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Balto har prøvd mye, men lykkes aldri helt. Nå er han
tilbake for å prøve seg på Finnmarksløpet nok en gang.
Vil han lykkes i år?
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Velkommen til

Finnmarksløpet 2016!
Ett år er gått siden vi kåret fire verdensmestre i Alta sentrum, et år som har
gått forrykende fort. Nye endringer for
2016 utgaven av Finnmarksløpet skal
prøves ut, endringer som blant annet er
gjort for å imøtekomme kjørernes ønsker. Ingenting er umulig og endringer
er sunt. Jeg har hatt gleden av å være
daglig leder for løpet siden april 2015,
og jeg har stor tro på at årets løp atter
en gang skal bli ”The best race ever”.
Mange forberedelser skal til for å arrangere et løp av denne størrelsen. Finnmarksløpet er totalt avhengig av solide
partnere, smidige kommuner, god dialog

med reinbeitedistriktene og velvillighet
fra Finnmark fylkeskommune. Dette
møter vi i alle ledd, derfor er Finnmarksløpet en vinner. Her er det også helt naturlig til å rette en stor takk til hver og en av
dere som har merket «Crew» på brystet!
Til dere frivillige som stiller opp for oss
og arbeider dag og natt for at et av verdens tøffeste hundeløp skal være mulig
å gjennomføre. Jeg bøyer meg i støvet!
Sosiale medier er fullastet av bilder der
kjørerne forventningsfullt deler sine treningsopplevelser. Når jeg ser disse bildene kan jeg nesten høre hundeglammet
de opplever mens de seler på, jeg kan
forestille meg ivrige huskyer stå å hoppe
i selen for å komme i gang. Bilder av snødekte vidder og tunge greiner. Deretter
stillheten. Stillheten som oppleves når
du står på meiene og spannet med myke
og vante potesteg taktfast traver foran
sleden. Hundene er i sitt rette element,
de får gjøre det de elsker, det de er avlet for - legge lange distanser bak seg.
Disse hundene er toppatleter av ekstremt kaliber. De skal sammen med
kjøreren, og i takt med vår uforutsigbare arktiske natur, vise sine muskler
i ekstreme omgivelser, enten i 200,
500 eller 1000 kilometer. Nå skal de
måle krefter mot andre toppatleter og
flere av verdens beste hundekjørere.
Happy trails!
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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.
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Hva er dine drømmer?
På jakt etter nye utfordringer eller trenger du hjelp med bemanningen?
Registrer din CV og se våre ledige
stillinger på www.jobzone.no

Kontakt oss på, tlf: 950 07 865
eller e-post: alta@jobzone.no

Vi er stolt sponsor av Finnmarksløpet og ønsker alle deltagere lykke til!

Da vi het Økonor telte vi
hundespann på
Finnmarksløpet. Det gjør
vi forsatt.
Vi liker å telle. Siden vi startet tellingen har vi vokst fra 50 mennesker til å bli den
største leverandøren av regnskaps- og rådgivingstjenester i Nord-Europa.
Hele tiden med en sterk overbevisning: Bak alle suksesser ligger lidenskap.
Vår lidenskap er å hjelpe andre å skape resultater.
Vis oss din lidenskap - få enda bedre resultater!
Økonor i Alta er nå Accountor.
FINNMARKSLØPET 2016

Accountor, Løkkeveien 9, 9510 Alta
www.accountor.no
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LAST NED VÅR NYE APP!
POLARIS SNOW.

SEE

2016

A NEW WAY UP

NYHET!

NYHET!

800 PRO-RMK 163

800 SKS 155 ES

800 SWITCHBACK ASSAULT TD

Pris fra kr: 168.327,- inkl. mva.

Pris fra kr: 147.945,- inkl. mva.

Pris fra kr: 149.358,- inkl. mva.

n Nytt og patentert AXYS PRO-RMK chassis
n 800 Cleanfire H.O. motor
n Quickdrive drivsystem

n Nytt og patentert AXYS PRO-RMK chassis
n 800 Cleanfire H.O. motor
n Ekstra kjøling for allroundkjøring.

n Terrain Domiantor Series.
n Custom Wrap og design.
n 800 Cleanfire motor

NYHET!

800 SWITCHBACK PRO-X

550 INDY VOYAGEUR 155

550 WIDETRAK LX

Pris fra kr: 155.365,- inkl. mva.

Pris fra kr: 90.175,- inkl. mva.

