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Sjefen har
		 ordet
Snøen har lagt seg i Finnmark og det
gleder oss! Jeg hører det har blitt tidlig
gode forhold ellers i landet også. Det er
jeg veldig fornøyd med. Det betyr at kjørerne som kommer til Finnmarksløpet
2013 har kommet tidlig i gang med treninga på sledene, og kan legge et godt
grunnlag for det store eventyret i mars.
Vi hadde nylig en samling i Oslo med en
del kjørere for å diskutere forbedringer og
videre utvikling av både Finnmarksløpet
og Femundløpet. Vi fikk masse nyttige
innspill, og det motiverer oss å kjenne på
det store engasjementet og entusiasmen
blant kjørerne.
Finnmarksløpet er et attraktivt hundeløp!
Mer enn 160 registrerte påmeldinger pr
1. desember er et solid uttrykk for det,
og en rekord ingen kunne spå. Jeg gleder
meg til å se alle kjørerne i Alta 9. mars.
Spes-ielt morsomt er det at vi får en elitekjører fra Alaska hit i år, Hugh Neff. Han
skal få noe å bryne seg på – og jeg håper
han vil like det.
Finnmarksløpet er attraktivt for samarbeidspartnere også. Det kommer stadig til
nye som vil være med på laget vårt. Nord-

norsk Reiseliv har blitt elitepartner. Med
denne avtalen viser Nordnorsk Reiseliv at
Finnmarksløpet, - som det idretts- og kulturarrangementet det er, – er en type arrangement/event som er viktig for reiselivet i landsdelen. Vi er helt sikker på at
med de riktige grep i denne sammenheng
kan Finnmarksløpet være med på å utløse
økt reiselyst nordover.
Vi i administrasjonen bretter opp armene,
og gyver løs på oppgavene som må løses
fremover. Vi er så utrolig takknemlig for
all hjelp vi har fra våre frivillige. Det kan
ikke sies ofte nok, men uten dem hadde
vi ikke hatt et løp i den divisjonen vi har.
Det er også veldig artig å se at det blir stadig flere frivillige i staben vår, og vi har
fortsatt plass til flere. Finnmarksløpet blir
bare større og større på alle områder!
Jeg ønsker alle kjørere masse lykke til med
sine forberedelser. Er dere i Alta-området
så kom gjerne innom kontoret vårt for en
kopp kaffe. Til alle dere andre; merk dere
lørdag 9. mars og sett av den kommende
uka – det er da det skjer i Finnmark!
Hilsen Svanhild

Stolt samarbeidspartner.
Vi er vokst opp i nord, vi skal leve i nord
og vi skal utvikle verdiene i nord.
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Ekstrem
kvalitet!
Labb er stolt
elitesamarbeidspartner
siden 2006

Labb Ekstrem og Finnmarksløpet
– enere på hvert sitt område!

God tur!
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Girl power
Trond A. Andersen
Jørn Losvar

TEKST:
FOTO:

FL-2012 ble damenes år. Inger-Marie Haaland har verdens
beste statistikk på 1000 kilometeren med to seire på to
starter. I 500 klassen overvant Katy Meier den evige toerforbannelsen og suste inn til suveren seier.
Vi gutta må bare innse at 2012 ble damenes år. Når man skal selge inn hundesporten bruker man ofte argumentet
om at ung og gammel, kvinne og mann
konkurrer alle mot hverandre. Årets
løp beviser denne likestillingen til fulle.
Finnmarksløpet er på flere måter et løp
hvor damene gjør seg sterkt bemerket.

Hvis du ikke har lagt merke til det:
Svanhild Pedersen er daglig leder
i Finnmarksløpet as, rennlederen i løpet
heter Rita Hallvig, sjefsveterinæren vår er
Hanna Fredriksen, lederen for de frivillige (Finnmarksløpets venner) heter Kine
Leines Skaar.

I Alaska har de (les: damene) et utrykk
som går slik: ”Alaska, where men are
men – and women win Iditarod”. Vi har
ikke kommet opp med et eget utrykk for
Finnmarksløpet, men vi kan utvilsomt slå
fast at her er mye GIRL POWER.
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NAVNET CIIKO
Dette er et frimagasin fra Finnmarksløpet som handler om løpet, kjørere, frivillige og
våre samarbeidspartnere. Navnet Ciiko er hentet fra en av Sven Engholms legendariske
lederhunder. Ciiko var hunden som krysset mållinjen aller først i historiens første Finnmarksløp, i 1981. Sven gav henne navn myntet på det samiske ordet for tispe, Ciiku.
Engholm valgte å skrive navnet med en ”o” til slutt, det samme har vi gjort. Ikke bare var
Ciiko den første som gikk i mål, hun var også en fantastisk god hund, og hun ble selvsagt
brukt i avl. I de fleste kjente hundegårder i Norge finner vi avkom med linjer fra Ciiko, en
verdig navngiver til vårt magasin.

