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Styret januar 2012 til april 2013
Under årsmøtet 2012 ble det ikke valgt en ny leder og Margit Dyrland fortsatte som
fungerende leder inntil 10. februar 2012. Styret fikk da oppgaven å finne ny leder og
Christiane Hübner ble 10. februar leder for LHK gjennom avstemming via epost
mellom medlemmene.
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I tillegg har LHK hatt en webmaster som ikke har sittet i styret: Sebastien Barrault
Løpskomité leder: Elin M. Lien

Hunder i hundegården
Per desember 2012 bodde det 95 hunder i hundegården fordelt på 23 hundeeiere.
Hovedsakelig var hundene alaska huskyer, med rundt 20 grønlandshunder/grønskyer
og 3 alaska malamuter.
Også i år var en del besøkshunder fra byen i hundegården og det er viktig å påminne
at alle ‘fastboende’ hunder og hunder som besøker hundegården skal meldes til
styret og skal følge 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.

Venteliste og utbygging av hundegård
Ventelisten er fortsatt lang. I 2012 søkte LHK til Svalbards Miljøvernfond om utvidelse
av hundegården med en løpetidsrekke vest for innkjørselen til klubbhuset, men fikk
avslag også denne gangen. Imidlertid ble det klart at flere av eierne med mange
hunder planlegger nedflytting i 2013 og dermed vil mange fra ventelisten endelig
kunne få et bur.

Dersom det fortsatt er behov for utbygging av hundegården, foreslås det å engasjere
folk på ventelisten i prosjektet.

Ormekurer
Det ble gjennomført to ormekurer (Milbemax) i 2012: 16. juli (etter snøsmeltingen)
og 2. oktober (etter reinsdyrjakten og pga et akutt tilfelle av bendelorminfeksjoner).
Begge ormekurer ble organisert av LHK, men ble finansiert av de enkelte hundeiere.
Alle hunder i hundegården fikk i begge tilfeller ormekuren og det kan vurderes
hvorvidt sponsing av ormekuren er nødvendig for å få med seg alle hundeeierne.
Ormekuren ble ikke samkjørt med de andre hundegårdene i byen, noe som burde
gjøres i framtiden for å øke effektiviteten av ormekuren.
Middel til ormekuren burde skiftes snart, siden den har vært brukt de siste tre årene.

Inspeksjon av hundegården
Mattilsynet ved Harald Os inspiserte hundegården 16. april. Han var meget fornøyd
med forholdene i gården og det eneste han påpekte var at hundehusene var av
varierende kvalitet. Styret fulgte dette opp ved å organisere en dugnad for å bygge
«eksempelhus» som ble satt i løpetidsburene. Disse hus står på bein, har isolerte
vegger, tak og gulv i «stua» og et inngangsrom som er avskilt til stua med en vegg.
Halm holder seg godt inne i isolerte hus, og et godt alternativ til halm (med tanke på allergi
og at det er «vaskbart»), er treull. Dette kunne også Harald Os anbefale.

Dugnader
Det ble gjennomført to store dugnader i sommeren, der det bl. a. ble ryddet inn- og
utvendig, vasket i klubbhuset og matrommene, bygd hundehus til løpetidsbur, lagt
slagg i gangene, løpetidsbur og løpegården, reparert dører/netting etc.; laget
materialstativ bak hundeklubben, og bygd sledestativer. Det var mange av klubbens
medlemmer og venner som hjalp til – takk til dere!

Byggesaker/Reparasjoner
Energisparende tiltak: Høst 2011 fikk LHK tildelt penger fra Svalbard Miljøvernfond
for å redusere lysstyrke og installere timere i uteområdet, installere timere og
bevegelsesdetektorer innendørs, samt å bytte PCB-holdige lysarmaturer innendørs. I
tillegg ble gamle varmeovner erstattet med energisparende varmeovner med
termostat. Prosjektet ble gjennomført i løpet av vinteren/våren og forestilt på
konferansen om Energi- og Miljøtiltak i Longyearbyen.

Reparasjon av vegg i klubbhuset: det ble skiftet kledning på yttersiden 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
Bikkjebu har blitt godt brukt i løpet av året. Det har blitt søkt om ca. 60 hyttedøgn der
noen ble avlyst pga. dårlig vær. I høysesongen (mars-april, august-september) er det i
gjennomsnitt 3 søkere hver helg. Påskeperiodene 2012 og 2013 ble delt opp i fire
perioder (Palmehelga, mandag-onsdag, Skjærtorsdag+Langfredag, Påskeaften2.Påskedag), med opptil 8 søkere pr. periode.
Det er blitt fylt opp noe ved, parafin/lampeolje og div. utstyr (takk til Erik og Solfrid),
kjørt ut ny, full gassflaske (takk til Margit), og den gamle ovnen og pipa er tatt med til
byen og levert på avfallsanlegget (takk til Margit).

