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Styret har i perioden bestått av: 
Leder: Maria Sparboe  
Nestleder: Marianne Skjøthaug 
Kasserer: Carolien Vandersmissen  
Styremedlem: Sølvi Monsen 
Styremedlem: Yngve Opgård (permittert fom september 2015). 
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: Arild M. Jøssund 
 
Valgkomite: 
Trond Anton Andersen, Bernt Walseth og Ingvild L. Fossøy. Vara: Maria Uglebakken 

 
Athks representant i Finnmarksløpet AS: 
Maria Sparboe 
 
Generelt: 
Vi er registrert med over 90 medlemmer i Norges Hundekjørerforbund. Dette er en oppgang 
fra fjoråret og kan i hovedsak krediteres kasserer som har lagt ut informasjon og sendt ut 
påminnelser til medlemmer. Økonomien til klubben må sies å være god. 

Representanter på tinget for 2015 var Rita Hallvig og Arne Karlstrøm.  



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, foruten mars måned. Samtlige møter har vært på 
Peppes Pizza. Oppmøtet har vært bra og mange temaer har vært diskutert. I desember 
hadde vi dessuten besøk av Lotte Friid Fladeby fra Norges Hundekjørerforbund. Hun fortalte 
oss litt om organisasjonen og hva de kunne bistå oss med.  

Det har vært styremøter ved behov. Hovedsakelig har vi fortløpende behandlet saker per e-
post. I tillegg har vi vært i møte med Finnmark Idrettskrets angående ny basisnormlov og 
verifisering av regelverk og avtale med FL AS.  

Hjemmesiden brukes lite og facebook ansees som det viktigste formidlingsmediet klubben 
har. Hjemmesiden er likevel viktig for å hente inn nye medlemmer samt kunngjøre stoff til 
de som ikke er medlemmer og ikke har facebook, f.eks i forbindelse med Alta 2-dagers og 
årsmøtet. Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn stoff til hjemmesida, slik at denne 
holdes levende. 

Undertegnede har deltatt på fem møter i Finnmarksløpet AS (FL AS), samt en 
strategisamling. FL AS gikk med underskudd i 2014. I 2015 derimot har vi klart å snu dette. 
Årsregnskapet viser et overskudd på over 100 000 kr. Dette er likevel ikke mer enn det må 
være, skal vi ha en økonomisk buffer til å kunne håndtere dårligere år. Leieavtalen mellom 
Athk og FL AS varer til 31.12.2016 og må reforhandles. Denne prosessen er i gang. Samtidig 
legger FL AS opp til en ny strategi for fremtiden. Denne går både på forbedring av det 
sportslige, samt fokus på det økonomiske. Det jobbes målrettet mot å komme inn på 
nasjonalt statsbudsjett. Bakgrunnen for dette er at en stor del av inntektskilden ser ut til å 
falle bort, ettersom det er fylkeskommunen som har stått for dette, og fylkeskommunene 
har fått mindre å rutte med.  

Juni 2015 ble den årlige grillkvelden arrangert i Mathisdalen ved hytta til Kåfjord Jeger og 
Fisk. Det var nydelig vær, men oppmøtet var ikke det helt store. Antakelig fordi det var 
St.hansaften.  

I august 2015 ble det avholdt et seminar om skader og forebygging. Geir Wiik var 
foredragsholder. Over 20 hundefolk deltok. Disse kom fra klubben, Øst-Finnmark, Troms og 
Sverige. Det ble en sosial og ikke minst veldig lærerik affære for både og nybegynnere.  

I begynnelsen av september 2015 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. 

Alta to-dagers gikk som planlagt. Løpet ble i år arrangert med et samme konsept som 
fjoråret – «ta vare på deg selv og hundene uten hjelp fra handler». Løpet har fått «nytt» 
utvalg, noe som resulterte i endra løyper, mulighet for drop-dog og at løpet ble lengre for 



åpen klasse. At deler av løypa var ny, medførte at man ikke møttes så ofte, noe som var helt 
utmerket. Det har også blitt jobbet med nytt navn og ny logo til løpet, uten at dette er 
avgjort.  

