Årsberetning 2019-2020
Leder: Tommy Theodorsen
Nestleder: Tomas Nyheim Lambela
Kasserer: Renate Strugstad Paulsen
Aktivitetsansvarlig: Karin Bergbjørn
Sekretær: Silje Myromslien Eide
Medlems og webansvarlig: Tore Figenschau
Medlemstall: Per dags dato er det 83 betalende medlemmer

Løp:
TromsQuest
6-mil: Jonny Mikalsen, Kjetil Kristoffersen, Jo Fuglesteg og Silje Myromslien Eide
17mil: Tommy Theodorsen, Kirsti Nyaas, Tomas Lambela, og Ben Marsden
8spann: Kristine Letsch, Charlotte Rehnlund, Anita Irene Furumo, Laila Arvola,
Andreas Hansen (stilte til start), Andrea Basso
Junior: Live Susanna Fuglesteg
Rnb: Terje Aune
FL:
600km: Karin Bergebjørn og Ben Marsden
1200km: Tommy Theodorsen, Tomas Nyhein Lambela og Torkil Hansen stilte til
start. Tove Sørensen måtte avslutte løpet på grunn av Covid-19.
Junior: Live Susanna Fuglesteg
Beaskades:
300km: Tove Sørensen, Ben Marsden, Helga Ringbakken og Torkil Hansen
8spann: Laila Arvola
Bergeby:
500km: Torkil Hansen, Tove Sørensen og Tore Bergebjørn
350km: Charlotte Rehnlund
Femundløpet:
Kommer ikke inn på siden så får ikke sjekket, noen som vet? Årsmøtet kommer ikke
på noen som stilte til start fra klubben
Yukon Quest: Nora Själin, Rookie of the year
Iditarod: Tom Frode Johansen
Pasvik Trails ble ikke gjennomført pga Covid-19
Håper jeg har fått med alle som har kjørt løp!

Høstsamling:
Pga hundesykdommen som herjet ble høstsamlingen kuttet ned til bare vi 2beinte.
Veldig hyggelig samling oppe hos Espen, vi var rundt 15 stk som deltok. Suppe laget
av Jonny Mikalsen smakte som alltid godt! Tom Frode Johansen førte ordet denne
kvelden.
Utpå kvelden hadde vi foredrag av Roger Dahl og Sven Engholm, mye å lære av de
rutinerte hundekjørerene der! Det ble også vist en historisk film av de første
Finnmarksløpene som ble arrangert.
Non-stop kom også innom for å vise nye produkter og kom med gode tilbud.
Kvelden ble avsluttet med gode røverhistorier i lavvoen!
Tromsquest:
Ble arrangert 24.-25. januar. Pga mye opptrapping av forsvarsøvelser ble vi nødt til å
finne annet lokale å arrangere fra. Vi fikk leie Bjørkeng oppvekstsenter, med start fra
Holmen brua. Starten til 17-mila og junior ble flyttet frem til fredag kveld, 6 mila og
RNB startet lørdags morgen. Dette fungerete meget bra, og de fleste kjørerene syntes
det var fint å komme inn på på dagtid med mye publikum. I bygda ble det også
arrangert vintermartna med mange salgsboder, hundekjøring for publikum og kafe,
noe som resulterte i masse publikum! Vi håper og ønsker at dette er noe vi kan
fortsette med.
Vi hadde ikke middagsbankett som vi i tidligere år har hatt, dette var noe som ble
savnet. Vi tar med oss det videre, og ser hvordan vi kan løse dette til neste år. Det må
også settes en makstid på løpet, Aslak Prestbakmo og Ingvild Østli Johansen skal se
hvordan de kan løse dette.
Til neste år må det finnes ny rennleder, Aslak Prestbakmo er spurt. Ny løypesjef er
Espen Nerdrum.
Styremøter
23/8: Som alltid disker leder opp med middag i august, denne dagen var det fårikål
som stod på menyen. Silje og Ingvild var de som kom til middag hos Tommy- vi ble
gode å mette!
6/9: Styremøte via skype før høstsamling for å finne ut hva vi skulle gjøre ang
høstsamling og hundesykdommen.
12/11: TromsQuest drøftingsmøte
17/2: TromsQuest evalueringsmøte
22/6: styremøte for å finne dato for årsmøte
Ellers har vi hatt god dialog via Messenger på ulike saker som har dukket opp.
Skrevet av Silje Myromslien Eide

