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Årsberetning 2021-2022 
 

Leder: Tommy Theodorsen 

Nestleder: Helga Ringbakken 

Kasserer: Renate Strugstad Paulsen  

Aktivitetsansvarlig: Ida-Helene Sivertsen 

Sekretær: Karianne Koi 

Medlems og webansvarlig: Tore Figenschau 

 

Medlemstall: Per dags dato er det 89 betalende medlemmer. 

 

Løp 
Finnmarksløpet: 
600 km: Laila Arvola, Ida-Helene Sivertsen, Quentin Crahay, Andrea Basso, Ben 

Marsden 

1200km: Tom-Frode Johansen, Torkil Hansen, Tove Sørensen,  

Junior: Erle Dividal Skogstad 

 

Bergebyløpet: 
BL 240 - 8-spann: Ida-Helene Sivertsen 

BL 240 - Inntil 16-spann: Quentin Crahay 

 

Femundløpet: 
650 km: Helga Kristine Ringbakken 

 

Pasvik Trail: 
Ingen deltakere fra klubben 

 

Tobacco Trail: 
300 km åpen klasse: Helga Ringbakken 
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Troms Quest ble kansellert på grunn av konflikt mellom landeier og Målselv 

kommune.  

Beaskadas ble kansellert på grunn av COVID-19.  

Håper jeg fikk med alle som har kjørt løp! 

 

Høstsamling 
Høstsamling ble arrangert den 3.-5. september i området til Espen Prestbakmo på 

Alapmoen. Helgen besto av flotte treningsmuligheter, sosialt samvær, god mat og 

faglig innhold. På lørdagen ble det sosiale opplegget holdt på tunet til Offtrack 

Experience, der ble det servert kjøttsuppe med hjemmebakt brød og focaccia. 

Etterpå ble det holdt et foredrag av Harald Tunheim, om hans karriere som 

hundekjører. Senere på kvelden var det en lærerik paneldebatt om temaet avl, hvor 

det blant annet ble diskutert flere ulike avlsstrategier og etikken rundt avl. Deltakerne 

i panelet var Hege Ingebrigtsen, Sven Engholm, Roger Dahl, Harald Tunheim og 

Gisle Mjaatvedt. Ordstyrer var Helga Ringbakken. Det ble en veldig trivelig 

trekkhundsamling der vi fikk se alt fra store til små hundespann, og hundekjørere fra 

både nært og fjernt. 

 

Tromsquest 
Løpet skulle vært arrangert den 21.01.22 til 22.01.22 ved Bruholmen på Skjold. Det 

var totalt 31 påmeldte fordelt på de ulike klassene. Rennleder var Fredrik Harr Moen, 

som gjor en svært god jobb med planlegging av løpet. Dessverre førte 

utenforstående hendelser til at løpet måtte kanselleres, og kontingenten ble refundert 

til påmeldte. Landeier til en av eiendommene som løpet måtte krysse var i en konflikt 

med kommunen og derfor nektet oss i å kjøre snøscooterløype over eiendommen. Vi 

håper konflikten er løst før neste sesongs løp.  

 

Styremøter 
27/06-21: La styret bli kjent med nye styremedlemmer, påbegynne planer for høstens 

aktiviteter.  
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20/08-21: Middag hos styreleder i august. Renate, Helga, Tore og Karianne møtte 

opp til middag hos Tommy, og det ble et trivelig møte.  

29/08-21: Planlegging av høstsamling.  

26/09-21: Tromsquest drøftingsmøte 

27/02-22: Gi støtte til Nordreisa Hundekjørerlag 

24/05-22: Planlegge årsmøte 

08/06-22: Planlegge årsmøte 

21/06-22: Gjennomføring av årsmøte 2021/2022 

 

Skrevet av Karianne Koi 


