling, prosjekt -7 000 

Para Gjensidigestiftelsen -219 800 

Para, Stiftelsen DAM -450 000 

Klubbutvikling / rekruttering -5 000 

VO-midler fra Studieforbundet/Post 3 -21 850 

 -810 810 

  
Når vi ser på inntektene de siste 5 årene har disse 
gått fra kr 3 389 000 til kr 6 061 000(forutsatt at mva 
kompensasjonen blir som budsjetter), som nesten er 
en dobling. 

 
Dette vil si at forbundet skal snu seg fort rundt for å 
klare å øke aktivitetsnivået i takt med 
omsetningsøkningen. Nye ressurser skal ansettes, 
og nye aktiviteter skal igangsettes. Denne 
prosessen tar nødvendigvis litt tid, slik at det vil 
være en forskyvning i forhold til når inntektene 
kommer og når aktiviteten igangsettes. Dette gir 
utslag i regnskapet, og er en av grunnene til at vi 
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ender med et så stort overskudd som vi gjør i 
2022.12.   
Det er ingen nye store endringer i regnskapet som 
ikke er varslet tidligere i år.  
For at vi skal få en bedre utnyttelse av midlene i 
2023, ønsker vi et budsjett som har et fundament i 
reelle aktiviteter som allerede er planlagt 
gjennomført i 2023. Dette vil gi oss et bedre 
utgangspunkt og en mer forutsigbar budsjettering. 
Komiteene har blitt tatt med i denne prosessen. 
 
TKN bemerker at det er frustrerende å se at vi styrer 
mot et stort overskudd når komiteene roper om 
penger. 
 
Vedtak: 
Styret tar regnskapet til etterretning. 
 

Sak 63-
22/23 
 

Revidert budsjett 2023 
 
Budsjettet ble fremlagt, og det er gjort noen 
forandringer til disponeringen i forhold til det 
tingvedtatte budsjettet. Dette er gjort i tråd med 
strategi og handlingsplan, og med ønske om et mer 
reelt budsjett, slik at aktivitet står i forhold til 
budsjett. Grunnet et forventet overskudd i 2022 er 
budsjettresultatet, som i utgangspunktet er et 
underskudds budsjett, blitt noe større. 
 
Vedtak: 
Styret vedtar det nye reviderte budsjettet med de 
endringene som er foretatt i styremøte. Det gjøres 
en ny revidering av budsjettet i februar, når 
tilskuddene fra NIF er kommet inn. 
 

  

Sak 64-
22/23 
 

Evaluering DogRun 2022 
Som evalueringen helt klart sier, har vi brukt for mye 
tid på DogRun i 2022, i forhold til utbyttet. 
Evalueringen sier likevel at DogRun som konsept er 
svært interessant for NHF i forbindelse med 
rekruttering, og det anbefales derfor at vi går i dialog 
med DogRun for å se om det finnes andre bedre og 
mindre tidskrevende samarbeidsformer. Det er ikke 
aktuelt å fortsette samarbeidet slik som det har 
fungert i 2022. En annen viktig faktor for videre 
samarbeid, er at NHF får vesentlig bedre synlighet 
både i markedsføringen og på arenaen ved 
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gjennomføring. 
Deltakelsen på Ridderdagene på Stordal vil fortsette 
som normalt, uavhengig av om vi kommer til enighet 
med DogRun om en ny samarbeidsavtale. 
Vedlegg: Evaluering 
 
Vedtak: 
Administrasjonen går i dialog med DogRun, og ser 
på muligheten for andre samarbeidsformer som er 
mindre tidkrevende og som gir NHF og arrangører 
synlighet Tidsforbruk og synlighet vil være viktige 
faktorer for et videre samarbeid. 
 
 

Sak 65-
22/23 
 

VM 2025 – Forsøknad IFSS 
Tinget har vedtatt at NHF skal jobbe for å søke VM 
for vintergrenene 2025. Det er nedsatt et 
arbeidsutvalg som skal kvalitetssjekke både NHFs 
mulighet til å bære et mesterskap, og til å forme en 
søknad til IFSS. Katrine Foss tar styret igjennom 
forslaget til forsøknad om VM 2025. 
 
Det er viktig at man lager en rolleavklaring, slik at 
dette er klart, både økonomisk og gjennomføring. 
Arbeidsgruppen må gå i dialog med Femundløpet. 
Det foreslås at komiteen kommer med forslag til 
eget mandat. 
 
