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Årsmelding 

Alta trekkhundklubb 

sesongen 

2014 / 15 

 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder: Maria Sparboe  
Nestleder: Yngve Opgård 
Kasserer: Hanne Bakken Johansen  
Styremedlem: Marianne Skjøthaug 
Styremedlem: Sølvi Monsen 
Varamedlemmer: Marit Bakken Iversen og Geir Otto Olsen 

 
Sportslig komite: 
Leder: Arne Karlstrøm 
Medlem: Harald Tunheim 
Medlem: Roy Ugseth 
Vara: Ben Voigt 
Rennleder: Rita Hallvig 
Sjefsveterinær: Hanna Fredriksen 
 
Valgkomite: 
Trond Anton Andersen, Bernt Walseth og Trond Frogum. Vara: Maria Uglebakken 

 
Athks representant i Finnmarksløpet AS: 
Maria Sparboe 
 
Generelt: 
Vi er registrert med 73 medlemmer i Norges Hundekjørerforbund. Dette er en liten nedgang 
fra fjoråret. Representanter på tinget for 2014 var Rita Hallvig og Arne Karlstrøm. Det har 
ikke blitt jobbet med rekruttering av flere medlemmer. Økonomien til klubben må sies å 
være god. 



Sesongen 2014-15 har vært preget av mye dårlig vær på løp. En følge av dette var at NM ikke 
ble avviklet. Medlemmene våre har gjort stor innsats i konkurransene som har blitt 
gjennomført! (Oversikt over plasseringer kan sees på neste side). 

Det har vært månedlige medlemsmøter med unntak av mars og april. Samtlige møter har 
vært på Kvenvikmoen Golfhotell. Etter årsskiftet ble møterommet flytte ned i kjelleren og 
lokalene anses ikke lenger som egnet som møterom.  

Det har vært styremøter ved behov. Hovedsakelig har vi fortløpende behandlet saker per e-
post. 

Det har vært avholdt et møte mellom leder i styret og Web-gruppa. En ny hjemmeside er 
oppe. Denne ser ut til å være mindre utsatt for hacking enn den forrige. Styret oppfordrer 
medlemmene til å sende inn stoff til hjemmesida, slik at denne holdes levende. 

Alta trekkhundklubb har 40-års jubileum i 2015! I den anledning har klubben fått ny logo. 
Mange medlemmer har hentet ut logo på Hurtigtrykk og den har blitt lagt merke til.  

Undertegnede har deltatt på fem møter i Finnmarksløpet AS. Finnmarksløpet gikk med 
underskudd i 2014 og fremtiden ser ikke helt lys ut. Dette bl.a. grunnet økte utgifter i 
forbindelse med veterinærer. I tillegg skaper milde temperaturer utfordringer for 
løypekjøring og FL AS har vært nødt til å leie inn frysekontainer til hundefôr.  

Juni 2014 ble den årlige grillkvelden arrangert i Mathisdalen ved hytta til Kåfjord Jeger og 
Fisk. Det var nydelig vær og trivelig å se folk uten boblejakker.  

I begynnelsen av september 2014 ble den årlige treningssamlinga til Bingis arrangert. Det var 
mange oppmøtte, både barn, voksne og hunder. Det var sosialt og trivelig! Litt trening ble 
det også. 

Høsten 2013 ble det avholdt et seminar over to dager på Vangen grendehus i Eiby. Jeff King 
var hovedforedragsholder. Tommy Jordbrudal holdt et innlegg om å ligge bakerst i Iditarod. 
Det var fullt hus og mange av klubbens medlemmer bidro, både med foredrag, kaker, rigging 
og rydding. Det kom deltakere både fra resten av Finnmark, Troms og Sverige. Vi fikk til og 
med vært litt sosiale i form av en liten fest på kvelden.  

Leder og flere i styret har deltatt på møter i forbindelse med planlegging, gjennomføring og 
evaluering av Alta to-dagers. Løpet ble i år arrangert med et nytt konsept. I korte trekk gikk 
dette ut på at deltakerne kjørte ca 22 mil uten noe definert sjekkpunkt. De måtte ha med alt 
fra start og var selv ansvarlige for tidtaking og evt. drop-dogs. Kun i 8-spanns klassen var det 
mulighet å sette ut hund etter 11 mil. Det var ikke alle medlemmene våre som bifalt 
konseptet. Til tross for dette var løpet fulltegnet og kun to stykker brøt løpet, begge deltok i 
åpen klasse. En stor takk Roger Dahl som introduserte konseptet og til Rita Hallvig og Ingvild 
Lakseide, Maria Uglebakken, Trond Frogum, samt de frivillige med flere! 