Pris fra kr: 59.900,- inkl. mva.

n AXYS chassis og Pro-XC boggi
n 800 Cleanfire H.O. Motor
n Walker Evans Needle Shocks

n Pro-Ride chassis og RMK forstilling.
n Leddet boggi med vippeforlenger.
n Pro-Float ski.

n 550 ccm luftkjølt motor
n 50 x 396 cm belte med flipp
n Høy og lavgir, samt revers

Polarisindustries.no • facebook.com/PolarisNorway
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Kampen om

pallen

Denne artikkelen er skrevet tre uker før løpsstart. Før blekka har gått gjennom
trykken og funnet veien til deg kan ting ha endret seg, men vi kan ikke vente.
Det må synses!
Trond A. Andersen
Finnmarksløpet

TEKST:
FOTO:

Vi starter med juniorklassen. Her er
det temmelig sikkert at vi får en real
duell mellom to barske, unge damer.
Det kan hende at noen av de andre påmeldte i juniorklassen har skumle planer, vi velger likevel å se nærmere på to
vi tror vil kjempe om seier og NM-gull

Profil FL-Junior Hanna Lyrek

Hanna Lyrek

Eneste veteranen i denne klassen. I 2015
holdt det nesten til gull. Anette Børve
Hernes var strået vassere. Anette hadde
en åtte minutters ledelse ut fra Jotka 2.
Den ble til kun ett minutt i mål, men det
holdt! Vi vet at Hanna er veldig gira på å
stige helt øverst på pallen i 2016. Northern Light Husky-kennelen, hvor hundene
plukkes fra, har en meget bra sesong. Hanna har vunnet EM-gull med seks av atletene, mamma Trine Kristiansen Lyrek,
klarte en sterk tredjeplass i Bergebyløpet
N70 650 km og Vidar Myklevoll var to
meter unna seier i Alta 2-dagers 220 km.
Hanna er beintøff, hun har en stå på vilje
mange vil misunne. Den som skal slå Hanna kan ikke vente annet enn et blodslit!

Profil FL-Junior: Ella Kjøsnes

Ella Kjøsnes

Hanna Lyreks argeste konkurrent til
NM-gullet og seier i FL-junior blir antakelig Ella Kjøsnes. Ella er bare 15 år, men
er utvilsomt en dyktig hundekjører allerede. Mange har fått med seg at hun var
eneste deltaker som kom til mål under
Femundløpet 2015. I 2016-utgaven ble
det EM-sølv, slått med 11 små minutter

av Lyrek. Kennelen til Ella er beskjeden,
ni voksne hunder er alt hun har å plukke
fra. Hanna har mange flere å velge mellom. Så vidt vi har bragt på det rene, er
det Vidar Myklevoll som velger aller først.
Kanskje vil noen av de viktigste hundene fra Femundløpet forlate spannet til
Hanna? Det vil selvsagt være positivt for

konkurrent Ella. Unge Kjøsnes selv, har
ikke flagget store ambisjoner, hun er glad
bare for å få komme til Finnmark å delta.
Sånt er fint å lese, men vi tror hun kommer til å konkurrere så det holder. Ellas
deltakelse i FL-2016 er konfirmasjonsgaven fra foreldrene. Kanskje resulterer
denne fantastiske gaven i gull og seier?

2016 FINNMARKSLØPET
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FL-500: Elisabeth Edland

FL-500: Vidar Uglebakken

FL-500 2016 blir utrolig spennende. Det
er to grunner til det. For det første har
løpet fått seg en real ansiktsløftning med
utvidet løype, nytt sjekkpunkt og garantert mange nye taktiske vurderinger for
deltakere. Den andre årsaken er at vi
har mange sterke kjørere som har mulighet til å vinne. Vi velger å trekke frem
fire kandidater, men sjansen for at ingen
av dem går til topps er absolutt til stede.
Elisabeth Edland

Tre ganger vinner av løpet, ørten ganger
vinner av 8-spann langdistanseløp. Anonym løpssesong så langt, men heltent
på å vise hvem som er sjefen. Elisabeth

FINNMARKSLØPET 2016

og hundene har en kombinert suksessfaktor som gjør henne vrien å slå. Hun
er udiskutabelt en svært dyktig hundekjører, og hun har alltid gode hunder.
En annen viktig faktor er kjærligheten
hun har til det å være på Finnmarksvidda
med et hundespann. Gå inn på vår Facebookside å rull deg ned til videoportrettet
der hun selv beskriver dette. Da skjønner
du at humøret Edland får når hun er oppe
på fjellet er et vanvittig våpen for å gå helt
til topps i en beinhard konkurranse. En
lykkelig hundekjører er en god hundekjører (sikkert et gammelt indiansk ordtak).