Komiteen ønsker en budsjettramme for 
møtevirksomhet i 2022 
 
Vedtak: 
Styret vedtar at et eventuelt VM i 2025 legges til 
destinasjonen Røros. Det tas et forbehold om at 
man kommer til enighet med Femundløpet AS og 
Femund trekkhundklubb.  Det gis en budsjettramme 
for møteaktivitet på kr 10.000 i 2022 
 

  

Sak 66-
22/23 

Søknad om tilskudd – La Grand Oddysse 
 
TKS mottok søknad fra 4 mellomdistanseløpere 
31.10.2022, fra løpere som har meldt seg på i 
etappeløpet La Grande Odyssèe, som arrangeres i 
Frankrike 7-19 januar 2023. Se vedlegg. 
De ønsker seg økonomisk støtte til sitt prosjekt, 3 
deltar i åpen klasse, og 1 i begrenset klasse. NHF 
har tidligere gitt støtte til Sissel Wolf Mølmen, som 
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deltok i dette løpet i fjor. NHF har også gitt 
økonomisk støtte ved flere anledninger til deltagere i 
langdistanseløpet Iditarod. Det er også praksis at 
NHF dekker startavgiften for norske løpere ved 
Europa- og Verdensmesterskap.  
Videre ønsker de å få bruke NHFs landslags-
bekledning, så de er likt uniformert, og står klarere 
fram som en Norsk gruppe.  
Å støtte utøverne økonomisk mot å få rapport og 
bilder tilbake fra løpet vil kunne gi MD viktig 
oppmerksomhet og god markedsføring. Det er per i 
dag svært få utøvere innen denne grenen og det er 
ønskelig å få flere utøvere med. Et ledd i dette 
arbeide vil være synliggjøring av sporten og 
konkurranseformer for MD.  
 
Vedtak: 
Saken ble ikke vedtatt 
 

Sak 67-
22/23 
 

Landslagstrener/Sportssjef 
 
Det har vært mye frem og tilbake på hvordan vi skal 
løse kabalen for landslagstrenere for alle grener. 
Både økonomien og kompleksiteten er en utfordring. 
Det er vanskelig å få tilpasset en landslagssatsing 
slik at den gir utøverne i alle grener en forutsigbar 
satsing på et høyt nivå. 
Slik som toppidrettsmodellen er laget i dag, skal vi 
ha 3 landslag som er vinterlandslag, 
langdistanselandslag og barmarkslandslag, samt 2 
rekrutteringslandslag. Dette er en modell som har 
vist seg å være vanskelig å gjennomføre, både ut 
ifra grenenes egenart på vinterlandslaget, og at det 
er utøvere som er på både vinterlandslaget og på 
barmarkslandslaget. 
Det er store ambisjoner i miljøet, og økonomien er 
en stor utfordring. Med 3 landslag, 2 
rekrutteringslandslag og et jr landslag, (ikke 
beskrevet i toppidrettsmodellen), sier det seg selv at 
det blir lite penger til hvert lag. Vi kan vel gå så langt 
å si at trenerjobben i NHF er et frivillig arbeid med litt 
godtgjørelse. Dette er ingen god løsning! 
Vi har også sett at det er lite hensiktsmessig at GS 
også fyller rollen som sportssjef slik som det er lagt 
opp til i dag. Styret bestemte seg derfor for å utlyse 
en stilling som sportssjef, og det er mottatt 2 
søknader innen søknadsfristen. Nok en gang har vi 
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svært beskjedne midler til å betale for jobben og vil 
ikke kunne betale for mer enn en 5-10% stilling. 
Dette er heller ikke en optimal løsning. 
For at vi skal få til en forutsigbar satsing for alle sr.-
landslagsutøverne, foreslår jeg derfor at NHF 
ansetter en person i rollen som både hovedtrener for 
alle grener og sportssjef. Dette vil gjøre at vi kan 
betale en mer akseptabel lønn for arbeidet som 
legges ned, og vi kan derav også stille høyrekrav til 
jobben. Dette vil også løse den mer eller mindre 
fraværende kontakten mellom TKene, og gi en mer 
helhetlig satsing for alle landslagsutøvere, også de 
som er på to landslag.  
En (1) trener kan så klart ikke ha kompetanse på 
hele sporten, så derfor foreslås det at det settes av 
penger til spisskompetanse for alle grener. 
Hovedtreneren skal ha idrettsfaglig bakgrunn som vil 
komme alle landslagsutøverne til gode. Det er ikke 
unormalt å ha en hovedtrener fra annen idrett. 
Grenspesifikk kompetanse leies inn til samlinger. 
Det vil også være en stor fordel å ha hovedtrener og 
sportslig koordinator (sportssjef) i en og samme 
stilling. Da vil vi kunne oppnå en god 
kommunikasjonsflyt på toppnivå mellom komiteene, 
samt at all kommunikasjon går gjennom en person. 
Jr landslaget driftes omtrent som i dag, med Vårinn 
som trener (hvis hun ønsker å fortsette). En liten 
endring vil være at det skal foretas et uttak av laget, 
som skal bestå av 6, maks 8 deltakere som er 
dedikert for den oppgaven det er å være på et jr 
landslag. 
Hvordan splitten av trenerens tid skal fordeles må vi 
komme tilbake til, og jeg mener TKene må gjøre 
dette i samråd med den som eventuelt blir tilbudt 
stillingen. 
Hvis dette er en løsning TKene kan enes om, må 
det fattes en beslutning om stillingen skal lyses ut, 
eller om vi har kompetanse til denne stillingen i form 
av det trener apparatet vi har i dag. 
Treneren til TKN (Martin Winger) har søkt på 
sportssjef stillingen, og jeg har forstått at TKN 
ønsker å videreføre kontrakten med han som trener 
for TKN. Han har en bakgrunn som ville passe 
perfekt til denne jobben, og som vil tilføre NHF sin 
toppidrettssatsing et skikkelig løft (vedlagt CV). Jeg 
har ingen formening om TKN treneren har tid eller 
ønske om en slik stilling, men jeg vil anbefale styret 
at han blir forespurt før vi evt går for en utlysning av 



