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Styret februar 2017-februar 2018
I fjor ble årsmøtet avholdt 23. februar og nytt styre ble valgt.
Styret i 2017 har bestått av:
Leder: Irene Welle
Nestleder: Adelheid Mæland
Hundegårdsansvarlig: Thomas Wegener
Sekretær: Gunn Beate Paasche
Ansvarlig for hytte og aktiviteter: Alexander Hovland
Kasserer: Irene Kastner
Vara 1: Tore Storm Jortveit
Vara 2: Runa Solvang
Hundegårdsansvarlig og hytteansvarlig trakk seg før valgperioden var utløpt i 2016.
Kandidatene som ble valgt inn i de posisjonene i 2017 ble kun valgt inn for et år, for ikke å få
hele styre på valg samtidig ved en senere anledning.
I tillegg har LHK hatt utnevnte personer som ikke sitter i styret;
Webmaster: Alexander Hovland
Løpsansvarlige: Runa Solvang for Bolterdalen rundt, Thomas Wegener for Hilmar Nøis Trails
Trappers Trail komite leder: Elise Strømseng
Prosjektgruppe for plan av gjenoppbygning av hundebur etter jordras:
Ingvild Sæbu Vatn, Troels Yttredal, Tore Jortveit og Thomas Wegener
Valgkomité: Elise Strømseng, Erle Frantzen
Revisor: Jannicke Darre-Hirsch
Drift
Det har i 2017 blitt avhold 10 styremøter. Gjennom året har styret jobbet for daglig drift, samt
saker kommet inn via epost gjennom åretet.
Tusen takk til alle for vel gjennomført 2017!
Priser og nøkkeltall
Det finnes to typer medlemskap i Longyearbyen hundeklubb, med følgende årspris: 500 kr.
pr. enkeltmedlem, og 650 kr. for familiemedlemskap. Pr. 31.12.17 var det betalt inn 54
enkeltmedlemskap og 20 familiemedlemskap. Vi har ikke registrert antall medlemmer i
familiene med familiemedlemskap, men minimum totalt antall medlemmer i 2017 var ca. 100
medlemmer.
Burleie priser vedtatt på årsmøte februar 2016;
Lite bur 1300,- per år, Stort bur 1700,- per år

Søknader i 2017
Svalbard Miljøvernfond
februar 2017
Svalbard miljøvernfond
September 2017

Gjenoppbygging etter
jordraset ødela i burrekke.
En klubb for alle, til agility
kurs og utsyr og diverse
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Ikke innvilget
Søknaden delvis innvilget,
30.000,-

Korkpengefondet

arrangementer klubben
arrangerer eksternt og
internt.
Midler til ny og
strømsparende utebelysning
i hundegården

