Årsrapport
Longyearbyen hundeklubb (LHK)
2013

Styret juni 2013 til februar 2014
Årsmøtet 2013 ble avholdt 31.05.2013. Det betyr at perioden frem til årsmøtet 2014 er noe
kortere enn normalt. Årsmøtet skal i henhold til vedtektene avholdes i løpet av februar.
Styret i 2013 har bestått av:
Leder: Elise Strømseng
Nestleder: Troels Yttredal Ørsted
Kasserer: Irene Kastner
Sekretær: Linda Marie Vassdal
Materialforvalter: Margit Dyrland
Hytteansvarlig: Rico Behlke
Vara: Karoline Bælum
Vara: Eike Müller
Revisor: Frank Nilsen
Valgkomité: Ingvild Sæbu Vatn og Christiane Hübner
I tillegg har LHK hatt to utnevnte personer som ikke sitter i styret:
Webmaster: Sebastien Barrault
Løpskomité leder: Elin M. Lien

Drift:

Det forrige styret avholdt et styremøte frem til mai 2013 (ikke referatført). Det har i fra juni
2013 blitt avholdt 6 styremøter og et ekstraordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte
02.09.2013 var hovedformålet å få avklart tre viktige saker slik at styret hadde mandat til å
jobbe videre med disse frem mot jul. De tre sakene var, 1) Ombygging av klubbhus, 2)
Utbygging av hundegård, 3) Inkludering av byhunder i LHK. Det vises til referatet fra
årsmøtet for ytterligere informasjon om disse sakene. Utover dette har styret saksbehandlet
mye via e-post, flere av styremøtene har vært arbeidsmøter og har derfor ikke blitt referatført
(ut-/ombygging og søknader). Klubben har et overskudd på bok etter 2013, og dermed en
egenkapital på 126.043,- per 31.12.2013, der 110.000,- er avsatt til utbygging og
ombygging. Det understrekes at kostnadene for disse prosjektene kan bli lavere/vi
trenger kanskje ikke bruke all avsatt egenkapital, noe som styrker LHKs likviditet.
Medlemskontingent og burleie ble økt i 2013 for å ta høyde for forsikring av klubbhus/Bikkjebu,

samt økte kostnader i drift og ormekur.
Klubben har per 31.12.2013, 66 medlemmer.
Priser medlemskap: 510,- (enkeltmedl.) / 660,- (familiemedl.), / 210,- (støttemedl.)
Burleie: Lite bur: 1090,-/år, stort bur: 1450,-/år.

Media

Styret og medlemmene i LHK har vært aktiv i media i 2013, og har hatt flere reportasjer i
Svalbardposten relatert til hundeløp, utbygging, veterinærsituasjonen, korkpenger og åpen dag.
I tillegg var det en kort artikkel fra Trappers Trail i bladet Hundekjøring, samt en web-sak på
www.sjekkpunkt.no skrevet av Irene Kastner. NRK lagde også et 2min30sek innslag fra
Trappers Trail i Sportsrevyen, og Margit Dyrland representerte LHK i et NRK Nordnytt
innslag om de nye reglene for ormekur på Svalbard våren 2013.

