Årsberetning 2021 Varanger Trekkhundklubb
Årsmøte for 2020 ble avholdt 24.mars på Svanhovd, med 10 oppmøtte.
Styreleder: Tormod Grønaas
Nestleder: Ann Charlott Hansen
Kasserer: Maja Kruuse
Vara: Benedicte Beddari.

Nok et år hvor aktiviteten har blitt svært redusert pga pandemien.
Pasvik Trail ble i likhet med de fleste løp i Norge avlyst. Vi ventet i det lengste, men når
Finnmarksløpet først ble rammet og tiltakene som vedvarte utover våren hadde klubben
ikke noe valg. Vi hadde kun to påmeldte til løpet ved avlysningen – disse fikk
deltakeravgiften refundert i sin helhet.
Som en erstatning ble det arrangert digitalt Pasvik Trail: Homerun Race med appen
Musher(byttet navn til QPaws ) med hjelp av Øistein Sørensen. Litt over 40 deltakere over
hele landet deltok og det ble trukket gavepremier mellom deltakerne i tillegg til
pengepremier til 1.-3.plass i hver klasse.
I år kun ble holdt digitalt Hundekjørerting med fokus på regler og valg, men pga sykdom og
at tinget var lagt samtidig som treningssamlingen deltok ingen fra klubben.
Vi arrangerte Høstsamling på Hodeskallekrysset 17.-19. september med 10-12 deltakere og
det ble servert bidos til alle ved bålet lørdags kveld.
Også i år valgte vi å selge halmen og høyet etter avlysningen av Pasvik Trail 2021 til
medlemmene i klubben. gjentok også kjøpe ny halm igjen i november ved innkjøp til PT
2022, noe mange benyttet seg av denne gangen også.
Klubben fikk endelig på plass ny klubblogo og fikk trykket opp klubbjakker for å profilere
klubben. Dessverre var jakkene svært små i størrelsen så vi sitter inne med et lager med
jakker vi ikke har solgt.
Samfunnsløftet ved SpareBank1 Nord-Norge har gitt tilskudd 30.000kr til kjøp av slodd og
løypestikker. Utbetalingen av summen vil komme i 2022 når vi har fått levert sluttrapport.
Styrets arbeid og aktiviteten i klubben har vært svært påvirket av Covid-19 pandemien i
2021. Det har vært lav møteaktivitet og driften har vært litt på vent gjennom året. Likevel
har vi kommet ok ut økonomisk med tanke på nok en avlysning av PT og ligger godt an for
videre drift og aktivitetsnivå.

Styret VTHK.