 

22/23 protokoll nr 06  7 

 

stillingen. 
Vil anbefale styret at en eventuell slik stilling 
ansettes allerede på nyåret. 
 
Vedtak: 
 
Det ansettes 1 person i stillingen som både 
hovedtrener for alle grener og sportssjef så raskt 
som mulig. Dagens TKN trener tas inn til intervju. 
Hvis vi ser at han ikke kan oppfylle de ønsker vi har, 
eller han ikke ønsker stillingen, utlyses tillingen 
omgående.  
Så fort vi har ansatt en person i stillingen, innkalles 
det til et møte mellom Hovedtrener/Sportssjef for å 
se på både den økonomiske, og tidsmessige 
fordelingen mellom grenene. 
 

Sak 68-
22/23  

Tapt arbeidsfortjeneste 
Det har i 2022 vært flere tunge saker som har blitt 
behandlet i styret, noe som har vært tidkrevende for 
styret generelt, men spesielt for presidenten. For at 
sakene skulle bli behandlet forsvarlig, har 
presidenten vært nødt til å bruke utallige timer både 
på dagtid, kveldstid og i helger. Dette har resultert i 
at presidenten har måttet avspasere og bruke 
feriedager fra sin arbeidsgiver, for å dekke den tiden 
han har brukt å løse saker for NHF i arbeidstiden. 
Ekstraordinære saker som har blitt behandlet i 2022 
er: 

• Gjenopptaking av aktivitet- covid 

• Covid pandemien i januar og februar 

• VM på Hamar 

• Flere sanksjons saker fra mars frem til d.d. 

• Ekstraordinært ting i november 

Som vi alle vet har det ekstra arbeidet som har blitt 
lagt ned for å løse de ekstraordinære sakene vært 
helt påkrevet.  
Det foreslås derfor at presidenten godtgjøres for 5 
dager tapt arbeidsfortjeneste, som utbetales i 
desember. Dette vil kunne tas fra posten 
«Styremøter» som vil ha et overskudd, grunnet at 
styreseminaret 2022 har blitt avlyst. 
 
Vedtak: 
Presidenten godtgjøres med taptarbeidsfortjeneste 
for 5 dager, grunnet påkrevd stor arbeidsmengde i 
forbindelse med ekstraordinære saker som har blitt 
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fremmet for styret i 2022. Tapt arbeidsfortjeneste 
belastes på prosjekt «styremøter» i regnskapet, og 
utbetales i desember. 
 