Søknader

Styret har søkt økonomisk støtte fra fem ulike kilder høsten 2013.
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Hunder i hundegården
Per desember 2013 bodde det ca 80 hunder i hundegården fordelt på ca 30 hundeeiere.
Hovedsakelig var hundene alaska huskyer, med rundt 20 grønlandshunder/grønskyer og 3
alaska malamuter. Nedgangen i antall hunder skyldes i hovedsak at to store spann flyttet fra
Svalbard sommeren 2013. Hele 8 bur ble da ledige, og styret har i etterkant fylt opp disse
burene med ventelistehunder, og samtidig presisert kravet om 2 hunder per bur ytterligere.
Flere av de som ble tildelt bur høsten 2013 har ikke tatt i bruk buret – dette medvirker også til
nedgangen i hundeantallet. Det er å forvente at antallet vil øke igjen i 2014.
Samtidig med nedgangen i antall faste hunder i hundegården har antallet «gjestehunder» i
hundegården økt. Disse står som regel sammen med en hund som har fast burplass i
hundegården, eller det er lånt ut et bur midlertidig. I den anledning er det som tidligere svært
viktig at alle hunder i hundegården, herunder også hunder som er gjestehunder eller besøker
hundegården, meldes til styret og dermed også følger ormekuropplegget til klubben. Dette er
viktig for å hindre spredning av smitte, samt å ha kontroll over hvilke hunder som er det i
forbindelse med inspeksjoner, henvendelser fra Sysselmannen osv. Vi vet blant annet at det
høsten 2013 oppsto et problem med lus blant hunder i Longyearbyen.
Til informasjon var det registrert 587 hunder i Longyearbyen per 31.12.2013, 177 av disse
var polarhunder i privat eie, 109 hunder var av andre raser. 301 hunder hadde tilhold i
kommersielle hundegårder (kilde: Elin M. Lien/Sysselmannen).

Venteliste og utbygging av hundegård
Ventelisten er lang, men fikk en skikkelig opprenskning i 2013, samtidig som mange på
ventelisten ble tildelt bur, se vedlegg for status venteliste og buroversikt.
I 2013 søkte LHK til Korkpengefondet i
Longyearbyen , samt Gjensidigestiftelsen om støtte til
utvidelse av hundegården. Det ble ikke tildelt midler
fra Gjensidigestiftelsen, og opprinnelig var kun
30.000,- foreslått i støtte til LHK fra
korkpengefondet. Iherdig lobbyvirksomhet bidro til at
politikerne snudde administrasjonens forslag og LHK
ble tildelt 200.000,- til utbygging. LHK vil i 2014
søke om ytterligere støtte fra flere kilder, deriblant
Svalbard miljøvernfond og korkpengefondet.
Styret har siden utnevnelsen jobbet kontinuerlig med
utbyggingsprosjektet. En prosjektgruppe bestående av
Troels Ørsted Yttredal, Linda Vassdal og Margit Dyrland (fra styret) har i samarbeid med
arkitekt og hundeklubbmedlem Ingvild Sæbu Vatn jobbet frem endelige tegninger/planer. I
løpet av 2014 vil to ny løpegårder komme på plass. En til bruk for byhunder og deres eiere, og
en for hunder som bor i hundegården. Det vil også bygges inntil 19 ny bur, når finansiering for
dette kommer på plass. I september 2013 fikk LHK igangsettingstillatelse fra Longyearbyen
lokalstyre.
Sammen med LNS Spitsbergen ble det i november-desember 2013 foreslått en fremdriftsplan
som gir optimal utnyttelse av midlene som klubben har til rådighet (korkpenger + egne
midler). Den praktiske delen av utbyggingsprosjektet ble dermed satt i gang den 14. januar
2014 med oppmåling og markering av tomt, og tilpassing av pæler. LNS startet pæling 21.
januar og utover vinteren/våren vil det etableres avkjørsel, legges duk, masse vil fylles på og
planeres, og nederste rad med netting vil bli montert.

Ormekurer
Det ble kun gjennomført en ormekur (Milbemax) i 2013: 1. oktober (etter reinsdyrjakten og
pga et akutt tilfelle av bendelorminfeksjoner). Ideelt sett skal det avholdes to. Dette skal
innskjerpes i 2014. Ormekuren ble organisert av LHK og finansiert over burleie. LHK bestilte
tabletter fra apoteket i god tid og oppfordret også alle andre hundegårder og hundeeiere via
annonse i Svalbardposten, samt e-post, om å gi ormekur samme dag som LHK. Middel til
ormekuren burde skiftes snart, siden den har vært brukt de siste fire årene.