Barnas Finnmarksløp ble avholdt på Jotka fjellstue. Steinar Kristensen og Yngve Opgård var 
ansvarlige og mange barn satte nok personlig og familiemessig fartsrekord grunnet 
superføre. 

Åsgårdsreia våren 2015 gikk som planlagt. Det ble en del frafall grunnet regnvær og sykdom, 
men Hege Knutsen tok ansvar! Reisa hundekjørelag var faktisk overrepresentert på 
Åsgårdsreia, men erfaringsutveksling over fylkesgrensa må anses som positiv. 

 

KONKURRANSER – plassering for medlemmer: 

Langfordløpet – Avlyst grunnet snømangel. 

Alta to-dagers – ble arrangert 9.-10. januar 2015 og hadde stor deltakelse.  

25 stk. stilte til start i 12-spann klasse. 21 stk. stilte til start i klasse for 8-spann. Begge klasser 
var 220 km. I 2x50 km klasse 6-8 spann stilte 9 stk.  

Vinner i 12-spann Michael Mikuska, nr. 2 Kristian Walseth, nr. 3 Harald Tunheim.  

I 8-spann vant Ole Christian Uglebakken, mens Martin Andre Aslaksen ble nr. 3.  

I 6 – 8 spann 2 x 50 vant Rune Røksland. Han var den eneste som gjennomførte 2x50 km i 
minus 45 effektive kuldegrader. 

Jr.-klasse: Elisabeth Uglebakken, Guro Krempig, Mina Karlstrøm, Helene Strøm, Sofie 
Beddari.  Flere juniorer måtte hentes/reddes og dag to ble avlyst pga dårlig vær. 

Snørekjøring ble også avlyst grunnet ekstrem kulde og vind.  
 

Femundløpet 600 – Kristian Wahlseth, Arne Karlstrøm og Trine L. Kristiansenn deltok. 
Løpet ble stoppet og etter hvert avlyst grunnet værforhold og savnede juniorløpere. 
 
Femundløpet Jr. – Hanna Lyrek deltok og ble liggende værfast i fjellet. Hun ble reddet ut 
etter 12 timer. 
 
Bergebyløpet – Steinar Kristensen vant og var den eneste som fullførte 650 km før løpet 
ble stoppet av rennledelsen grunnet kommende uvær. Roger Fossøy, Bernd Helmich, og Roy 
Ugseth kjørte 60 mil og kom inn til nest siste sjekkpunkt som nr .2, 3 og 4.  
 
8-spanns klasse: 2. plass Hilde Engmark Lunde og 3. plass, Mailene Skjølås. 
 



Finnmarksløpet – hadde rekorddeltakelse og over 600 frivillige var med å hjalp til. Løpet 
ble også i år noe mildværspreget.   
 
Sigrid Ekran ble verdensmester i langdistanse åpen klasse, 1000 km.  
 

Medlemmer fra Alta thk fikk følgende plasseringer i åpen klasse:  

4. May-Conny Johansen 
15. Kristian Walseth 
16. Bernd Helmich 
17. Roger Fossøy 
23. Roy Ugseth 
 
Elisabeth Edland ble verdensmester i 8 spann klassen, 500 km.  
Medlemmer fra Alta thk fikk følgende plasseringer i 8-spann klasse: 
14, Jørn Roger Strifeldt 
15. Christian Høy Knudsen 
17. Helge Hoftun 
19. Berit Seljestokken 
23. Mailene Skjølås 
29. Kristian Bretonjakt Lauvland 
31. Anna Dorthea Yri 
 
Anette Børve Hernes ble verdensmester i JR-klassen, 200 km. 

Medlemmer fra Alta thk fikk følgende plasseringer i Jr-klassen:  

2. Hanna Lyrek 

3. Guro Krempig  

4. Mina Skjøthaug Karlstrøm 

5. Elisabeth Uglebakken  

6. Helene Strøm 

  

Renraset 8-pann 500 km: 

Eveline Koch fra Sverige ble verdensmester. 
 

Pasvik Trail: Avlyst grunnet langvarig mildvær. 