Sak 69-
22/23 

Eventuelt 
 
Sak 1 Søknad om støtte til TD’er Finnmarksløpet 
2023 
 
Viser til samtaler og møte med IFSS, hvor det 
kommer frem at IFSS ikke dekker kostnader med 
dommere (TD’er). 
I avtalen med IFSS dekker Finnmarksløpet Race 
Marshall og Race jugde,  
hvorav IFSS betaler reiseutgifter for de 2 gjennom 
den kontingenten som Finnmarksløpet har betalt 
IFSS (ca. NOK 100.000). 
Kostnaden med TD’er utover det vi vanligvis gjør har 
vært vår oppfatning at dette ble dekket gjennom 
IFSS eller forbundet, og vi har derfor beklageligvis 
vært uviten om dette. 
 
Etter årets hendelser er det viktig for Finnmarksløpet 
å ha nok TD’er for ikke å komme i tilsvarende 
situasjon. 
I den anledning søker vi støtte tilsvarende 
arrangement med unntak av Race Marshall og Race 
Jugde. 
I 2023 forventer vi å benytte 7 TD ‘er til sammen i 
alle klassene. 3 TD’på hver klasse i tillegg til én i 
juniorklassen. Aspiranter kommer i tillegg. 
Kostnaden vi søker om er for 5 TD’er med 50% 
kostnadsdekning tilsvarende som i 2022. 
Mvh/Best regards 
Birgit K Haugland 
Daglig leder 
FINNMARKSLØPET AS 
M +47 482 0 1 120 
Finnmarksløpet AS  
Markveien 38 B postboks 12 
 
Styret fremhever at NHF i utgangspunktet kun 
støtter TD til NM. Det ligger derfor kun budsjettert 
TD til NM som i år er i Femundløpet. Finnmarksløpet 
har ikke NM status kun VM status. 
 
Vedtak: 
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Det vedas at NHF støtter Finnmarksløpet med 50% 
av kostnaden for 5 TDer på lik linje som ved NM 
 
 

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak 70-
22/23 

Styresammensetning Saken utsatt 
 

  

Sak 71-
22/23 
 

Eventuelt 
Sak 1 Representasjon fra styret 
VM/Finnmarksløpet 
Det er besluttet at Hernan deltar som representant 
fra styret i Finnmarksløpet mandag 13.-lørdag 18. 
mars. Frode deltar fra torsdag 09.-mandag 13. mars. 
Øvrige styremedlemmer er velkomne til å reise til 
Finnmarksløpet, men det vil ikke bli bekostet av 
NHF 

  

3 INFORMASJONSSAKER   

Sak 72-
22/23 
 

Nye ledere SHKS 
NHF har søkt etter ny leder for SHKS, og fikk inn 2 
søknader. Begge var svært gode kandidater, og for 
å ikke miste god kompetanse, ble det besluttet å 
tilby begge en ledende rolle i SHKS. Fanny Wedde 
er ansatt som leder, og Pinja Korpela er tilbudt 
stillingen som hovedtrener. Pinja må avklare med 
sin arbeidsgiver om hun kan få fri i den aktuelle 
uken SHKS arrangeres, og kommer tilbake på om 
hun kan takke ja til jobben. 
Det er nødvendig med en evaluering av SHKS, slik 
at den tilfredsstiller de ønskene som SHKS trin 2 
skal ha. 

  

Sak 73-
22/23 

 

Untatt offentligheten   

Sak 74-
22/23 

Oversettelse kjørereglement til engelsk 
Vi har inngått en avtale med Semanti om oversettelse av 
løpsreglementet til engelsk. Nina Skramstad vil hjelpe 
Semanti i forhold til ord og uttrykk som er spesielt for 
Hundekjøring, samt at hun kvalitetssirkler at den totale 
oversettelsen stemmer. 

  

Sak 75-
22/23 
 

Eventuelt 
Sak 1 VM uttak – Preselected 
Det er ikke preselectede utøvere i klassen WC global for 
herrer. Dette ønsker TKN å påklage. IFSS mener at WC 
global skal ha deltakere fra flere kontinenter enn Europa. 
Dette er beskrevet i regelverket. 
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Sted, dato  
 
Referent: Vibecke Schøyen 
 
 
Distribusjonsliste: 
NHF’s kontor 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Frode Flathagen   Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________               ______________          _______________         __________________                       

Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                                           

Laila Leegaard           Pål Andersen   Martin C. Corell             Maren E. Leegaard

            

            
 
 
 

4 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TKN    

TKS    

TKB    

UK    

ESK    

TDK    

5 INFORMASJON FRA GS   
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