Inspeksjon av hundegården
Mattilsynet ved Harald Os inspiserte hundegården i mai 2013. Han var meget fornøyd med
forholdene i gården og han var fornøyd med at de fleste hundehusene nå er innenfor rammene
for hva som er anbefalt. Det ble påpekt at noe av nettingen mellom bur og i løpegårdene var
sliten og burde byttes, samt at spiker og små nettingbiter stikker ut enkelte steder. Flere
medlemmer har etter råd fra Harald Os forsøkt med treull i husene fremfor halm – noe som
enn så lenge ser ut til å fungere greit. Utover dette ble det også påpekt i tilsynsrapport fra
Mattilsynet i november 2013 at det LHK bør finne tiltak som sikrer at klubben har kontroll
med at hunder i hundegården aktiviseres, især i sommersesong.

Dugnader
Det ble gjennomført tre dugnadskvelder sommer/høst, der det bl. a. ble ryddet inn- og
utvendig, vasket i klubbhuset og kostet i verkstedet og matrommene. Det ble lagt slagg i
gangene, løpetidsbur og løpegården, gammel og rusten netting ble byttet mellom flere bur og
ut mot lille løpegård, noen dører ble reparert og utstyr merket med sjablong og spray.
I tillegg ble grøfta ved store løpegård ble gravd opp og rør ble nedfelt i grøfta sommeren 2013.
Det var mange av klubbens medlemmer og venner som hjalp til både på dugnadene og utenfor
oppsatt dugnadstid – takk til dere!
Styret hengt opp en liste i gangen i klubbhuset der dugnadstimene noteres ned. Klubben kan
fakturere medlemmer for manglende dugnadstimer med NOK 100,-/ time. Styret vil følge opp
dette og enten fakturere eller spesifikt innhente de som har igjen mange timer fra 2013 i
diverse dugnadsarbeid som må gjøres tidlig i 2014 (bl.a. ombygging klubbhus).

Byggesaker/Reparasjoner
Ombygging av klubbhus: Under det ekstraordinære årsmøtet høsten 2013 ble det vedtatt å
bygge om klubbhuset slik at alle/flere medlemmer får plass til utstyr og fór-bøtte i varmrom.
Ombyggingen ble nedtegnet og senere revidert (ihht kommentarer fra styret) av Ingvild Sæbu
Vatn. Ombyggingen vil starte vinteren 2014.
Energisparende tiltak: LHK mottok høsten 2013 NOK 34.000,- til energisparende
tiltak/isolasjon av klubbhus fra Svalbards Miljøvernfond. Midlene benyttes i forbindelse med
ombyggingen av klubbhuset.
Netting: det mangler fortsatt den øverste rekke av netting på østsiden av løpegården. Det var
for lite snø i vinter for å kunne enkelt utføre dette arbeid.

Bikkjebu
Siden begynnelsen av juni har Bikkjebu blitt relativt lite brukt - sammenlignet med andre år.
En dugnad i september ble innstilt grunnet dårlig oppmøte fra medlemmene. Hytta ble dog
vasket av Elin Lien, Malin Persson og Margit Dyrland. Jule- og nyttårsperioden 2013/14 ble
delt opp i tre perioder med i snitt 3 søkere per periode. Begynnelsen av sledesesongen har ført

til større interesse, spesielt under helgene. Det skal også bemerkes at støttemedlemmene har
søkt om hyttehelger.
Innen sledesesongen tar av på alvor burde ved fylles opp og under en eventuelt dugnad på
sensommeren burde vinduene ses over med snekkerhjelp. Det kostet i 2013 kr 150,- per
helgedag/feriedag, 100,-per ukedag og 500,- per uke å leie av Bikkjebu. Ved inngår i prisen for
medlemmer som kjører til hytte med hundespann.

Hundeløp
Hilmar Nøis Trail ble arrangert lørdag 23. januar med 6 deltakende spann. Mads Leiddal og
Fredrik Frøberg bemannet sjekkpunktet på Passhytta med pølsegrill og servering. Solfrid
Håkenstad sørget for starten og var tidtaker i mål, en stor takk
til disse. Liv Bjørsvik vant løpet med tiden 02:40:23.