 
Barnas Finnmarksløp - ble arrangert på Jotka fjellstue av Yngve Opgård og Steinar 
Kristensen. Løpet ble en suksess og det ryktes om at det ble satt en del fartsrekorder grunnet 
gode løypeforhold. 
 

https://www.facebook.com/kristian.walseth.3
https://www.facebook.com/bernd.helmich.1
https://www.facebook.com/rogerfossoy
https://www.facebook.com/roy.ugseth
https://www.facebook.com/jornrs
https://www.facebook.com/helge.hoftun
https://www.facebook.com/berit.seljestokken
https://www.facebook.com/mailene1
https://www.facebook.com/kristianbretonjakt.lauvland
https://www.facebook.com/annadorthea.yri
https://www.facebook.com/hanna.lyrek
https://www.facebook.com/guro.krempig
https://www.facebook.com/euglebakken


Takk til alle som har vært med å bidra til at arrangementene kunne gjennomføres! Takk til 
revisor Nina Uglebakken og Jostein Thomassen for materialforvaltning. Og gratulerer til dere 
andre! 
 

For styret i Alta trekkhund klubb, 

Alta den 15.5.2015 

 

Maria Sparboe - leder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding fra sportslig komité til årsmøte 2. juni 2015 
Komiteen har bestått av: Arne Karlstrøm (leder), Harald Tunheim, Roy Åge Ugseth. Ben Voigt (vara). 
Disse er valgt fra ATHK 

Rita Hallvig med som rennleder.  Hanna Fredriksen med som sjefsveterinær. 

FL adm. har møtt på møtene, men uten stemmerett. 

Vi har hatt seks møter siste år.  

Den største saken vi har jobba med har vært rapporten fra Mattilsynet etter løpet i 2014. Flere avvik 
måtte lukkes før neste års løp. I etterkant av dette er flere endringer gjort 

- Rutinene for vet. bøker skjerpet.  
- Vi har innført obligatorisk pre race sjekk før start på alle hunder.  
- Skjerpa kravene for å få lov til å stille til start på FL.  
- Forandret hviletidspotten på slutten av FL-1000km.  
- Sørget for frysecontainer før start til innfrysing av hundefôr.  
- Kjøpt inn Glavamatter for å dekke til depot på sjekkpunkt. 

Vi valgte å innføre tak på antall startende. Maksimalt 60 på FL-1000, og maksimalt 80 på FL-500.  
De som ikke fikk plass havna på venteliste. Vi gjorde dette på grunn av at det var VM, vi var redde for 
at for mange påmeldte ville gå ut over kvaliteten på løpet. 

Vi gikk inn for en innskjerpelse av det internasjonale dopingregelverket. Særlig bruken av antibiotika 
er svært liberal i det internasjonale regelverket. 

Det ble innført tidsutjevning på Jergul for FL-500. 

Ellentjern ble nytt sjekkpunkt for FL-1000. Dette skal være et villmarkssjekkpunkt. 

Det ble jobbet med omlegginger av trasé inn til Tana, og mellom Sirma og Levajok. Ny trase medførte 
mye jobb i Pasvik. Særlig ble det jobbet mye mot reindrifta for å finne en trase som de var fornøyd 
med. 

Vi har hatt to møter etter FL-2015. Rita og Hanna hadde møte med mattilsynet rett etter FL. De var 
godt fornøyd med hva de hadde sett ute i sporet. De vil nå gå igjennom vet. bøker før de kommer 
med endelig rapport i slutten av april. Pr. 25. mai har vi enda ikke fått noen rapport. 

Vi har og diskutert Dervo-saken grundig. Rennleder og daglig leder har vært i Bergeby. Saken er nå 
over, og det har ordnet seg greit. 

Etter løpet har vi og diskutert veterinærtjenesten under løpet, og spesielt tynne hunder - når skal de 
skal tas ut av løpet. Årets løp var nok en lærdom for både kjørere og veterinærer. 

Vi har også diskutert bryt-prosenten og antall hunder i mål. I tillegg har vi drøftet en skriftlig klage 
som er kommet inn etter løpet. 

 

For sportslig komite, 

Arne Karlstrøm - leder 

 



 





Forslag:

Budsjett-forslag for 2015 Resultatregnskap for 2014
Inntekter Inntekter
Medlemskontigent 12000 Medlemskontigent 11 800
Div. støtte/int. 20000 Diverse støtte/int. 44 696
Diverse arrangement 20000 Diverse Arrangement 31 757
Alta 2-dagers 80000 Alta 2 Dagers 83 280
Chip salg 0 Salg av Chip 8 135
Renteinntekter 150 Renteinntekter 164

Sum inntekter 132150 Sum Inntekter 179 832

Kostnader Kostnader
Div. arrangement 20000 Div.Arrangement 38 181
Alta 2-dagers 60000 Alta 2 Dagers 44 967
Kjøp av Chip 0 Kjøp av Chip 750
Andre kostnader 25000 Andre kostnader 11 263
Reisestøtte 20000 Reisestøtte 2 000
Porto og Telefon 0 Porto og Telefon 0
Rentekostnader 0 Rentekostnader 0

Sum kostnader 125000 Sum kostnader 97 160

Fiktivt resultat 7150 Resultat 82 672



AKTIVITETSPLAN SESONGEN 2015-16 

 

Medlemsmøter: Det avholdes medlemsmøter første tirsdag hver måned fra 
september 2015 til og med mai 2016 på Gargia fjellstue, eller annet egnet 
møtelokale. 

