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Sak 1: 

Finnmarksløpet 40år! 

- Veteranløp/legendeløp   

- Skrives en bok om FL 

På hvilken måte ønsker medlemmer av Alta trekkhundklubb å markere at VÅRT LØP er 40år?  

Ønsker vi å lage et arrangement i forbindelse med 40 års markeringen? 

- Er det en idé at en egen komité jobber med denne saken? 

- Film 

- En offisiell fest i tilknytning av løpet. 

- Med legendene 

- De som vil si noe kan gjøre det. 

- Revy  

- Klubben ble stiftet i 75 – Hva var klubbens rolle i FL? 

Vi er generelt litt usikker på om Finnmarksløpet vil ha hjelp med sin markering, eller om vi 

skal ha et eget arrangement. Dette vil Mailene avklare med FLAS ved neste anledning.  

Dette var ideer vi kom med i løpet av møtet, men vi ble enige om å tenke videre på denne 

saken.  

Nye ideer eller ønsker om å bidra tas imot med takk! 

 

 

Sak 2: 

Dialog med reindrifta. 

På vegne av Alta trekkhundklubb var Harald Tunheim i sommer på et dialogmøte med Alta 

kommune og reindrifta. Han vil gi et referat fra dette møtet. 

Alta kommune hadde dialogmøte med landbruket og reindrifta. Dette var i Juni. 
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Beaskades: 

Johan Eira har vært distriktsformann 

- har hatt god dialog med oss gjennom facebook.  

Jørgen Eira er ny distriktsleder på Beaskades.  

Uttrykte størst bekymring omkring kalvingen, i Mai.  

- Når man starter på toppen av lia blir det veldig mye lyd. Dette må vi informere tilreisende 

om også! 

 

Lakkonjarga: 

Mieron, Oktober/November 

Johan Anders Kemi, 30B. (leder for Høst) – ønsker møte med styret i ATHK og offroad 

finnmark. 

Hans Ole (sommerleder) 

Bekymret over at det kommer en del hundespann innover ved Mieron i oktober/november.  

Vi må bli enige om noen kjøreregler 

- Port stengt? Betyr det at vi kan kjøre eller ikke? 

- Reindrifta sier at det blir et større press på disse områdene. Spesielt fra folk som ikke 

er fra Alta. 

Ha god kommunikasjon med reindrifta, slik at vi ikke kommer i konflikt. 

Styret burde ha nummer og kontakt med reindrift. 

Vi i Alta trekkhundklubb må være gode ambassadører og spre budskapet om at vi ønsker 

god dialog med reindrifta. Spør først, ikke etterpå! 

 

 

Sak 3: 

Drøfting av bruk av motor under trening med ATV. 

Hvilke holdninger har vi til dette i Alta? Hvilke konsekvenser kan det få dersom vi bruker 

motor? Vi har fått høre at det er sendt et skriv til Miljødirektoratet der det blir bedt om en 

prinsippiell avklaring på hva staten mener om bruk av atv til trening av hundespann. 

Herunder om det har noe å si om motoren er montert i eller ikke. 

- Fungerende motor som er avskrudd er lov å bruke i utmark. 

- Klubben må ha et standpunkt: Vi holder oss til å kjøre med avskrudd motor på løyper 

hvor motorisert ferdsel ikke er lov.  

- Klubbens medlemmer bør vite at brudd på denne regelen kan medføre dårlig rykte 

for klubben.  
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- Kan man unngå at det blir gjørmete?  

 

 

Sak 4: 

Klubbens økonomi. 

De tidligere Post 3 midlene/aktivitetsmidlene fra hundekjørerforbundet er det ikke lenger 

mulig å søke om. Alta trekkhundklubb trenger flere inntektskilder. Styret har noe forslag, 

men vi ønsker gjerne innspill fra medlemmene. Hvordan få inn mer penger? 

 

Klubbjakke: 

- Produsere egne klubbgensere/jakke som vi kan selge med logo og sponsormerker, 

som vi kan få igjen momskompensasjon på, altså 25%.  

- Mellomlagsjakke 

- 40 års jubileums jakke 

Dogvitality 

Kjøp dogvitality produkter og 5% går til klubben 

Effekter  

Om vi kommer på noen effekter som folk vil ha, så kan vi selge dette. 

Lotteri 

ATV 

Grillhytte 

Trekkes i forbindelse med beaskadas 300?  

Åpen gård 

Åpen hundegård. Med kafe, loddsalg. 

 

Sak 5: 

Rekruttering. 

Vi ønsker gjerne å rekruttere flere medlemmer til klubben. For å gjøre dette ser styret for 

seg at snørekjøringarrangementer/dogrun/kickbike og barn- og ungdomsarrangementer er 

en vei å gå for å gjøre dette. Vi ønsker gjerne å sette sammen en liten komité som ønsker å 

ta ansvar å gjennomføre slike aktiviteter. 

 

Dogrun/snørekjøring 
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- De allerede etablerte hundekjørere har nok å gjøre og ikke tid til å ta dette ansvaret.  

- Lage ny dogrun og lage en komité av de som kommer dit. Der vil det forhåpentligvis 

være noen ildsjeler som ønsker mer slike aktiviteter i Alta.  

- De som holder på med en aktivitet må være de som arrangerer den type aktivitet.  

Åpen hundegård 

Ta medlemsmøte på kennel hos noen i klubben.  

- Åpen hundegård. Med kafe, loddsalg.  

 

 

Sak 6:  

Eventuelt 

Neste medlemsmøte om en måneds tid, dato kommer. 

- På peppes  

- Be FL– drodling om 40års jubileum. 


