
Referat fra førjulsmøte i Alta Trekkhundklubb den 30.11.2020 
  

Starter med velkomst av leder Mailene Skjølås.  

Det var en del tekniske problemer i starten, men etter 20-30 minutter var 11-12 deltagere inne. Var 

16 deltagere på det meste.  

Sak 1: Beaskadas 300 

Rita tar ordet og forteller hva som er den foreløpige planen for løpet.  

På grunn av korona er fjellstuene uaktuelt å bruke, som vil si at det ikke vil være noe sted å gå inn 

under løpet. 

Løpets forberedelser vil skje mest mulig digitalt. Info legges ut på nett på forhånd.   

14.spann kjører 27 mil, 8 spann kjører 16 mil.  

14. spann kjører fra Gargia - Mieron – Suolovuopmi – Mieron – Gargia.  

8 spann kjører – Garia – Mieron – Gargia.  

Viktigst å få til kvalifisering til FL for 8 spann.  

Funksjonærer på Mieron – Alta folkehøgskole.  

Alta FHS er i egen kohort, og vil beholde denne etter jul. Gamma til ATHK tildeles Alta FHS i Mieron, 

for sin kohort.  

 

Hviletid 

Hviletidspott på 8 timer, tas ut på Mieron for begge klasser.  

- Innspill på at hviletidspott er noe lang, spesielt for 8-spann.  

- Forslag på 4, 5 og 8 timer på 8-spann.  

Starten 

Det er meningen å ha start klokken 17.00 på fredagen.  

- Innspill: På grunn av plassmangel på Mieron, kan det være en idé å starte klassene med godt 

mellomrom? Dette for å gjøre det mer korona-vennlig. Rita svarer at det kan være en 

løsning, men må se an hvor mange som melder seg på de forskjellige klassene. Må se an 

dette til nærmere løpsstart.  

Økonomi 

- Innspill: Siden det ikke blir utgifter til bevertning, transport og lokale, vil det bli lavere 

påmeldingsavgift? Rita svarer at løypekjøring vil fortsatt være høy utgift, men om løpet ikke 

vil koste like mye kan man gå litt ned på påmeldingsavgift.  

- Innspill på premier: Siden det ikke blir premieseremoni inne, er det greit å ha mindre 

premier? Eventuelt bare ha pengepremier.  



Veterinær 

Blir det veterinær? I utgangspunktet ja, men må snakke med veterinær om hvordan det skal 

gjennomføres. Viktig for forstegangskjørere å kunne ha veterinær til stede.  

- Innspill om at man kan søke NHF om å dekke veterinærutgiftene. 

 

Deltagelse:  

Etter en rask gjennomgang av hvor mange som skal delta, så viser det seg at en god del planlegger å 

stille med spann på løpet.  

 

Sak 2: Dialog med reindrifta  

Facebooksiden  

Mailene innleder med å fortelle litt om facebookgruppa «Alta trekkhundklubb» som ble rensket opp 

ved å ta vekk gruppemedlemmene som ikke var medlem av ATHK eller NHF, eller tilknyttet Alta THK.  

Mailene opprettet en ny gruppe hvor informasjon fra reindrifta kunne foregå slik at alle som ønsker 

denne informasjonen kan være medlem. Det har ikke vært mye aktivitet på den nye gruppa, så vi 

trenger medlemmene våre til å spre budskapet om den nye facebookgruppa. Gruppa heter 

«Informasjonskanal for alle som ferdes på Finnmarksvidda» ( 

https://www.facebook.com/groups/358921785197979 )  

Grunnen til at vi vil ha en gruppe for ATHK er for å ha våre saker mer privat, og for at ikke det skal 

være en informasjonsgruppe for reindriftsutøvere, jegere, friluftslivsfolk osv.  

Reindrifta på Bæskades har de lokale kennelene god kontakt med. De vil kreve litt mer detaljer 

omkring tidsrom og plass for hvor man ønsker at de ikke skal kjøre.  

Styret har fått mange henvendelser fra medlemmer som ønsker kun medlemmer i ATHK og 

nærmeste hundeklubber i gruppa «Alta trekkhundklubb».  

- Innspill om at det burde være åpent for de som er handlere og de som driver med 

hundekjøring i Alta og området rundt.  

- Det er en god del gruppemedlemmer som er med i gruppa for å finne ut hvor reinen er. Disse 

kan likegreit få denne informasjonen fra en annen gruppe enn trekkhundklubbens gruppe.   

- Innspill om at det kan være vanskelig å rangere medlemmene etter hvor «tilknyttet» de er 

klubben. Hvordan vite hvem som får tilgang? Mailene svarer at det vil ikke være helt umulig å 

kunne bli med i gruppa, men at man stiller litt mer krav enn tidligere.  

- Innspill om at kjøp og salg langt sørfra er ganske uønsket.  

Suolovuopmi 

Roger Dahl får ordet slik at han kan fortelle om hendelse som skjedde ved Suolovuopmi for noen 

uker siden. Roger forteller at de skulle trene med slede fra parkeringen ved Suolovupmi på sørsiden 

av veien. En bil sperret veien slik at man ikke kom seg inn til parkeringen. Roger forsøkte å snakke 

med eier, uten hell. Politi ble kontaktet og bil ble fjernet.  

Brua ved parkeringen leder over en elv som er drikkevannskilde til husene.  

Vi parkerer ikke ved brua inntil vi har hørt fra Kautokeino kommune.  

https://www.facebook.com/groups/358921785197979


- Innspill på at det er vanskelig å vite hva man skal forholde seg til når man får forskjellige 

beskjeder fra næringen. Noen kjørere får klarsignal, men så får man høre fra andre kanter at 

Lakkonjarga ikke er begeistret for at vi er der inne og kjører på høsten.  

- Det er vanskelig for oss at reindrifta ønsker å ha området i fred over såpass langt tidsrom 

som de ønsket nå i høst.  

Sak 3 eventuelt 

Langfjordløpet  

Blir ikke noe Langfjordløp i år, på grunn av mangel på snø.  

Perfekte forhold på fjellet, men vanskelig å komme seg ned fra fjellet.  

Neste møte 

Når ta neste møte? Ett før jul og ett etter B300 er ønsket. De som deltok på møte synes mandager er 

fin dag å ha møte på.  

Ønskelig å ha et Teams møte innimellom å ta en kaffe og høre hva som rører seg inntil vi kan møtes 

fysisk igjen.  