Sommergrillen: tirsdag 23. juni 2015 på Paulsen-hytta (KJFF) i Mathisdalen 

Miniseminar/skadekurs med Geir Wiik: 21.-23. august 2015 

Høstsamling Bingis: 4.-6. september 2015 

Langfjordløpet: Desember 2015 

Alta 2-dagers: 8.-10. januar 2016 

Finnmarksløpet: 5. mars 2016 

Barnas Finnmarksløp: April 2016 

Åsgårdsreia: 29. april-1. mai 2016 

Årsmøte: 31. mai 2016 

 

For styret i Alta trekkhundklubb,  

Maria Sparboe - leder 

 

 

 

 



INNKOMNE SAKER til årsmøtet 2015 

Forslag 1: Oppretting av utvalg for Alta 2-dagers. Forslagsstiller: Maria Sparboe.  

Utvalg for Alta 2-dagers bør formaliseres, kandidater forespørres av valgkomite og velges av 
årsmøtet. 

Bakgrunn: Slik det er i dag råder det stor usikkerhet rundt arrangementet og mye av 
oppgavene faller på styret. Noen må ta ansvar for gjennomføring av løpet slik at 
arrangementet blir avholdt. 

Følgende mandat for utvalget legges til grunn: 

Alta 2-dagers: 

1. Til å arrangere løpet Alta 2-dagers nedsetter årsmøtet et samtykkende utvalg som 
inkluderer et styremedlem. 

2. Utvalget vurderer/bestemmer selv:  
• Forlengelse av løpet  
• Alternative løyper  
• Sjekkpunkt 
• Antall klasser 
• Navn på løpet 
• etc. 

3. Tidspunkt for Alta 2-dagers settes til 1. eller 2. helg i januar. Tidspunkt avhenger av 
når Øytun-elever kan bidra. 

4. Løpet terminfestet til minst 200 km for åpen klasse. 
5. Frist for påmelding er 1. desember 2014. 
6. Påmeldingsavgift medlemmer/ikke medlemmer: 700/1000. Etter-påmelding kr 300 i 

tillegg til påmeldingsavgift (gjelder alle). 
7. Utvalget står fritt til utvikle løpet innenfor gitte økonomiske rammer fastsatt av 

årsmøtet, samt rammer gitt for terminfestede løp. Alle klasser skal terminfestes. 
8. Alta 2-dagers kan være et kvalifiseringsløp for Femundløpet junior/Finnmarksløpet 

jr., dvs. min. 10 mil, 6-spann og minst ett sjekkpunkt.  
9. Løpet skal være et kvalifiseringsløp for Femundsløpet 400 og Finnmarksløpet 500. 
10. Utvalget står fritt til å knytte til seg andre frivillige (i klubben) som ønsker å bidra. 
11. Utvalget tar opp løpskonsept på medlemsmøte før endelig konsept spikres. Innspill 

kan tas til etterretning. 
 

Følgende medlemmer velges inn for 2015: Kristian Walseth, Ingvild Lakseide, Rita Hallvig. 
Representant fra styret: Yngve Opgård og Sølvi Monsen. Kristian og Yngve har foreslått seg 
selv inn i utvalget på medlemsmøtet i begynnelsen av mai. De har noen ideer rundt videre 
utvikling av løpet og løype trasé. Utvalget avgjør selv rollefordeling. Rollefordeling må 
avgjøres tidlig. Dersom utvalget vil arrangere jr. klasse må de ha en som tar ansvaret for 
denne klassen. Jan Navjord forespørres om å være Jr.-ansvarlig.  



FORSLAGET BLE VEDTATT AV ÅRSMØTET MED SMÅ ENDRINGER.  

 

Forslag 2: Styret foreslår frist for innbetaling av medlemskontingent settes til 31.1. (Gjelder 
ikke nye medlemmer). Medlemmer som ikke betaler innen fristen kan ikke søke om 
tilbakebetaling av reiseutgifter i forbindelse med løp. De får heller ikke redusert 
påmeldingsavgift på Alta 2-dagers påfølgende år. De medlemmene som har registrert seg 
med e-post adresse vil få tilsendt påminnelse om betalingsfrist. 

