Årsberetning 2020 Varanger Trekkhundklubb
Årsmøte for 2019 ble avholdt 27.februar på Svanhovd, med 10 oppmøtte.
Styreleder: Tormod Grønaas
Nestleder: Ann Charlott Hansen
Kasserer: Kristina Banks
Vara: Benedicte Beddari.
Jobben med å planlegge Pasvik Trial 2020 var godt i gang på starten av året og vi hadde ca.30
påmeldte da hele Norge ble stengt ned 12.mars 2020. Vi holdt håpet så lenge vi kunne men
ble tvunget til å avlyse løpet da de nasjonale retningslinjene ikke tilsa at man kunne holde
arrangementer midt i Covid-19 pandemien.
Da det i år kun ble holdt digitalt Hundekjørerting med fokus på økonomi og valg deltok ingen
fra klubben.
Året har vært preget av pandemien men vi arrangerte Høstsamling på Hodeskallekrysset 18.20. september med 12-15 deltakere. Det ble servert bidos til alle ved bålet lørdags kveld.
Klubben solgte halmen og høyet etter avlysningen av Pasvik Trail 2020 til medlemmene i
klubben på våren, og gjentok å gi medlemmene tilbud om å kjøpe ny halm igjen i november
ved innkjøp til PT 2021, noe mange benyttet seg av denne gangen også.
I november holdt Maja Kruuse et miniseminar med tema hentet fra Rookie seminar:
løpsveterinærens funksjon, BCS, MCS, treningstips, sykdom- skader og førstehjelp på sporet.
14 deltaker møtte til seminaret som ble holdt på Svanhovd.
I og med at VTHK hadde 30-års jubileum ble det samme helg holdt en liten jubileumsfeiring
med middag på Svanhovd med inviterte gjester som var med å starte opp klubben i sin tid i
tillegg til andre som har bidratt i en årrekke. Dessverre la pandemien en demper på antallet
som deltok, men det ble en hyggelig kveld likevel. Vi håper å kunne gjenta dette ved en
senere anledning med litt flere gjester.
Styrets arbeid og aktiviteten i klubben har vært svært påvirket av Covid-19 pandemien i
2020. Vi har kommet ok ut økonomisk med tanke på avlysning av PT og ligger godt an for
videre drift og aktivitetsnivå.