Hundeløp
Hilmar Nøis Trail 2012 måtte flyttes til 11. mars fordi det var for dårlig føre på den
opprinnelige datoen i starten av februar. Åtte spann deltok, og Tommy Jordbrudal
vant med tiden 2 timer og 27 minutter. Bjarte Benberg bemannet sjekkpunktet
Passhytta, og Karin Amby var tidtaker i mål.
Trappers Trail 2012 ble arrangert 14.-15. april, med 13 deltakende spann. Fire spann
deltok i 5-spannklassen, og ni spann deltok i 8-spannklassen. Løpskomiteen bestod av
Harvey Goodwin, Sébastien Barrault, Tina F. Sølvsten, Kirsten Kähler, Kai Ketil Sand og
Elin M. Lien. Det var om lag 20 frivillige som hjalp til med arrangementet, og vi hadde
besøk av Mattilsynets veterinær Harald Os på sjekkpunkt Bikkjebu. Liv Bjørsvik vant
8-spannklassen med tiden 03:36:52, og Tommy Jordbrudal & Janne Søreide vant 5spannklassen med tiden 04:19:26.
Bolterdalen Rundt var et nytt løp i 2012. Dette er et snørekjøringsløp med klasser for
en og to hunder, og foregår som navnet tilsier i Bolterdalen. Løpet hadde 11
deltakere, og gikk en rundløype som var kjørt opp av Tommy Jordbrudal. Elin M. Lien
var arrangør og tidtaker. Janne Søreide vant klassen for to hunder, og Daniels Karin
Amby vant klassen for en hund.

Veterinærsituasjonen

2012 fortsatte prosessen om en mulig løsning for den dårlige veterinærsituasjonen
på Svalbard. Januar 2011 ble det sendt en henvendelse fra Sysselmannen til
departementet for å prøve å få avklart hvem som er ansvarlig for dyrevelferd på
Svalbard. Svaret kom i august 2012, der det ble klart at det ikke vil skje noe med
situasjonen. I Stortingets spørretime sies det bl.a.: «[…] I utgangspunktet er det også
forbudt å føre dyr til Svalbard. De som får tillatelse til å ha med hund eller skaffer seg hund
mens de er på Svalbard, vet at tilbudet på veterinærtjenester er begrenset. […]Jeg ser det for
tiden imidlertid ikke som aktuelt å foreslå lov eller forskrift som pålegger offentlige organer å
sørge for tilfredsstillende veterinærdekning på Svalbard.»
(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-ogsvar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54397).

Ta sjansen og åpen dag
Ta Sjansen ble 2012 flyttet til Nybyen og området var for trangt for hundekjøring.
Istedenfor oppfordret hundeklubben sine medlemmer å stille med snille hunder til
kos, noe som også ble annonsert på stedet. Resultatet var mye kos for de frammøtte
hunder :o)
Årets åpen dag ble gjennomført 27. oktober. Det ble tilbudt hundekjøreturer med
vogn, kos med hunder, salg av vafler og kakao og lotteri. Premiene var
hundesledeturer med LHK og det ble vel mottatt. Mange familier og enkeltpersoner
fant veien til hundegården og stemningen var bra. Takk til alle hjelpere!

Forsikring av Bikkjebu og klubbhuset – finansering
Styret så på mulighetene for å forsikre klubbhuset og hytta Bikkjebu. Det ble
innhentet tilbud, men blant annet på grunn av finansieringsspørsmål ble det ikke
gjort mer med det. Styret mener at forsikringen av Bikkjebu burde dekkes av leie for
Bikkjebu og forsikringen av Klubbhuset burde kunne dekkes av medlemskontingentet
og vil legge begge forslag fram under årsmøtet.

Annet
Mørketidstrimmen: Bare noen av bøkene ble lagt ut for Mørketidstrimmen i 2012, og
deltakelsen var moderat. Grunnen var nok det dårlige føret tidlig på vinteren.
Snøgjerde: det var planlagt å sette opp et snøgjerde øst for hundegården i februar
2012. Dette ble utsatt til sommer/høst pga at det da blir lettere å få det ned i bakken.
Dette ble i imidlertid ikke fulgt opp.

Foredrag av Roger Dahl: I mai kom Roger Dahl, selve Mr. Finnmarksløpet, på besøk til
Longyearbyen og holdt et foredrag om Finnmarksløpet og langdistanse hundekjøring.
Han var også en tur i hundegården og skrøt av forholdene. Han syntes særlig det var
flott med gode fellesarealer og koselig klubbhus.
Samarbeid med Våtvik: Våtvik kom med et forslag om mer samarbeid bl. A. når det
gjelder forbestillinger og arrangementer. Dette ble dessverre ikke fulgt opp ordentlig
og det anbefales at det nye styret tar dette opp igjen med Våtvik.

Hjemmeside og epostliste
Sebastien Barrault har vært webmaster også i 2012. 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 forbestillinger, råd om valpepleie, eller diskusjoner rundt
nye lovverk.
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