FORSLAGET BLE VEDTATT AV ÅRSMØTET. 

 

Forslag 3: Reisestøtte-beløp som avsettes kan deles ut til de som deltar på løp ved reiserute 
på 30 mil eller lenger. Forslagsstiller: Maria Sparboe 

Beløpet som fastsettes må baseres på klubbens økonomi, samt fremtidige utsikter. Søker ha 
betalt medlemskap for inneværende år og innen 31.1. Søknadsfrist er 1. mai. Dersom det har 
kommet inn mange søknader som overstiger budsjett, vil styret fordele reisestøtte etter 
følgende kriterier: 

• Lengste reiserute (dersom flere søkere enn budsjett vektlegges neste pkt). 
• Fullført løp (dersom flere søkere enn budsjett veklegges neste pkt) 
• Beste plassering (dersom flere søkere enn budsjett) 
• Loddtrekning 

Bakgrunn: Slik det er i dag har ikke styret klare nok retningslinjer for utdeling av midler. Det 
stilles ingen krav til lengde på medlemskap. 

ÅRSMØTEVEDTAK: Styret får fullmakt fra årsmøtet til å jobbe videre med retningslinjene.  

 

Forslag 4: Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å leie inn juridisk eller dertil egnet 
bistand i forbindelse med reforhandling av avtale mellom Finnmarksløpet AS og Alta 
trekkhundklubb. 

Bakgrunn: avtalen mellom FL AS og Athk har varighet ut 2016. Avtalen er moden for 
reforhandling. Det har vært diskutert å omgjøre FL AS til en stiftelse. Athk eier 20 % av FL AS. 
Det kan være fornuftig å hente inn juridisk bistand.  

ÅRSMØTEVEDTAK: Bistand skal ikke overskride budsjettert overskudd for 2015 (kr 7150). 

 



VALG ALTA TREKKHUND KLUBB 2015 

 
Valgkomitéens innstilling - ATHK 2015 

Valgkomiteen har bestått av Bernt Walseth, Trond Frogum og Trond Anton Andersen. Vara: Maria 
Uglebakken. 

Følgende var på valg i 2015: 

Hanne Bakken Johansen, kasserer/styremedlem ATHK 
Sølvi Monsen, styremedlem ATHK 

Marit B. Iversen, vara styre ATHK 
Geir Otto Olsen, vara styre ATHK 

Harald Tunheim, medlem i sportslig komité 
Ben Voigt, varamedlem i sportslig komité 

 

 

Alle på valg unntatt Hanne Bakken Johansen tar gjenvalg.  
Valgkomiteens forslag til ny kasserer/styremedlem er Caroline Vandersmissen. 

Harald Tunheim vil orientere på årsmøtet angående sin plass i sportslig komité. 
Trond Anton Andersen vil også orientere litt angående sportslig komité. 

 

 

MVH Trond A. Andersen 

 

Valgkomite 

Trond Anton Andersen      ikke på valg 

Bernt Walseth                   på valg – tar gjenvalg 

Trond Frogum                      på valg – tar ikke gjenvalg, forslag: Ingvild Lakseide 

Maria Uglebakken               Vara 

 



BEHANDLING AV ÅRSMØTET: Ingen benkeforslag til valgkomiteens innstilling.  

 

Etter valget: 

 

Alta thk styre: 

Maria Sparboe        Leder 

Yngve Opgård                    Medlem 

Carolien Vandermissen      Kasserer  

Sølvi Monsen       Medlem 

Marianne Skjøthaug      Medlem 

Marit Bakken Iversen og Geir Otto Olsen (begge vara)   

 

Representant i styret til Finnmarksløpet AS (FLAS) 

Maria Sparboe                     

 

Sportslig komite: 

Arne Karlstrøm       Leder 

Roy Ugseth         Medlem 

Harald Tunheim       Medlem 

Ben Voigt                           Vara 

Rennleder                          Velges ikke  

Sjefsveterinær                    Velges ikke 

 

Utvalg Alta 2-dagers: 

Ingvild Lakseide 

Sølvi Monsen 



Rita Hallvig 

Kristian Walseth 

Yngve Opgård 

 

Valgkomite.  

Trond Anton Andersen        Leder 

Bernt Walseth                 Medlem 

Ingvild Lakseide                  Medlem 

Maria Uglebakken               Vara 
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