Søknad delvis innvilget,
40.000,-

Disse midlene som vi har fått i støtte fra miljøvernfondet og korkpengefondet er
hundeklubben helt avhengig av for å kunne drifte hundeklubben på en god måte, kunne skape
et positivt og aktivt hundemiljø i Longyearbyen og sette dyrenes velferd i fokus. Takk for
støtten vi har fått i 2017!
Hunder i hundegård og venteliste
Per 31.12.2017 er det 57 dobbeltbur i hundegården og 3 fungerende løpetidsbur. Det er ingen
enkeltbur igjen i hundegården. Når alle burene er fylt opp er det 114 hunder som har burplass
i hundegården fordelt på 28 faste burleiere. Gjenoppbygging av burrekken som skal erstatte
de ødelagte burene etter jordraset i 2016 er estimert ferdig vår/sommer 2018, se egen post
under. Da vil det bli 6 nye dobbeltbur slik at den totale kapasiteten på utleiebur vil være 63
dobbeltbur med plass til maksimalt 126 hunder i hundegården. Hovedsakelig er
hundene som står i hundegården sine lokaliteter Alaska Husky, men det er også
grønlandshunder/grønskyer, Siberian Husky og Alaskan Malamute. Byhundegården åpnet
4.desember 2014, den har vært i bruk både av privatpersoner og til kursvirksomhet. Det er
fortsatt god kapasitet på denne luftegården og vi oppfordrer alle medlemmene med byhunder
til aktivt å bruke denne luftegården. I 2017 har den også vært mye brukt til kurs og
kveldstreninger, se eget avsnitt om trening og kurs i regi av klubben. Longyearbyen
hundeklubb begynner nå å få et aktivt agility- og lydighetsmiljø til stor glede for alle.
Det var pr. 31.12.17, 36 personer på venteliste som ønsket burplass, disse har til sammen søkt
om å få leie 60 dobbeltbur. I 2017 ble det tildelt 7 bur til personer på ventelisten i 2016 ble det
tildelt 3 bur.
Det er ca. 20 gjestehunder i hundegården. De står som regel sammen med en hund som har
fast burplass i hundegården, eller det er lånt ut et tomt bur midlertidig. Jf. klubbens vedtekter
må hundeburet som er tildelt medlemmene være i bruk av egen hund minst 50 % av tiden.
Overholdelse av denne vedtekten vil bli fulgt opp tett av styret i 2017, da klubben nå har en
veldig lang venteliste for tildeling av bur. Vi ser utfordringen med systemet at bur kan lånes
ut til personer som ikke står på ventelisten i 6 mnd. uten at den som leier buret disponerer de.
Det er flere som er langt nede på ventelisten som benytter seg av dette og flytter mellom
ledige bur som den som leier buret ikke benytter. Denne praksisen gjør at det er lite bevegelse
på ventelisten og de som står på ventelisten kan stå på listen i flere år før de får tildelt bur.
Denne praksisen med gjesteplasser og venteliste bør evalueres i løpet av 2018 slik at man
sikrer en rettferdig tildeling av bur ut fra ventelisten. Det er viktig at de som står på
ventelisten ikke må vente vesentlig lenger enn nødvendig på tildeling av bur pga. at
gjestehunder får låne bur over lengre periode, før de som står påventelisten.
I 2017 var det registrert 1095 hunder på Svalbard. 621 av de er hunder i kommersielt bruk og
351 er polarhunder i privat eie. (kilde: Sysselmannen) Det er gjort en stor jobb i 2017 å rydde
opp i husdyrdatabasen slik at tallene fra i år er mer nøyaktig enn de siste års oppgitte tall på
antall hunder på Svalbard.
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Antall hunder på Svalbard 2001-2017
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Totalt antall hunder per 31.12
Antall hunder i kommersiell bruk

