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Styrets sammensetning

Leder: Lars E. Gausen

Nestleder: Marit Sundt

Sekretær: Vidar Åstrøm til 23.11.2016, deretter Anne Slettli 

Kasserer: Tom Hardy til 23.11.2016, deretter Tina Lund

Styremedlem: Hege Rasmussen 

Varamedlem: Arne Liaklev, Mailin Jerijervi (valgt inn 23.11.2016)

Andre utvalg

Valgkomité: Frid I. Ulvang

Revisorer: Tove Isaksen og Reidun Karlsen

Web-ansvarlig: Anne Slettli

Teknisk Delegerte(TD) i klubben: Reidun Karlsen

Bergebyløpskomité: Jan Øystein Dervo, Mikal Lanes

Pasvik Trail-komité: Reidun Karlsen, Reidun Kolpus og Frid I. Ulvang

Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt fem styremøter i Varanger Trekkhundklubb i 2016. Mye av kommunikasjonen har 
foregått via email. Mesteparten av tiden har primært blitt brukt på å rydde opp både i økonomi og 
organisasjonen generelt, da en del av  medlemsmassen har gått ut av Varanger Trekkhundklubb og 
dannet ny klubb, N70 Trekkhundklubb. 

Dette har også ført til en stor reduksjon i antall aktive medlemmer, der vi endte opp med 28 
betalende medlemmer etter splittelsen. Styret har vært fulltallig men opplevde noe startproblemer 
tilknyttet fordeling av rollene seg imellom. Det var også store utskiftninger fra Styret 2015 som førte 
til lite kontinuitet. I løpet av sensommeren/tidlig høst trakk to av styremedlemmene seg fra vervene 
sine.

Styret har forsøkt å videreføre arbeidet med å få en oversikt over klubbens eiendeler. Dette har ikke 
blitt noe lettere, og det er vanskelig å få svar på hva som kan befinnes seg hvor. Styret jobber mot en 
felles lagringsplass for framtidig utstyr slik at dette kan unngås i framtiden.
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Det har vært mye økonomisk rot med manglende bilag som har ført til at regnskapet for 2015 ikke 
ble godkjent før ekstraordinært årsmøte i februar 2017. Pasvik Trail 2015 ble avlyst pga lite snø, noe 
som førte til ett større underskudd. Styret, især kasserer, har brukt mye tid på å få orden i klubbens 
økonomi igjen.

Aktiviteter

Bergebyløpet 02. - 06. februar

150 km – 6 deltakere

350 km – 13 deltakere

650 km – 21 deltakere

Pasvik Trail 31. mars - 2.april

Åpen klasse: 14 deltagere

8-spann:  18 deltagere. 

Høstsamling 16.-18.september

Pasvikdalen, hodeskallekrysset, 14 deltakere.

Ekstraordinært årsmøte, 23.11.2016

Svanhovd, 10 medlemmer deltok.

I tillegg til ble det arrangert ett lite klubbløp, «Neiden plutselig», fra Neiden Fjellstue til Vestkoia og 
tilbake med to klasser. 
Forutenom klubbens egne aktiviteter har klubbens medlemmer deltatt på flere andre løp som blant 
annet Alta 2-dagers og Finnmarksløpet. 

Medlemstall

Varanger Trekkhundklubb hadde i 2016 28 betalende medlemmer, hvorav to var barn. Den store 
nedgangen skyldes primært medlemmer som gikk ut av klubben for å starte ny klubb. 
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