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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 
Sted: Teams 
Tid: Torsdag 26.01.2023 kl 20.30 
 
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 Kom inn i møtet kl 21.00 
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB 
Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TDK Ikke tilstede 
Johanne Sundby (JS) ESK Ikke tilstede 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen Ikke tilstede 
   
Forfall:  
    

 

Neste møte: 16. februar 2023 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

    

1 VEDTAKSSAKER   

Sak  
90-22/23 
 
 

Motions IFSS 
At the General Assembly 2022 a motion from Norway 
passed changing the requirement to award World 
Championship title in each rated class. 
After receiving the entries for the planned 2023 On-Snow 
World Championship and Masters in France we could 
see how the new rules affect the classes that can be 
awarded. The impact of the new rule that requires a 
minimum of 10 competitors from five (5) countries will be 
significant for some of the classes. 
A request from the Swedish Federation has been sent to 
Council asking for an exemption to use the "old" 
championship rule during the two upcoming years. See 
attached pdf document. The "old" rule requires seven (7) 
competitors from three (3) countries for a class to be 
rated championship class. 
 
It is now up to you Members to take a vote and either 
approve / not approve the suggested exemption to the 
Championship title rule. 
 
Deadline to vote: January 30, 2023. 
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Saken ble grundig diskutert, og følgende punkter ble 
fremmet: 
 

• Hundekjøringens historie, og videreføring av 
denne 

• Frafall i vår idrett, spesielt Nordisk 

• Økonomi, post pandemi, og krig i Europa, tid for 
et unntak 

• Profesjonalitet – internasjonalt nivå 

• Konsekvenser for spesielt grenen Nordisk 

• Ikke nederlag å snu i denne saken, selv om det 
var Norge som fremmet saken da den ble vedtatt 

• Kun nordiske land som deltar 

• Kan man kalle det VM klasse når det kun er 3 
deltakende land 

• Vedtaket er fattet av IFSS GA (30 land) 

• Påtide å gjøre endringer å få sporten mer 
tidsriktig hvis man ikke klarer å oppfylle kravene 
IFSS har satt for tildeling av VM og EM medaljer 
 

 
Vedtak: 
 
NHF stemmer imot forslaget om unntak fra regelen om 
antall deltakere og deltakerland frem til GA 2024 
 
Votert med 2 stemmer for og 5 imot 
 
Styrets representant fra TKN ønsker å ha protokollført at 
vedtaket er en skandale for sporten og spesielt grenen 
nordisk, og er svært uenig vedtaket. 
 
 

 
 
Sted, Oslo dato 27.01.2023 
 
Referent: Vibecke Schøyen 
 
 
Distribusjonsliste: 
NHF’s kontor 
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___________________                  __________________                __________________                           

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

            

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 