Barnas Finnmarksløp ble avholdt på Jotka fjellstue. Steinar Kristensen tok ansvaret for dette 
og det ble en suksess. 

Åsgårdsreia våren 2016 gikk som planlagt. Hege Knutsen tok ansvar! Reisa hundekjørelag var 
med også i år. 

 

KONKURRANSER – plassering for medlemmer: 

Langfordløpet – Avlyst grunnet snømangel. 

Alta to-dagers – ble arrangert første andre helga i januar 2016 og hadde stor deltakelse.  

Vinner i 12-spann ble Kristian Walseth, nr. 2 Arne Karlstrøm og nr. 3 Christian Høy Knudsen. 

I 8-spann vant Vidar Uglebakken, nr 2. Vidar Mykklevoll og nr. 3 Torbjørn Helstrøm.  

I 6 – 8 spann 2 x 50 vant Martin Aslaksen. Nr. 2 ble Kenneth Nilsen. 

Jr.-klasse: Hanna Lyrek, Martin Tunheim, Stian W. Opgård, Marit Leinan Abrahamsen, 
Ingeborg Emilie Killi   

 Snørekjøring ble også avholdt på ei senere helg. 

 
Femundløpet Jr. – Hanna Lyrek vant klassen og ble samtidig Europamester! 

 
 
Bergebyløpet –  Åpen klasse: Nr. 1 Kristian Walseth, nr. 2 Ben Voigt, nr. 3 Trine K. Lyrek, 
nr. 4 Christian Høy Knudsen, nr. 7 Roy Ugseth, nr. 8 Espen Bech 
 
8-spanns klasse: 4. plass Jørn Roger Strifeldt og 8. plass Anna D. Yri 
 
 
Finnmarksløpet – Løpet ble også i år noe mildværspreget.   
 
Petter Karlsson vant langdistanse åpen klasse, 1000 km. Marit Beate Kasin ble norgesmester 
og nr. 2. 
 
 



Medlemmer fra Athk fikk følgende plasseringer i åpen klasse:  
8. Christian Høy Knudsen 
13. Ben Voigt 
17. Maria Sparboe 
18. Bernd Walseth 
21. Espen Bech  
 
 
Ole Sigleif Johansen vant 8-spann og ble norgesmester på Finnmarksløpet 500 km.  
 
Medlemmer fra Alta thk fikk følgende plasseringer i 8-spann klasse: 
9. Vidar Uglebakken 
13. Vidar Myklevoll 
17. Maria Hernetkoski 
20. Sølvi Monsen 
23. Mailene Skjølås 
29. Martin Aslaksen 
31. Yngve Opgård 
36. Berit Seljestokken 
39. Åse Østvold 
41. Anna D. Yri 
 
Hanna Lyrek vant og ble norgesmester i Jr-klassen, 200 km. 
Flere medlemmer som fikk plassering var: 
5. Martin Ta Hwan Tunheim 
6. Marit Leinan Abrahamsen 
7. Ingeborg Killi 
 

Pasvik Trail - Åpen klasse: Nr. 1 Harald Tunheim, nr. 2 Kristian Walseth og nr. 9 Espen Bech 

8-spann: nr. 1 Charlotte Myre, nr. 7 Karoline Eriksen og nr. 10 Karita Solvik 

 
Takk og gratulerer til alle som har vært med å representere Alta trekkhundklubb. Og takk til 
dere som også bidrar til at arrangementene kan gjennomføres!  
 
Takk til revisor Nina Uglebakken og Jostein Thomassen for materialforvaltning. Og gratulerer 
til dere andre! 
 

For styret i Alta trekkhund klubb, 

Alta den 14.5.2016 

 

Maria Sparboe - leder 

https://www.facebook.com/mailene1