Smil –

du er på FL-TV
Kort fortalt er FL-TV vår egen tv-kanal
på internett (web-tv). I flere år har vi
levert tekst/bildereportasjer, resultatservice og GPS-tracking, nå skaper vi en
ny og spennende dimensjon. I 2012 var
det imponerende mange som benyttet
seg av vår prøveordning med webkameraer på fire sjekkpunkt. I 2013
beholder vi disse, men i tillegg leverer vi
10 timer direkte nett-tv i høy kvalitet fra
start og begge målganger. Direkte netttv betyr en flott produksjon med flere
kameraer, egen reporter og ekspertkommentator som vil intervjue mange kjørere og andre involverte. Vi vet at start og
målganger trekker en enorm publikumsmasse til vår nettside, vi forventer at disse
sendingene vil få veldig høye seertall.
FL-TV er også mange småreportasjer fra
løpet. Vi vil ha tre dyktige team ute på
sporet som fôrer nettsiden med levende
reportasjer. Vi har knyttet til oss en samarbeidspartner som vil gjøre denne produksjonen profesjonell. Kapasiteten er
ubegrenset, det vil si at alle som vil se får
se. Tjenesten er gratis og den blir pakket

FOTO:

GEIR STIAN A LARSEN

pent inn i vår nye nettside. I tillegg vil alt
vi har på FL-TV være tilgjengelig både på
smarttelefoner og nettbrett i tillegg til
vanlige datamaskiner.
NRK KOMMER

Dette er ikke en erstatning for NRK’s
sendinger. Vi kan glede med at NRK vil
følge løpet med sine 30 minutts send-

inger også i 2013. Statskanalen hadde
meget gode seertall i 2012 og mest sannsynlig vil det i nær framtid bli tegnet en
rettighetsavtale mellom FL og NRK, noe
som vil gi større forutsigbarhet. Litt mer
konkret om hva NRK tenker for 2013
kommer vi tilbake til i neste utgave av
Ciiko (februar 2013).
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Best uten hund
I år kjørte han 500 klassen for 11 gang på rad, han har aldri brutt, han
er nesten alltid på øverste halvdel av resultatlistene, – og han eier
ikke en eneste hund. Dette er historien om John Øivind Selmer.

Trond A. Andersen
t.v privat / t.h Jørn Losvar

TEKST:
FOTO:
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51-åringen fra Porsgrunn blir glad når vi
ringer han opp for å gjøre et portrett til
Ciiko. Ikke for at han har så lyst til komme i media, Selmer blir glad fordi han
elsker Finnmarksløpet og arrangørbyen
Alta. – Jeg skal kjøre løpet til jeg blir 70
år bekrefter John Øivind, og det er vel liten grunn til å betvile at han kommer til
å gjennomføre planen. Mer stabil kjører
skal man lete lenge etter.
BRYTER ALDRI

Første gang han deltok var i 1995, da
delte han åttendeplassen med legendariske Abner Hykkerud. Etter det ble det
med drømmen om Finnmark og andre
løp i seks år før han atter stod på startstreken igjen i 2002. Fra den gang har
han fullført samtlige FL-500 med bravur.
– Jeg kunne nok ha plassert meg flere hakk
opp på resultatlistene i mange av løpene
jeg har kjørt. Men for meg er det veldig
høyt prioritert og kjøre med god sikkerhetsmargin på hva hundene kan prestere.
Målet er bestandig å ikke måtte sette ut
en eneste hund underveis, det målet har
jeg klart mange ganger påpeker Selmer
som altså ikke eier en eneste hund.

“ Om 10 år er jeg
pensjonist, da flytter jeg
til Alta ”

IKKE EIE, LEIE

BLÅLYS, SOLLYS OG NORDLYS

- Jeg er vokst opp med hunder og har også
hatt egne huskier, men i 1992 gav jeg bort
min siste hund. Siden den gang har løsningen vært å leie hunder. Hvert år kommer jeg opp ca to uker før løpet starter.
Da får jeg tid til fem-seks treningsturer
med hundene jeg skal bruke under løpet,
forklarer John Øivind. De siste årene har
Selmer leid hunder fra Harald Tunheims
kennel. - Treningsturene foregår som
regel med Harald. Når han har valgt ut
sitt a-lag får jeg b-gjengen + noen lovende
juniorer, en løsning jeg er veldig tilfreds
med, bekrefter 51-åringen som nok må ha
et litt bedre lag med hunder enn gjennomsnittet. - Tror nok at jeg er ganske god på
å lese hunder og på den måten klarer jeg
tross liten tid med hundene å følge godt
med slik at vi gjør de rette valgene underveis. En kjent hundekjører påstod en gang
at jeg har evnen til å se at en hund vil bli
halt lenge før den blir det, men synsk er
jeg nok ikke, humrer Selmer.

John Øivind har reist mye rundt i verden
og i hans sinn er den ingen tvil. - Det finnes ikke et flottere sted på denne jord enn
Alta, særlig i mars måned. Finnmarksløpet starter andre uken i mars og tidsrommet er perfekt. Man får blant annet
med seg alt det vakre lyset. Blålyset om
morgenen, sollyset langt utover dagen,
og som dessert hender det titt og stadig
at vår herre byr på nordlys om kvelden.
Om 10 år er jeg pensjonist, da flytter jeg
til Alta, så enkelt er det fastslår den hundeløse hundekjøreren.

spann. Likevel skal jeg ikke utelukke at
jeg kan tøye strikken litt og være med å
sloss om gullet en vakker dag, meddeler
Selmer som også vil understreke viktigheten av å holde sin egen kropp i form.
– I FL-500 må man være i god form for å
hevde seg. Med åtte hunder foran sleden,
tidvis tøffe løyper og en haug med spreke
unge damer og menn rundt deg må du ha
evnen til å løpe og sparke over lang tid.
Jeg trener 3-5 dager i uka året rundt for
å være best mulig forberedt til løpet, bekrefter Selmer som synes at det går bedre
og bedre år for år.