Kilde: Sysselmannen på Svalbard, 2018

Antall polarhunder i privat eie

Aktivitet og treninger
I sommer fikk vi endelig i gang faste lydighetstreninger en gang i uka gjennom Longyearbyen
hundeklubb. Ved å kombinere de allerede eksisterende lydighetstreningene til
Redningshundgruppa i byen, med trening som er åpen for alle medlemmer av Longyearbyen
hundeklubb, har vi i dag ett ukentlig tilbud på lydighetstreninger hvor det kommer alt
mellom 5 og 15 hunder og eiere hver torsdag. En stor andel av disse er fra
Redningshundgruppa, men det er også andre medlemmer av klubben som dukker opp med
jevne mellomrom.
Parallelt med dette fikk vi også i gang agiliytreninger. Først kjørte vi 1 nybegynnerkurs i
agility, og så ett videregående kurs. Til sammen 6 ekvipasjer deltok på kurs, og to til har
kommet til i ettertid. På vinteren kjører vi agilitytrening annenhver uke, da det er en del
arbeid å sette opp banen, men vi håper å kunne kjøre det ukentlig til våren. Det kommer i
snitt 4 stk hver trening, og alle er medlemmer i hundeklubben. De som ikke var medlem når
de meldte seg på kurset, melde seg først inn i klubben, deretter på kurs.
Agility krever en del utstyr, men vi jobber med løsninger for å få flere hindre, og bedre
lagring av hindre.
Tilbakemeldingene fra de som deltar både på lydighet og agility er at dette er ett godt tilbud
som har vært etterlengtet i byen. Det er fortsatt plass til flere på begge deler.
I 2018 håper jeg å kunne få en oversikt over hva folk i byen ønsker av treninger og kurs, for å
best kunne tilby det som folk ønsker og behøver. Det er allerede etterspurt valpekurs, så
dette vil vi se på å få satt opp i løpet av våren.
Bikkjebu
Det har vært en jevn, men lav trafikk til Bikkjebu igjennom vinteren. Før hoveddel av sesong
ble hytten med bod vasket og ryddet for rusk og rask. Det ble også kjørt ut ny gassflaske.
Hytten ble ikke benyttet igjennom sommeren. I midten av september ble hytten besøkt av
isbjørn som hadde hoppet inn igjennom det nordlige stuevinduet. Den har knust stuebordet
før den da har hoppet ut igjen om skadene må ansees som relativt små. Den har i tillegg
ødelagt vegg og dør til boden. Skadene er midlertidig reparert i påvente av vintersesong og
kjøreforhold til Kapp Laila.
Prisene er ikke endret og det koster fremdeles 150,- per helg/feriedag, 100,- per ukedag og
500,- per uke å leie Bikkjebu. Ved inngår i prisen for medlemmer som kjører hund til hytte
med hundespann.
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Hundegården
Det er blitt avholdt 2 dugnader
St. Hans hvor fokus var på rivning av de de skadede burene, samt vasking rydding og mindre
reparasjoner.
1. oktober hvor hovedfokus var opprydding på områdene rundt hundegården og oppretting
av det skadde gjerdet i den gamle løpegården.
Det var en periode uten lys i gamledelen. Feilen ble utarbeidet etter noe tid av JM.
Det har vært et par tilfeller av ekstremværvarsel. Klubbens medlemmer har samarbeidet
godt i form av situasjonrapportering.
Trollvognene har vært på service.
Som vanlig er det en liten del av medlemsmassen som gjør veldig mye. Og de som har
bidratt har vært veldig flinke. Vi håper på flere deltakere på dugnadene kommende år.
Planen for 2018 er bytte av alt lys til LED. Bygge nye bur på enden. Redde det vi kan av gang
og løpetidsbur. Og forsterke der det er oppstått skader eller hull. Det skal grøftes og
utbedres så vårsmeltingen ikke skaper problemer. Som alltid skal vi holde det ryddig, men i
2018 blir det ekstra fokus på dette. Vi skal få system på materialer og netting som ligger
rundt på tomta. Om noen rydder etter andre, kan man skrive dugnadstimer på det. Utstyr
som ikke er i bruk oppfordres til å fjernes fra klubbens område.
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Byggeprosjektet
Det ble besluttet på forrige årsmøte at vi skulle bygge nye bur på østenden av hundegården
for å erstatte de burene som ble ødelagt av jordskred høsten 2016.
Arbeidet ble startet opp etter sommeren og plangruppen har modifisert forslaget klubben
enes om, til det bedre for byhundene. Følgende tegninger foreligger: pæling og material
leveranse er ute på anbud.
Prisforespørselen er som følger:
400 løpemeter Hundegårdsnetting.
350 løpemeter med 98x98,
150 løpemeter med 48x98,
150 stk vinkler med beslagspiker.
9 pæler /m pæling
Totalt
165.000 kr
I tillegg trenger vi skruer og kramper.
20 bokser a 200kr
4.000 kr
3 led lamper
3.000 kr
Tilknytting strøm og et strømuttak på enden, usikkert på pris. estimerer det til 8.000 kr
Forhåpentlig altså 180.000kr
Sammendraget er uten fylling av masse i burene.
Dugnad som isbjørnvakt på Prosjekt Isfjorden
Miljødirektoratet innvilget i 2017 kr. 1.300.000 til Prosjekt Isfjorden. Prosjekt Isfjorden var en
felles satsing og samarbeid fra Longyearbyens organisasjoner, næringsliv, reiseliv og
offentlige organer med mål å kunne øke fokus på miljøutfordringene i Arktis. Prosjekt
Isfjorden var utarbeidet og iverksatt av Aktiv i friluft, Svalbard Turn, i samarbeid med flere
aktører på Svalbard. Prosjektet bestod blant annet i 8 tokt i Isfjordområdet hvor fastboende
kunne bli transportert ut i båt til en strand og bidra med å plukke søppel fra strendene i
Isfjorden. Toktene var både dagstokt på ukedager og også tokt over hele helger.
Hundeklubben fikk tilbud om å være isbjørnvakter og koordinere dette på alle toktene.
Dette ble gjort på dugnad og Longyearbyen hundeklubb fikk 100.000 for å ha ansvar for å ha
isbjørnvakt på alle toktene. I starten av 2018 fikk vi også en tilleggsutbetaling fra
arrangørene på 55.000 kr. Dette var et stort oppdrag for klubben og toktene var i juni, juli og
august mens mange var på ferie. Det var 3 helge tokt og resten dagstokt. Hundeklubben
hadde hele ansvaret med å skaffe isbjørnvakter for toktene og avhengig av sted og tid så var
det mellom 4-7 isbjørnvakter med på hvert tokt. Da toktene var midt på sommeren i
ferietiden og også noe på dagtid i uken, fikk vi veldig god hjelp fra frivillige i Longyearbyen
som ikke var medlemmer i hundeklubben, som ønsket å hjelpe oss med oppgaven. Det var
ca. 40 isbjørnvakter totalt på alle toktene. Tusen takk til alle som stilte opp på denne
dugnaden, både medlemmer av klubben og andre i Longyearbyen som gjorde en
6