Bolterdalen Rundt ble arrangert søndag 24. januar med 15
deltakere. Kåre Hovland hadde preparert en løype med
tråkkemaskin til løpet, men den var dessverre blitt delvis
ødelagt av skuterkjørere. Skilting i forbindelse med
preparering av løypa bør gjøres neste år. Været var svært kaldt,
noe som kanskje var årsaken til at deltakelsen fra «byhundene»
ikke var så høy. Ellers gikk arrangementet godt, en stor takk til
Pernilla Carlson som var tidtaker. Vinner i klassen for 2
hunder var Solfrid Håkenstad, og vinner i klassen for 1 hund
var Elin M. Lien.

Trappers Trail ble arrangert 6.-7. april med 15 deltakende
spann. 7 spann deltok i 5-spannklassen og 8 spann deltok i 8spannklassen. Arrangementet gikk bra, og ble gjennomført på
vanlig måte. Det var om lag 25 frivillige som bidro, og
løpskomiteen bestod av Elise Strømseng, Kai Ketil Sand,
Kirsten Kähler og Elin M. Lien. Vinner i 8-spannklassen ble
Solfrid Håkenstad & Erik Rodesjö med tiden 03:36:18, kun
19 sekunder før Liv Bjørsvik & Mads Leiddal. Vinner i 5spannklassen var Lena Danielsen & Fredrik Lindgren med
tiden 03:47:22. Årets arrangement var det 5. i rekken, og Tina
F. Sølvsten fikk et eget tøymerke som bevis på at hun har
deltatt på 5 Trappers Trail. Årets løp fikk god mediedekning,
med reportasje i Svalbardposten og en 02:30 minutters
reportasje i sportsrevyen søndag på NRK!

Veterinærsituasjonen
Høsten 2013 flyttet veterinær Astrid Vaag Vikaune til Svalbard. I løpet av høsten 2013 drev
hun ambulerende virksomhet og gjennomførte veterinærtjenester i hundegården eller hjemme
hos hundeeierne. Senhøsten 2013 fikk hun lokaler i Stormessa i Nybyen, og hun driver nå sin
veterinærpraksis fra disse lokalene. Hun vil overta rabiesvaksineringen av hunder på Svalbard
som tidligere har ligget til Mattilsynet. Det betyr at den enkelte vil måtte betale vaksinen selv.
Styret i LHK vil derfor kontakte Vaag Vikaune for å forhandle frem pris (og felles
vaksinasjonsdager) for medlemmene med tanke på denne nye situasjonen, i 2014. Vaag
Vikaune har et to-års perspektiv på sin praksis/virksomhet på Svalbard. Dersom det ikke viser
seg faglig utfordrende eller økonomisk forsvarlig vil praksisen opphøre etter to år.

Ta sjansen og Åpen dag
Ta Sjansen ble i 2012 flyttet til Nybyen og i 2013 ble det igjen avhold i samme område. Det
er for trangt for hundekjøring - noe som resulterte i at LHK ikke stilte med noen aktivitet på Ta
Sjansen i år.
Årets åpen dag ble gjennomført lørdag 19. oktober. Det ble tilbudt hundekjøreturer med vogn,
kos med hunder og foring av hunder, salg av vafler, saft og kaffe til en billig penge, samt
lynlotteri og quiz. I tillegg hadde familien Henningsen laget hundespill som kan brukes flere år
fremover – dette være seg «Hundebingo» (som bondesjakk) og «Svalbardløpet» (se bilde).
I alt ble det kjørt ca 40 turer med vogn (1-3 passasjerer på), så anslått besøkstall var ca. 100.
Premiene i lynlotteri og quiz var gaver gitt av Hilde Henningsen og hundesledeturer gitt av
Stefan og Ingvild, Elise, Hilde, Margit og Karin Amby (med Fatbike). Dagen ble vel mottatt
og fikk god omtale i Svalbardposten. Mange familier og enkeltpersoner fant veien til
hundegården og stemningen var bra. Det ble dog veldig lang kø for hundekjøring, noe som
tilsier at vi neste år må ha flere spann som kjører, større lokale for cafédrift (sette opp
lavvoen?), og bedre organisering av fóring og stell av hunder aktiviteten. Takk til alle hjelpere
og især Karin Amby og Hilde Henningsen som arrangerte dagen!