KAN GÅ HELT TIL TOPPS

100 000 VELINVISTERTE

- En av de mange vakre fenomenene med
denne idretten er at man kan vinne selv
om middagshøyden pr definisjon er nådd.
Flere av mine hundekjørervenner påpeker at hundene jeg bruker alltid ser ut
som om de har mer i seg enn det jeg tar
ut. Vel, som sagt så betyr det mye for meg
å komme til mål med et friskt og stort

John Øivind bruker to ferieuker og ca
100 000 kroner hvert år på sin delakelse
i Finnmarksløpet. – For meg er det særdeles velinvesterte penger. Følelsen av
å komme til mål med ett godt hundespann er ubeskrivelig, meddeler John
Øivind som har startet nedtellingen til
2013-utgaven.
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En meningsfylt
ferie
Trond A. Andersen
Trond A. Andersen

TEKST:
FOTO:

Istedenfor å gå om bord i flyet til Gran Canaria pakker han bilen
full av varme klær og setter kursen nordover for å feriere som
frivillig i Finnmarksløpet.
Pål Bleka (41) fra Fredrikstad er en sann
venn av Finnmarksløpet. Han er en av
mange med innstillingen som gjør at
vi får til store arrangement i dette grisgrendte landet. - Jeg har valgt å bruke
nesten to uker av min ferie på Finnmarksløpet, for meg er Finnmarksløpet noe
meningsfylt som jeg gjerne bruker noen
av mine friuker på, forteller Bleka som til
daglig har sitt virke som kommunalsjef i
Dønna kommune.

ner, men jeg kan ikke gå gjennom Alta
sentrum uten å møte noen gamle kjente.
Det er morsomt å se hvilken fantastisk
utvikling Alta og Finnmarksløpet har hatt
siden jeg bodde der. Man legger merke til
sånt når man ikke er der så ofte. Jeg legger merke til at folk bruker sentrum på
en helt annen måte enn før. Det er mye
mer folk i sentrum også på kveldstid, og
i tillegg er det jo helt andre handlemuligheter nå.

BITT AV BASILLEN VIA HIF

MÅLGANGEN ER FAVORITTEN

For folk flest har det ikke vært naturlig å
dra til Finnmark sånn helt uten grunn,
for Påls del var det Høgskolen i Finnmark
som brakte han hit første gang. Interessen for løpet kom selvsagt etter å ha fulgt
det på nært hold i Alta. - Jeg likte meg
godt når jeg bodde i Alta, og har fortsatt
mange kjente i Alta. Jeg kan gå en hel dag
i Fredrikstad uten å møte noen jeg kjen-

Det er mange ulike oppgaver som betjenes av de frivillige. Pål har valgt sekretariatet som sitt sted. Mesteparten av tiden tilbringes inne i løpets hovedkvarter
der de som jobber i sekretariatet tar i mot
telefoner med info om tider inn/ut og
andre opplysninger om kjørerne fra alle
sjekkpunkt. En annen viktig del av sekretariatets arbeid er å ta i mot kjørere som

kommer til mål, den biten setter Bleka aller mest pris på. - Det er lett å se hvor mye
det betyr å komme til mål, både for deltakerne og for familie/støttespillere som
venter på målstreken. Det er nesten bedre
jo lenger ned på resultatlista man kommer. Kjørerne er såpass fulle av adrenalin
når de kommer i mål at de virker ikke så
trøtte da. Nattevaktene med mange som
kommer til mål er det jeg husker best
fra årets løp, bekrefter Pål som blir blir
lattermild når han tenker på en av årets
opplevelser. - Fredagsnatten ramlet det
en festdeltaker ut fra et utested og kom
bort til meg mens jeg stod i refleksvest
på målstreken. Han gratulerte meg fullført løp og synes jeg så uforskammet frisk
ut etter å ha stått på en slede i 100 mil.
– Jeg har ikke helt bestemt meg enda,
men mest sannsynlig så dukker jeg opp
neste år også, avslutter en av løpets
motorer.
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Skal
parkere
gammelrevan
TEKST:

Trond A. Andersen

FOTO: T.V:

Trond A. Andersen
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Kjell O Bun

Arnt Ola Skjerve er ikke redd for å slå en frekkis til sine eldre hundekjørervenner. Atleten fra Rennebu er offensiv i kjeften, men klarer han å være offensiv
nok i sporet?
Skjerve har flere solide Finnmarksløp
bak seg allerede. I 2008 debuterte han
med tredjeplass i FL-500. Året etter gruset han konkurrentene og vant samme
klasse. I 2010 måtte han se seg slått av
Ole Wingren, men tre pallplasser på like
mange år er rett ut imponerende.
DEN VANSKELIGE OVERGANGEN

