
Referat fra medlemsmøte 22.10.19 

Sak 1 
Finnmarksløpet 40 år! 

Vi ønsker å ta opp igjen hvordan vi som klubb skal markerer 40års jubileet til Finnmarksløpet. Hvem 

ønsker å være med å arrangere denne markeringen? 

Svanhild og Trond Anton i Finnmarksløpet er invitert til medlemsmøtet og melder at de vil komme. 

Svanhild, Kine og Trond Anton til stede fra Finnmarksløpet. Svanhild og Trond Anton snakker 

om Finnmarksløpet 2020 og jubileet.  

- Jubileumsversjon av logo.  

- Arbeid med tidligere start, altså torsdags morgen. Det viste seg å være vanskelig, på 

grunn av utvidelse av hele arrangementet. 

- FL kommer med bok. Lett og ledig, med fortellinger med mennesker og hunder. 

Mindre bok, ca. 100 sider med tekst og bilder.  

- Legendeløp – Kjøres ikke på tid. Noen sleder vil ha gjest med kamera/lydopptak som 

skal fange historier. Målgang samtidig med juniorene.  

- Startbankett blir som før, men avslutningsbankett blir mer fokus på jubileet.  

- Finnmarksløpets langdistanse forum: 

→ 2.-4. oktober 2020? 

→ Høyt faglig innhold, salgsmesse 

→ Scandic Alta  

→ Arrangør FL i samarbeid med ATHK 

FL ønsker innspill fra medlemmer om vi har noen ideer til jubileet eller Finnmarksløpets 

langdistanse forum. 

Trekkhundklubben snakket sist om en jubileumsfest i 2020.  

- Kan man ha det samtidig som FL langdistanse forum? 

- Vi snakket om at dette skulle være for klubben, men er jo mulig å ha det samtidig 

som forumet.  



- Finnmarksløet startet første gang på Gargiasetra, kunne man brukt den til en form 

for markering av jubileet? 

 

Sak 2 

Beaskadas 300 

Vi har invitert Beaskadas komitéen til å informere om sine planer for vinterens løp. 

Komiteen består av Roger Dahl, Roger Fossøy, Rita Hallvig og Sølvi Monsen.  

- Omtrent samme løype.  

- Løypekjørere; Frank og Arvid. Det kommer litt an på de hvor løypa skal gå, fordi det 

krever mye.  

- 310 km, ved å ha noen ekstrarunder.  

- Sjekkpunkt på Mieron og Suolovuopmi.  

- 2x50 blir som i fjor, med start på Suolovuopmi og til Bingis, og tilbake.  

- Prøve å gjøre det enklest mulig.  

- Drop for hund i Mieron, men da må handler hente hund der.  

Blir det uvær blir løpet avlyst, ikke utsatt.  

Det ble diskutert rundt starttidspunkt, men komiteen ønsker å holde seg til starten som har 

blitt brukt de siste årene. Det kom et innspill om hvordan man kan effektivisere starten.  

 

Sak 3 

Eventuelt 

Vi ønsker også denne gangen at medlemmene melder saker de ønsker skal tas opp på 

medlemsmøtet til en i styret. 

Klubbjakker 

- De er bestilt, og nå trenger vi å bestemme trykk/brodering.  

- Det er ganske stor forskjell på trykk og brodering, prismessig.  

- Erfaringer sier at trykk under 180 grader ikke vil vare så lenge.  

- 53 jakker er bestilt.  



- Vi ble enig om at trykk er uaktuelt, da merkene vil falle av rimelig fort. Vi ønsker noe 

som varer. 

- Vente i tre uker er ikke noe problem.  

Vedtak: det blir brodering, billigste variant (altså 3 uker ventetid). 

Vi skal undersøke med flere leverandører av trykk/broderi om pris.  

 

Rekruttering/barneidrettskomite 

Vi vil gjerne ha noen som brenner for ungdomsaktivitet og for sporten som ønsker å sitte i 

denne komiteen.  

Snørekjøringsløp, småløp som kan være aktuell.  

- Vi spurte spesifikt Steinar Kristensen og Stian Jøraholmen, men andre er hjertelig 

velkommen til å engasjere seg.  

- Kunne det vært samtidig med FL? I så fall må det være noen som ikke er aktive med 

FL.  

- Cup – noe som skjer mer enn én gang.  

- Utvikle/spisse barnas Finnmarksløp.  