Forsikring av Bikkjebu og klubbhuset – finansering
Styret så i 2012 på mulighetene for å forsikre klubbhuset og hytta Bikkjebu. Det ble innhentet
tilbud og høsten 2013 tegnet LHK en avtale på forsikring av Bikkjebu og klubbhuset med IF
Skadeforsikring. Den årlige kostnaden er kr. 8821 (perioden løper fra 25. september
inneværende år frem til 24. september påfølgende år) og det er planlagt at dette finansieres
delvis via inntekter fra Bikkjebu og delvis vis medlemskontingent.

Annet
Mørketidstrimmen: Ikke aktiv vinteren 2013
Snøgjerde: Snøgjerde: Ikke satt opp. Styret vil ta saken opp igjen når man får erfaring med
hvordan snø akkumuleres etter at den nye delen er ferdigstilt.
Samarbeid med Våtvik: Styret forhandlet frem en avtale med Villmarkssenteret som tilsier at

alle medlemmer har 10% rabatt på alt hundeutstyr. Vi leverer medlemsliste til
Villmarksenteret en gang i året. I tillegg innhentes tilbud på tørrfor fra Villmarkssenteret (i
tillegg til andre) ved fórbestilling, slik at de som ønsker kan bestille tørrfor direkte fra dem.
Fórbestilling: Tørrfor ble i år organisert av Elise Strømseng (juni og oktober), Fredrik Lindgren

og Rico Behlke arrangerte en våtfór bestilling hver (juni og oktober). Det viser seg å være
praktisk og ikke mye dyrere å bestille to ganger per år. Slik dette fungerer i dag stiller
privatpersoner seg ansvarlig for bestilling, men det gjøres i LHK’s navn. Det bør vurderes om
man igjen skal la regningene gå til LHK og at LHK fakturerer medlemmene for fóret.
Oppsigelse av «Provianten»: Fra 31.juli 2013 ble leieforholdet med Provianten avsluttet.

Lokalene skal ikke lengre fungere som fryselager. Det har ikke lyktes LHK å finne en
alternativ lagringsplass for frysevarer for medlemmene. Hver enkelt har derfor ordnet seg selv.
For fremtiden kan LHK vurdere om dette er noe vi skal følge opp.
Juleavslutning: Styret arrangerte juleavslutning i klubbhuset tirsdag 17.12.2013. Gløgg,

kjøttsuppe, mandariner og kaker sto klare til de som kom forbi på fóringsrunden/før
treningturen. Flere stakk innom og det ble en sosial og trivelig kveld.

Hjemmeside og epostliste
Sebastien Barrault har vært webmaster også i 2013. Klubbens hjemmeside
www.longyearbyenhundeklubb.no oppdateres jevnlig og gir generell informasjon over klubben
samt aktuelle nyheter.
E-postlista longyearbyen_hundeklubb@yahoogroups.com som er åpen for alle som er
interessert - også de som ikke er medlemmer av hundeklubben – fungerer bra som
informasjonskilde om felles fórbestillinger, råd om valpepleie, eller diskusjoner rundt nye
lovverk. Ved viktige beskjeder sendes også en direkte e-post til medlemmene i LHK ettersom
e-postlista kan inneholde flere enn bare medlemmer.

Vedlegg (presenteres på årsmøtet):

1) Buroversikt
2) Venteliste