Arnt Ola valgte å ta overgang til den lengste klassen i 2011. I sitt første FL-1000
kjøre han halvveis, til Kirkenes. – Mange tror jeg måtte bryte, men planen var
aldri å fullføre. Jeg hadde et rent unghundspann, vi ville bare få med oss traseen til Kirkenes og få god erfaring, meddeler Skjerve som kjørte en pen 1000 km
i 2012. – Jeg kjørte veldig fort, hvilte godt
og var godt fornøyd med 9. plassen. - Noe
av det vanskeligste med å gå fra FL-500
til FL-1000 er det å holde igjen. Det å la

være å sparke i starten, roe ned og tenke
langsiktig. På 500 km er det bånn gass fra
start, på 1000 må jeg sitte mange mil i ro
på sledekassa og passe på at jeg ikke sparker for mye, sier Arnt Ola.
HVIT JUL ER VELDIG VELKOMMEN

Første del av årets treningssesong ble
veldig bra for 30-åringen som er bosatt i
Beistad i Nord-Trøndelag. – Vi fikk tidlig snø og fine forhold, dessverre smeltet
alt bort for noen uker siden, så nå må jeg
kjøre 150 km for å få snø under meiene,
forteller Skjerve som garantert ønsker seg
en veldig hvit jul. For første gang har han
fått en handler til gårds, det betyr at han
selv kan konsentrere seg om a-spannet
mens handleren tar seg av unghundene.
Apropos hunder, linjene i spannet kommer stort sett fra Alaska, og ubeskjedent
mener Skjerve at dette må være et av Nor-

ges beste spann. - Blir treningsforholdene
gode, så skal den rutinerte elite få noe å
bryne seg på, konstaterer Arnt Ola som
liker å slå en fleip til ”gamlinger” som
for eksempel Ralph Johannessen og Harald Tunheim som begge er i midten av
50-årene. – Jeg må jo skynde meg med å
slå de, før de legger opp, humrer unggutten på tretti.
JULIE ER GULL

Arnt Ola er en av mange idrettsutøvere
som må slite med livets dilemmaer for å
være i toppen. – Treningen tar kolossalt
med tid, min samboer og jeg har to små
barn, klart det er tungt å være mye borte
fra dem. Jeg må berømme min samboer
Julie som virkelig backer meg opp. Hun
elske sporten selv, og gir meg muligheten
til å satse. All ære til henne, sier Arnt Ola
Skjerve som er av profilene vi skal følge
med argusøyne under FL-2013.
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Ishavskrafts
fotokonkurranse
Vår elitesamarbeidspartner Ishavskraft arrangerte fotokonkurranse med “action” som tema under Finnmarksløpet. De hadde selv ansvaret for å plukke ut
de beste bildene. Det er liten tvil om at det er mange dyktige fotografer rundt
arrangementet Finnmarksløpet, og her er noen av de beste som kom inn.
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FOTO: ANN KARIN STEINI

Startdagen på Finnmarksløpet er fylt av
ivrige hundesjeler og det virker som de
alle sier: «Nå bare måååå vi komme i gang
snart, ellers sprekker vi!».Litt av denne
intense og energispekkede stemningen
blir fanget i dette bildet og viser to kampklare hunder som oser av energi og lyst til
å komme i gang med konkurransen.

FOTO: FRANK RUNE ISAKSEN

Finnmarksløpet er en av Finnmarks største «happening» gjennom året, noe som
stadig trekker mer publikum. I dette bildet ser vi «alle ingrediensene»: Hundene,
kjøreren, frivillige, flott vær og publikum
som ønsker kjører og hunder lykke til på
reisen. Flott å se engasjement, både hos
deltager og publikum – det liker vi!

FOTO: MIKA HÆTTA
Dette bildet fanget straks vår oppmerksomhet, for maken til intense øyne skal du lete
lenge etter! Hundene oser at iver, vinnervilje og trekklyst. Her skal man ikke bare
frem, men også FORT frem.

FOTO: FRANK RUNE ISAKSEN
Finnmarksløpet er en av Finnmarks største «happening» gjennom året, noe som
stadig trekker mer publikum. I dette bildet ser vi «alle ingrediensene». Hundene,
kjøreren, frivillige, flott vær og publikum
som ønsker kjører og hunder lykke til
på reisen. Flott å se engasjement, både
hos deltager og publikum – det liker vi!
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Medaljens forside
Spør du hvilken som helst hundekjører, så er ikke premiene en nøkkelfaktor for
å holde på med idretten. Likevel er det ikke til å komme bort i fra at det er stas
med premier og spesielle priser. Her er en liten oversikt over hva som ble delt
ut under Finnmarksløpet 2012 og litt om hva kjørerne kan forvente seg i 2013.
TEKST:

Trond A. Andersen

FOTO:

Geir Stian A Larsen

KLINGENDE MYNT

I rene pengesummer delte vi i år ut 350
000 fordelt på de 15 første plasseringene
i begge klasser. Naturlig nok var det vinneren av FL-1000 som stakk av med den
største summen. Sjekken til Inger-Marie
Haaland var på 64 000 kroner. Katy Meier
som vant 500 klassen kunne gå i banken
og heve en sjekk på 28 000 kroner.
KJØRER STANDSMESSIG

Begge vinnerne kunne også glede seg
over noen flotte kjøretøy gitt av Polaris
Norge AS. Meier vant en Polaris Sports-

FROSSEN VOM TIL VINNERNE

man 500 efi EU traktor til en verdi av
85 000 kroner. Haaland ble tidenes første vinner av en Polaris Ranger 4x4 EU
traktor, denne har en utsalgspris på hele
115 000 kroner.