kjempeinnsats og hjalp oss med dette oppdraget! Disse pengene har gjort at vi kan nå bygge
opp en hel burrekke med nye bur etter de som ble ødelagt av jordraset høsten 2016.
Hundeløp
Hilmar Nøis Trail 2017, 5. Mars
Ansvarlig for arrangement Thomas Wegener. Det var knapp villighet i forkant av løpet, ingen
komitemøter ble derfor avholdt. Dette medførte at vi kopierte året før med tanke på
arrangementet.
Grunnet dårlige forhold, avblåste partier og store områder med blank is ble løpet flyttet inn i
mars. Dette medførte et frafall i antall deltakere. Det medførte også at vi ikke fikk benytte
følgescootere til isbjørnbeskyttelse i det scooterfrie området. Vi søkte om dispensasjon men
fikk avslag.
Historikk:
2010: 6 deltakere Tur-retur Passhytta 3:00-5:46
2011: 10 deltakere Tur-retur Passhytta 2:22-4:15
2012: 8 deltakere Tur-retur Passhytta 2:27-3:45
2013: 6 deltakere Tur-retur Passhytta 2:40-4:12
2014: 8 deltakere Tur-retur Passhytta 2:31-3:46
2015: 14 deltakere 2 ulike løyper 3:07-5:00
2016: 17 deltagere 3 ulike løyper 2:15-4:20
2017: 8 deltagere 3 ulike løyper 2:15-4:34
Vi hadde 7 frivillige ved start.
3 Kjørte til krysset ved Janssonhaugen
2 Kjørte til Passhytta.
De ved Janssonhaugen kom ut til Passhytta etter siste passering. Alle de frivillige kjørte felles
tilbake etter at siste spann forlot passhytta.

Bolterdalen Rundt avlyst
Løpsansvarlig: Runa Solvang
Opprinnelig dato skulle være 18 februar, men flyttet til lørdag 25 februar.
7

