
   
   
Prosjektgruppe for WSA EM 2017    Møte nr 4/2015 
 
Sted: Alundamveien 67, Oslo 
Dato: 27.9.2015 
Kl: 17.00 – 19.00 
Tilstede: Johnny Blingsdalen, Øyvind Aas, Stine Oppegaard, Tora Kleven (på Skype) 
Fravær: Line Løw 
 

Pkt: Sak: Ansvar: Annet: 
 Formål: 

Avklare ny situasjon med betinget «Ja» fra WSA, og 
evt. gå videre med planlegging av arrangementssted. 
NSHK: Forsterke WSA EM 2017 komiteen med ca. 4 
medlemmer. 
 

  

1.0 
 

NP 
NP sier et klart ja til fortsatt satsing med i første rekke 
finne et nytt arrangementssted. 
 

  

2.0 
 

Forslag til nye steder 
Røros: Foreslått av Line Løw 
Granåsen skiarena. Foreslått av Marit Ånes 
Lillehammer: Foreslått av Tora Kleven 
 

  

3.0 Røros: 
Øyvind Aas fortalte om samtale med komiteen for 
Rørosløpet, som trodde at Røros ikke kunne påta seg 
at arrangementet kan være der, grunnet andre 
aktiviteter så som musikkfestival og Rørosmart’n 
Dog er det verdt et forsøk med å kontakte ordfører og 
evt. skiforeningen, for å se om det er mulig å legge et 
EM i hundekjøring mellom disse arrangementene.  
Line har ansvar for initativ her. 
 

 
Line 

 

4.0 Granåsen Skistadion: 
Marit Ånes har hørt om et samarbeid mellom Sør-
Trøndelag hundekjørerkrets og skiforeningen der, om 
utbygging av Granåsen med tanke på større 
arrangementer så som VM på ski 2020 og div. 
worldcuprenn. Stadion skal stå ferdig med løypenett i 
2016. I og med at Sør-Trøndelag hundekjørerkrets er 
«inne» på et eller annet nivå, er kanskje sjansene her 
gode.  
Marit Ånes sjekker vider på dette alternativet. 
 

 
Øyvind/ 
Marit Ånes 

 



 
Referent: Johnny, 27.9.2015 
Endret: Tora, 29.9.2015 

5.0 Lillehammer: 
Det har tidligere vært store hundekjørerarrangement 
her (1994-1999). Det er utvilsomt mange 
løypealternativer her, hvis man kan «leie» en 
skistadion. Klubben har flere aktive medlemmer i dette 
distriktet. 
Johnny tar kontakt med Anne-Katrine Kroken/Larry 
Berntsen, og forsøker å få henne til å «sondere» 
terrenget. 
 

 
Johnny/ 
Anne-Katrine 
Kroken/Larry 
Berntsen 

 

6.0 
 

NAMK 
Vi sender en forespørsel til ledelsen i NAMK for å 
sjekke om de kan bidra før og under arrangementet. 
 

 
Johnny 

 

7.0 NSHK er den eneste klubben som er medlem i WSA 
Derfor må alle medlemmer i NP og NAMK som ønsker 
å delta i WSA arrangement, være medlem også hos 
NSHK. Både NP og NAMK medlemmer er jo allerede 
medlemmer i NKK, så det må finnes en måte å få dem 
inn i vårt medlemsregister uten full medlemskontigent.  
Stine sjekker hvordan dette kan ordnes i praksis, i 
forhold til en gunstig selvkost medlemskontingent. 
 

  

8.0 NSHK Valg av flere medlemmer til denne komiteen 
Forslag:  
Svein Erik Teslo, Tora spør ham. 
Olav Rønsdal, Johnny spør ham. 
Marianne Lund, Tora spør henne. 
Trine Hage, Stine spør henne. 
I tillegg kan det fremover bli aktuelt å få med enda flere, 
navn som ble nevnt er Anne-Katrine Kroken (alt 
Lillehammer), Hågen Bjørgum (alt Granåsen), Frode 
Bakke og Trond Lereng. 
 

 
 
Tora 
Johnny 
Tora 
Trine 

 

9.0 Referater o l  
For å følge saksgangen for WSA EM 2017, se 
hjemmesiden til NSHK: 
http://www.siberian-husky.net/styret/wsa/ 
 

  

10.0 Info fra WSA 
Informasjon og referat fra generalforsamlingen til WSA 
finnes på deres hjemmeside:  
http://www.wsa‐
sleddog.com/wsaweb/2015/index.php/en/news‐en  
 

  

11.0 Mailer 
Jan Kolpus skal ha kopi av alle mailer som sendes så 
han kan informere styret om gruppas arbeid og 
framdrift.  
 

  