De to damene som vant kunne også glede
seg over en stor porsjon frossen vom fra
Provit. Vom er en av hovedingrediensene
i kosten til husky-atletene.
LUKSUS FOR DE TRE BESTE

HEFTIG MENGDE FÔR FRA LABB

Vår elitesamarbeidspartner Labb delte ut
fôrpremier for til sammen 50 000 kroner.
Disse premiene ble fordelt med et Labbgavekort pålydende kr.2 000 til 25 av kjørerne.

De tre beste kjørerne i hver klasse ble
gjort ekstra stas på av Rica Hotel Alta og
City Hud- og Aromaterapi. Begge vinnerne fikk overnatting i suite med lunsj
og middag, og alle på pallen kunne ta turen til City Hud- og Aromaterapi for en
vidunderlig idrettsmassasje.
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FØRSTEGANGSKJØRERE VERDSETTES

I begge klasser satt Statkraft opp en pen
sum pålydende 10 000 kroner til beste
førstegangskjører. I FL-500 ble det Vidar
Uglebakken. Han fikk i tillegg en hundeslede gitt av produsenten Oinakka i
Kiruna.I FL-1000 var det Jo Jøldal som ble
beste førstegangskjører.

FEFO er en av våre nye samarbeidspartnere. FEFO gav ut to priser i 2012.
5000 til beste kjører under 30 år ut fra
Kirkenes i 1000 klassen. Denne ble vunnet av Arnt Ola Skjerve. Den andre prisen var satt opp i 500 klassen og var 5000
kroner til beste kjører under 25 år ut fra
sjekkpunkt Jergul. Vinner ble Kim Frode
Ophus Nordsveen (21 år).

RED LANTERN

Utrykket er hentet fra landet ”over there”.
Der er det en tradisjon at sistemann tar
med seg en rød lykt de siste meterne mot
mål. Det symboliserer at løpet er over. I
500 klassen var det Kai Arne Berg som avsluttet løpet. Innsatsen ble belønnet med
et hundehus gitt av Aksis. Aller siste kjører over målstreken i 2012 var FL-1000
kjører Marius Moholdt, med seg hjem
fikk han en samekniv gitt av vår generalsamarbeidspartner, Sparebank 1 NordNorge.
FEFO FRAMHEVER DE UNGE

For de som ikke vet det, FEFO er forkortelsen til Finnmarkseiendommen.

BESTE UTENLANDSKE KJØRERE

I begge klasser fikk beste utenlandske kjører en samekniv gitt av Sparebank 1 NordNorge. I år ble det selvsagt Katy Meier
(Tyskland) i 500 klassen.
Mats Pettersson fra Sverige vant prisen i
1000 klassen.
GJENGANGERE HEDRES

Det gleder oss stort at mange kjørere kommer tilbake år etter år. Finnmarksløpet
har satt opp ulike hederspriser til kjørere
som har passert runde antall kjørte løp. I
år ble Arne Karlstrøm hedret for å ha fullført løpet løpet hele 20 ganger. Arne mottok et tovet ullbilde og en sølvplate. Katy

Saltdalshytta er Norges største hytteprodusent, og har et
bredt utvalg innenfor både laft og element-basert bindingsverk.
Hyttene produseres i Norge, og våre fleksible løsninger gjør det enkelt å
tilpasse hytta slik at den tilfredsstiller dine krav og ønsker.
www.saltdalshytta.no

Meier, Geir Wiik og Espen Prestbakmo
fikk også et tovet ullbilde for å ha fullført
Finnmarksløpet fem ganger.
BEST STELL AV HUND

Prisen som henger høyest blant kjørerne
er utvilsomt ”Beste stell av hund”.
I år var det for første gang også satt opp
en slik pris også i 500 klassen. Kriteriene
for å vinne denne prisen er ganske omfattende, men tittelen sier vel det aller
viktigste. I år gikk prisen i 1000 klassen
til Stine Berget Nordvik, i 500 klassen var
det Katy Meier som ble tildelt denne hedersprisen.
HYTTEÅR 2013

For tredje gang har vi i gleden av å gi en
hytte til beste spann sammenlagt i FL1000 klassen. Beste kjører 2012-2013 får
en hytte fra Saltdalshytta. I tillegg er det
besluttet å øke premiepotten fra kr 350
000 kr 400 000. Fordelingen vil bli gjort
senere denne måneden, og offentliggjort
sammen med de øvrige premiene.
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Vil ha egen
hundekjørerlinje
Trond A. Andersen
Geir Stian A. Larsen

TEKST:
FOTO:

Er du en ung lovende rytter, eller vil du kanskje livnære deg av å kjøre turister til
fjells med hest, – ja da har du mange utdanningsmuligheter i Norge. En ung hundeinteressert elev har pr dato ikke samme mulighet, det ønsker Tana videregående
skole å gjøre noe med.

17

ØNSKER HUNDEKJØRERLINJE:
Marianne Dahlen og Tana vgs ønsker egen
hundekjørerlinje. Foto, privat.