Løpet ble utsatt på grunn av dårlige snøforhold i Bolterdalen, og dårlig vær den helgen som
var planlagt. For å få et vellykket løp og løyper til å konkurrere i er det helt avgjørende å få
kjørt opp løype med tråkkemaskin.
8 personer var påmeldt i klassen 1 hund.
4 personer var påmeldt i klassen 2 hunder.
Så det var helt klart mindre oppslutning enn i 2016. Grunnen til at løpet endte opp med å bli
kansellert var at man ikke fikk tak i nok frivillige som kunne hjelpe til med løpet som
isbjørnvakter m.m.
Trappers Trail 2017
25-26 Mars 2017
Komité: Elise Strømseng, Troels Ørsted Yttredal, Petter og Helene.
Race Marshall: Robert Nilsen.
Det var totalt 28 deltakere fordelt på de ulike klassene. 4 ekvipasjer i ski & pulk, 6 spann i
klassen 5-spann, 6 spann i klassen 8-spann 70 km og 3 spann i klassen 8 spann 75 km.
Trappers Trail ble i 2017 arrangert for 9 gang (Det blir 10 års jubileum i 2018!). Årets
Trappers Trail bød på utfordringer i form av dårlig vær i oppløpet til løpet og stor skredfare.
Været klarnet opp i tide til løpet men etter vurdering og hensyn til den store skredfaren som
fortsatt var gjeldende ble det besluttet å legge løypa gjennom Adventdalen (rundt
Innerhytta, 70km) med en litt lengre klasse via Blekum – Tellbreen (75km). Det ble start og
målgang nedenfor hundegården.
Vinnerne i klassene:
Ski & pulk: Jessica (vant også sprint etappen).
5-spann: Sofia (vant også sprint etappen).
8-spann: Marcos & Tina.
Alexander vant sprint etappen i klassen 8 spann
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Åpen dag
Åpen dag ble arrangert at Hilde Henningsen, og mange andre frivillige den 30 september.
Dette arrangementet krever mange ressurser og også i år var vi heldige å få god hjelp innad i
klubben og av andre frivillige fra bland annet UNIS.
Det ble salg av pølser (80 stk) og saft, kaffe som vi fikk sponset ifra Svalbard butikken. I
tillegg ble det arrangert skit-bingo (stor suksess hvert år), loddsalg, hundekjøring for barn,
tegnestasjon og valpe kos. Alle pengene som kom inn skal gå til fiksing av Bikkjebu etter
isbjørn innbrudd. Det var litt regn denne dagen- men allikevel godt oppmøte. Alle som kom
fikk kjøre hund. Svalbard posten var innom og vi fikk en fin artikkel i avisen.
Blant premiene man kunne vinne var lydighetskurs, nordlyscruise og treningstur med
hundespann.
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Veldig mange av klubbens medlemmer og ikke medlemmer var i sving denne dagen- og det
ble en flott dag!
Ormekur
LHK deler ut ormekur to ganger i året til alle hunder som har fast bopel i hundegården.
Besøkshunder og andre hunder som er innom hundegården skal gis ormekur samtidig som
klubben. I 2017 ble delt ut 4 juni og 8 Oktober. Det ble brukt Milbemax begge ganger. Neste
vår bør det gis en annen type for å unngå resistens.
Felles for bestilling
I mai ble det bestilt opp 177 sekker Canimat felles. På høsten ble det ikke bestilt Canimat i år
da det ikke ble meldt stort nok behov for nok til å fylle opp en hel pall- kun få sekker.
Hilde Henningsen hadde en fellesbestilling på Royal Canin i mars, og i oktober hadde
Svalbard Vet. Fellesbestilling. Medlemmene som hadde behov bestilte på disse leveringene.
Våtfor
Villmarksenteret bar begynt å ta imot direkte bestilling på våtfor og diverse andre for. De
hadde bestilling i mai, september og desember.
Tilsyn av Mattilsynet i hundegården.
Mattilsynet gjennomførte 31.05.2017 inspeksjon hos Longyearbyen hundeklubb. Tilstede fra
Longyearbyen hundeklubb var leder, Irene Welle. Mattilsynet sin tilbakemelding til
hundeklubben var at de hadde fått et godt inntrykk av hundeklubbens tilbud til sine
medlemmer. Mattilsynet anbefalte at hundeklubben skulle stille krav til eiere av hunder som
ikke har fult utviklet underpels, at hundene skal ha tilgang til isolerte hundehus for å bedre
hundevelferden. De så også positive resultater angående snø oppsamling der vi har hevet
hundehusene over bakken, og de anbefaler at alle hever hundehusene opp fra bakken i alle
bur. Mattilsynet kommenterte at det var lagt godt til rette for oppsamling av ekskrementer,
hvor hundeeierne kan kaste ekskrementene i egen kontainer på utsiden av hundegården. De
anbefalte også at det stilles krav om at avføring fjernes daglig fra alle bur. Det ble ved dette
tilsynet ikke avdekket forhold som førte til påpeking av plikt eller varsel om vedtak og
mattilsynet gav gode tilbakemeldinger under tilsynet på hvordan vi driftet hundegården.
Svalbard Vet.
LHK har hatt et godt samarbeid med mye god rådgivning fra Svalbard Vet gjennom året. I år
har medlemmene selv vaksinert sine hunder etter ny avtale fra Svalbard Vet.
Annet
I juni feiret Svalbards miljøvernfond sitt 10 års jubileum. De ønsket å vise frem, til
befolkningen i Longyearbyen, de prosjektene de hadde støttet økonomisk. Longyearbyen
hundeklubb har vært så heldige og fått støtte fra Svalbards miljøvernfond flere ganger, og var
stolt av å kunne vise frem klubben og hva vi har brukt pengene på. Vi hadde omvisning i
hundegården og blant annet byhundegården som har blitt bygget med støtte fra fondet. De
som møtte frem fikk kose med hunder og valper, det ble arrangert hundekjøring for barn med
vogn og det ble gitt informasjon om klubben og våre aktiviteter til de fremmøtte.
Høringsuttalelser
Longyearbyen hundeklubb v/ styret deltok på høringen ang. aktivitetstrasé i Adventdalen. Vi
deltok på møtet som var arrangert av Visit Svalbard, og kom med en skriftlig høringsuttalelse
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som Visit Svalbard skulle bruke i en felles uttalelse på vegne av hundemiljøet i
Longyearbyen. Longyearbyen hundeklubb er opptatt av å få gode og trygge treningstraseer
for medlemmene våre, slik at vi kan stimulere til motorfri ferdsel på en god måte og kom med
innspill på gode løsninger og traseer som alle de myke trafikantene vil kunne nyte godt av.
Juleavslutning
Rett før jul ble det en liten uformell juleavslutning for klubbens medlemmer i hundegården til
Basecamp. Koselig og god stemning med bål ute foran fangsthytta der det ble grilla pølser.
Før en til slutt avslutta kvelden inne i hytta
Vedlegg som blir presentert ved årsmøtet;
1) Buroversikt
2) Venteliste
3) Regnskap og resultat 2017
4) Budsjett 2017

Longyearbyen 12.2.18
Longyearbyen hundeklubb
v/styret
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