PROSESSEN I GANG

- Tana egner seg veldig godt til formålet.
Det er et voksende miljø, vi har gode treningsfasiliteter, skolen ligger gunstig til
med god plass – her bør Norges første
hundekjørerlinje ligge. Dette sier Marianne Dahlen som er prosjektleder for linjen som ønskes operativ fra høsten 2013.
Dahlen og hennes kolleger ved Tana vgs
har jobbet med ideen siden 2009. Det
å starte en ny linje på en videregående
skole er en omfattende prosess. – Noe
av det første vi gjorde var å sende ut en
spørreundersøkelse. Vi sendte den ut til
ungdommer som vi visste hadde en viss
tilknytning til hundekjørermiljøet. Vi
fikk tilbake 42 av skjemaene, gledelig nok
viste det seg at 33 av disse ville begynt på
denne utdanningen hvis det var mulig.
Ungdommene som svarte la blant annet

vekt på at det måtte være opplæring i
både løpskjøring og næringskjøring med
hund. I tillegg var det mange som understreket viktigheten av å få generell studiekompetanse. Dette var helt i trå med det
vi allerede så for oss, bekrefter Dahlen.
HVORDAN BLIR EN HUNDELINJE?

Vi utfordrer Marianne til å beskrive
hovedelementene i den videregående
linjen de ser for seg. – For det første skal
elevene få opplæring i alt som har med
hund og hundehold og stell av hund. Det
blir selvsagt stor fokus på løpstrening og
alle feltene rundt selve løpskjøringen.
Rett og slett hvordan man kan konkurrere med et hundespann. Slett ikke alle
som har genuin interesse for løpshunder
vil kjøre løp. Vi kommer også til å legge
vekt på elevbedrifter som allerede er godt
etablert i den videregående skole. Elevene skal lære hvordan man starter sin
egen bedrift og driver et selskap basert
på opplevelser med hundekjøring. Altså

hund som levebrød, forklarer Dahlen,
som selv er aktiv hundekjører. I tillegg
skal elevene lære å være ute i naturen og
ta vare på seg selv, andre og hundene.
TRENGER IKKE EGNE HUNDER

Skolen skal ikke eie noen hunder selv,
men vil leie inn hunder fra lokale hundekjørere. Elevene skal også få ha med seg
et begrenset antall egne hunder etter søknad. Som vanlig handler det om penger
og politisk velvilje for at dette skal bli en
realitet. Dahlen og co håper Finnmark fylkeskommune ser verdien og vil bevilge de
nødvendige midlene som skal til. I tillegg
gjenstår en heftig papirmølle. Hundekjørerlinjen skal være landsdekkende slik
at ungdommer fra hele Norge kan søke.
Det betyr at saken må helt opp på departementsnivå. – Vi krysser fingrene og jobber videre med saken, det hadde vært
utrolig stas å kunne ønske håpefulle unge
hundekjørerspirer velkommen til oss høsten 2013, meddeler Dahlen.
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STOLTE BESTEFORELDRE: May Conny Johansen, Jonas og Rune
Johansen (FOTO: Trond A. Andersen)

Lykketallet
er 2
TEKST:
FOTO:

Trond A. Andersen
Jørn Losvar

Er ektefellen like opptatt av å kjøre konkurranser
med hundespann – ja da har man store muligheter
til å lykkes i Finnmarksløpet. Lykketallet er ofte 2.
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Inger-Marie Haaland og Ralph Johannesen, Marianne Skjøthaug og Arne Karlstrøm, May Conny og Rune Johansen…
vi kunne ha ramset opp mange par som
har gjort seg bemerket i Finnmarksløpet.
Drar vi tilbake til begynnelsen av 80-tallet og ser over deltakerlister, ja så finner
vi menn – menn med skjegg! Heldigvis
har damene gjort sitt inntog både i Finnmarksløpet og andre store hundeløp.
Krake søker ofte make med samme interesser. Det har resultert i flere hundekjørerpar som tar hver sin halvpart av treningen, og som bytter på å kjøre løp.
STORGJERDET KENNEL

- I starten var det Rune sin greie, jeg
trente noen korte turer med unghundene
og tok meg av ungeflokken. Dette sier

fembarnsmor May Conny Johansen som
har levert flere gode Finnmarksløp siden
sin debut i 2005. Før 2005 hadde Rune
innkassert noen fete triumfer til peishylla
hjemme i Storgjerdet rett utenfor Alta.
Johansen er siste kjører som har vunnet
løpet to år på rad, uansett klasse. Han
vant FL-1000 i 2002 og 2003. – Jeg var
aldri misunnelig på Rune som fikk kjøre de
store løpene, at jeg også ble konkurransekjører var en naturlig konsekvens etter at
både barna og interessen ble større. For
oss har faktumet at vi begge liker hundekjøring vært et stort pluss. Man har alltid
en sparringspartner å diskutere med, man
bytter på trening og stell, man kan alltid
berolige seg med at vi er to om dette, understreker Johansen som også vil påpeke
at parets ulikhet også er et pluss.

TO SJELER - TO TANKER

– Rune liker ekspedisjoner, han elsker de
lange turene på 20-30 mil alene på vidda
med hundene. Jeg stortrives når jeg får
kjøre dagsturer på 30-80 kilometer med
start og stopp her hjemme i Storgjerdet.
Summen av disse ulike lystene gjør at
spannet får et perfekt treningsgrunnlag,
mener May Conny som avslutningsvis
avslører en litt trist nyhet. – Finnmarksløpet 2013 blir nok mitt siste på en stund.
Løpet krever mer enn det jeg er villig til
å ofre av tid de neste årene. Nå vil jeg
prioritere barn og ikke minst barnebarn,
gjerne kombinert med litt turkjøring og
mindre løp.
Vi ønsker
til i 2013.

team

Storgjerdet

lykke

Hugh Neff

VELG REN KRAFT
FRA NORDNORSK LUFT OG VANN

Vi har frisk luft og rent vann i store mengder i nord.
Likevel må hver enkelt av oss fysisk gjøre et valg for å
være garantert 100% fornybar og miljøvennlig kraft.

Hugh kommer
Hugh Neff er en av de virkelig markante hundekjørerne i Alaska.
Han har flere sterke plasseringer og se tilbake på, i 2012 vant han
Yukon Quest, et beinhardt løp på hele 1600 kilometer.
I 2013 står han på startstreken i Finnmarksløpet, noe vi selvsagt synes er veldig hyggelig. Neff har altså prioritert å komme
til oss framfor Iditarod, som går samtidig. Etter planen skal Neff
ha med 4-6 av sine beste hunder, resten låner han av sin venn
Mats Pettersson i Kiruna. I følge e-postene vi har fått av Hugh,
er det liten tvil om at han gleder seg stort til å få kjøre vårt løp.
Vi kommer tilbake med et portrett av Hugh Neff i neste utgave
av Ciiko.
Bestill fornybar kraft i dag!
Send BLÅ til 2258 og vi tar kontakt.
Se mer på ishavskraft.no
Følg oss på Facebook!

Blå kraft fra luft og vann.
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Hvem er vi

– hva gjør vi?
Svanhild Pedersen
Er daglig leder for Finnmarksløpet as, og har et bredt ansvarsområde. Svanhild skal først
og fremst lede skuta og ha kontroll på drifta av as`et. Hun jobber videre med samarbeidsavtaler med næringslivet, og jobber med flere utviklingsprosjekter vi gjør sammen
med Innovasjon Norge. Her under ytterligere kommersialisering og profesjonalisering
av løpet gjennom prosjekter med fokus på reiseliv, spin-off m.m. Svanhild har også
ansvar for avtaler med kommuner, sjekkpunkt, søknader om dispensasjoner, avtaler
med nøkkelpersoner og så videre. Sammen med resten av teamet jobber Svanhild kort
sagt også med alt som har med planlegging og gjennomføring av det store idretts – og
kulturarrangementet Finnmarksløpet har blitt.
+47 916 38 798 – svanhild@finnmarkslopet.no

Trond Anton Andersen
Er presse- og informasjonsansvarlig. Selv kaller han seg ofte for potet. I Finnmarksløpet er det mange ulike oppgaver som krever at alle ansatte trår til. Hovedansvaret er
likevel å sørge for informasjonsflyten og promotering av løpet – året rundt. Under selve
løpet har Trond Anton ansvaret for at ekstern presse har tilrettelagte forhold å jobbe
under. I tillegg styrer han en stor redaksjon med frivillige pressefolk som jobber for
www.finnmarkslopet.no
+47 900 81 519 – press@finnmarkslopet.no
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May Britt Bakke Jøraholmen
Koordinator – 50% stilling. Tar imot, fordeler, organiserer og koordinerer. Med rundt
500 positive, glade og humørfylte frivillige er dette en jobb May Britt trives godt i. Hun
har selv vært frivillig for Finnmarksløpet i mange år.
+47 918 70 101 – maybritt@finnmarkslopet.no

Jannicke Mannsverk:
På nyåret utvides teamet vårt med nok en kvinne, og Jannicke Mannsverk tiltrer som
salgsansvarlig hos Finnmarksløpet. Dette er en nyopprettet prosjektstilling som er ment
å ta løpet et hakk videre, og som vil gjøre vår administrasjon enda mer slagkraftig.
Jannicke skal ha ansvaret for salg av spin-off produkter og utvikle nye forretningsområder. Vi gleder oss, og ønsker Jannicke velkommen med på laget!

MED EN POLARIS SPORTSMAN
CRIMSON RED 500 EFI DELUXE
WINTER EDITION

99.900,79.920,-

ink mva

eks mva

FÅ MED UTSTYR FOR
NESTEN 20.000 KR!

(Kr 18.328,-)

ALT DETTE FÅR DU!
Plogblad I Polyplast • Plogramme • Plogfeste • Plogmarkering
Vindskjerm • Bagasjeboks Bak • Håndtaksvarmere
Tommelvarmer • Støtfanger Foran • Støtfanger Bak

velg trygt - vELg MARKEDSLEDEREN
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DELTAKERE KONTAKTFORUM: Fra venstre. Svanhild Pedersen, Ralph Johannessen, Harald Tunheim, Lars Monsen, Vanessa Quinche, Thomas Wærner,
Inger-Marie Haaland, Arnt Ola Skjerve, Svein Sødahl Kvam, Hanna Fredriksen, Stine Berget Nordvik. Per Aronsen og Jan Kåre Gundegjerde var ikke tilstede
da bildet ble tatt.

Nyttig kontaktforum
TEKST:
FOTO:

Trond A. Andersen
Trond A. Andersen

I midten av november var utvalgte kjørere, løpsledelsen for Femundsløpet
og Finnmarksløpet, samt sjefsveterinær for Finnmarksløpet, samlet til et
uformelt kontaktforum.
Målet med forumet var å skape en uformell arena der kjørere kan komme med
konstruktive innspill til løpsledelsen.
Til sammen satt alle rundt diskusjonsbordet i nærmere 10 timer. I tillegg ble
det sosialt samvær på kvelden, hvor man

sjeldent hørte noe annet en løpsprat.
Noe av det som ble debattert var dyrevelferd, hviletider, løypekvalitet, veterinærtjeneste og hundekjørerforbundet.
Dette forumet har ingen avgjørende myndighet ovenfor løpene, men skal fungere

som en arena med stor takhøyde der flere
aktive kjørere skal få komme med innspill
og hvor nye ideer blir født.Da forumet ble
avsluttet var det en unison enighet om at
dette var nyttig og at det burde bli et fast
forum en gang i året.
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Finnmarksløpet ønsker
alle en riktig god jul!

www.finnmarkslopet.no

www.tank.no

Vi er med på laget!
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Egil Eliassen
Mel Andrews
Henrik Stang Aas
Alexander Johansson
John Øivind Selmer
Karoliina Ruippo
Tore Hunskår
Camilla Høgberg Kristoffersen
Ørnulf Jacobsen
Elisabeth Edland
Yvonne Dåbakk
Ove Grytbak
Tor Birger Seppola
Tom Hardy
Cécile DUPE
Åsmund Snortheim
Juha Pekka Björkstedt
Marcus Kriström
Stian Hasfjord
Jukka Honkapirtti
Katy Meier
Ole Wingren
Roy-Åge Jensen Ugseth
Peter Kay-Kujawski
Ronny Wingren
Tomas Nyheim Lambela
Torkil Hansen
Tore J. Helistø
Sølvi Monsen
Stein Tage Domaas
Vidar Uglebakken
Andrè Bjørnstad
Yngve Opgård
Vidar Løkeng
Pasi Ollikainen
Einar-Andrè Dalen
Berit Seljestokken
Milos Gonda
Eileen Strøm
Espen Sønvisen Bech
Eline Lihagen
Jaco Alex Ulmann
Olivia Van Uytvanck
Ole Christian Uglebakken
Michelle Kristin Pedersen
Tuija Karhunkoski
Nieske Wierda
Geir Wiik
Wolfgang Simon-Nilsen
Stein Are Harder
Bente Levorsen
Christian Høy Knudsen
Jose Sacristan

Marcos Porcires
Gisle Mjaatvedt
Francois Pagnoux
Geir Wang
Svein Erik Strand
Andreas Holte
Svein Sødahl Kvam
Johanne Sundby
Hanne Bakken Johansen
Daniel Schwarz
Dag Broch
Nora Själin
Kjetil Kristoffersen
Leif Wilhelmsen
Alf Stokke
Tommy Larsen
Tore Figenschau
Gunhild Sem
Wyss Marco
Pål Karlsen Haugsnes
Kim Thomassen
Michael Kirchner
Tom-Viggo Henriksen
Melanie Clegg
Kent-Gjoran Svendsen

FL-1000
1
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Mats Pettersson
Tore Albrigtsen
Inger-Marie Haaland
Roger Fossøy
Magne Storstein
Live Steihaug Aasheim
Kenneth Gjemmestad
Leif Herleiksplass
Svein Åge Jakobsen
Kai Arne Berg
Thomas Rosencrantz
Kristian Walseth
Kjell Brennodden
Kari Thomassen
Lars Monsen
Dave King
Jan Øystein Dervo
Tore Bergby
Heike Kontermann
Ingebrigt Storli
Marçal Rocias Palau
Erle Frantzen
Jean Philippe Pontier
Bernt Walseth
Kenneth Nilsen

Marius Moholdt
Tove Sørensen
Jon Hearn
Kjell Løken
Aila Emilie Sarre
Arnt Ola Skjerve
Per Mjærum
Nina Skramstad
Jan Vidar Dahle
Steinar Kristensen
Per Weddegjerde
Dag Torulf Olsen
Torsten Kohnert
Marianne Skjøthaug
Trond Hansen
May Conny Johansen
Mikael Jutila
Stein Håvard Fjestad
Eirik Nilsen
Robert Sørlie
Trine Kristiansen Lyrek
Sigrid Ekran
Bjørnar Andersen
Jon Flaa
Magnus Gorter Voie
Ben Voigt
Birgitte Næss Wærner
Wolfram Schumacher
Aki Holck
Ronny Frydenlund
Daniel Juillaguet
Bernd Helmich
Thomas Hoffmann
Stine Berget Nordvik
Even Bøen
Bernhard Schuchert
Kristine Jerijærvi
Ralph Johannessen
Miquel-Angel Martinez
Thomas Wærner
Hugh Neff
Ketil Reitan
Tom Frode Johansen
Emil Inauen
Harald Tunheim
Jo Jøldal
Aslak Prestbakmo
Jindra Zelenka
Øyvind Nordahl Næss
Yngve Fagerli
Gerhard Hirz

FOTO: Guro Storskjær
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