Vidar Uglebakken

Et råskinn av en herremann fra Alta.
Vidar måtte se fjorårssesongen gå i
vasken etter en fallulykke. Foten ble
ikke bra til løpet. Det var nok ergerlig for Vidar som så hundene vinne
alt de stilte opp i før Finnmarksløpet.
Uglebakken er tilbake. Det fikk konkurrentene merke under Alta 2-dagers i
januar. Riktignok var det kamp til døra
mot en annen Vidar (Myklevoll til etternavn), men det holdt til seier. I 2016
er FL-500 mer enn 500 km. Det er mye
fjellkjøring og mye av den fjellkjøringen
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– Vi velger å trekke frem fire kandidater, men sjansen for at ingen av dem
går til topps er absolutt til stede.

FL-500: Alexander Schwarz

FL-500: Sissel Vollan

skjer i treningsløypene til Vidar Uglebakken. Det forbauser oss dersom ikke Vidar
Uglebakken er å finne i tetsjiktet i år.

i Finland er i besittelse av de to beste
8-spannene under Bergebyløpet, ja da
lover det godt foran årets Finnmarksløp.

Alexander Schwarz

Sissel Vollan

Muligens den største favoritten sammen
med Elisabeth Edland. Alexander (38)
har en sterk FL-karriere. 10. plass i 2014,
tredjeplass i 2015. Tidligere i vinter vant
han Bergebyløpet N70 350 km i overlegen stil, det vil si - DE vant. Ikke bare gikk
hans eget spann først over målstreken,
kjæresten og spannet fikk akkurat samme plassering. Når paret, som er bosatt

Her snakker vi team Kvam. Team Kvam
består av Svein Sødahl Kvam, Jørn Sødahl
Kvam og sistnevntes bedre halvdel, Sissel Vollan. En liten, men fantastisk kennel. Man trenger ikke 20 hunder å velge
mellom for å gjøre det sterkt i 8-spann
klassen. Team Kvam holder det nede,
bytter på å trene, jobber fulltidsstillinger
og hevder seg i så å si alle løp de stiller.

Uansett hvem som er pilot er Team Kvam
med i teten. Det her blitt mange gode
plasseringer i Finnmarksløpet, men øverste plass mangler i trofesamlingen. Fjerdeplass i Femundløpet og seier i Gruveløpet i år. Sissel kan fort bli deltakeren
som henter gullet hjem til Team Kvam.
Disse må ikke glemmes i kampen om
medaljene: Ronny Wingren, Vidar Myklevoll, Torbjørn Helstrøm, Daniel Vollstedt,
Anved Kvammen og Ole Sigleif Johansen.

2016 FINNMARKSLØPET
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FL-1000

Der menn er menn og kvinner vinner! I
alle fall har damene vært tøffest de siste fem årene. To ganger Sigrid Ekran,
én gang Inger-Marie Haaland og kun to
menn på toppen av pallen, henholdsvis Thomas Wærner og Roger Dahl.
Det er nok ikke til å komme fra at årets
utgave av 1000-kilometeren er litt spesiell. Mange vil nok mene at det mangler
en del kjente profiler på startstreken,
mange har nok litt rett. Vi ser på det
som utrolig spennende at nye profiler
kan stå opp og frem. Vi presenterer fire
kandidater, men understreker med tjukk
sprittusjstrek at overraskelser kan oppstå.
Ronny Frydenlund

Måtte vi skrevet om bare én deltaker, ville
nok valget falt på Frydenlund. En evig sli-

FL-1000: Ronny Frydenlund

FL-1000: Birgitte Næss

Birgitt Næss

ter i denne klassen. Ronny har utvilsomt
et bra spann i år. Det ble tredjeplass i Femundløpet, og vi vet at noen av de beste
hundene var skadet. Er de i form til Finnmarksløpet, så er spannet meget sterkt.
Femteplass! Fjerdeplass! Tredjeplass! Pris
for beste stell av hund! Aldri brutt! –
Det er så mange plussfaktorer for Ronny.
Han vant Gausdal Maraton 200 km tidlig i vinter, en barriere er brutt. Noen av
de argeste konkurrentene stiller ikke til
start. Dette kan bli Frydenlunds gjeve år.

Birgitte vil vinne FL-1000 i 2016, så enkelt kan det sies. Det ville hun i 2015
også, da gikk det litt på tverke og hun
måtte ta til takke med femteplassen.
Slett ingen dårlig plassering selvsagt,
men når andreplassen ble kapret i debutåret 2014, så var det en småskuffet
Næss som krysset mållinjen seks timer
etter vinneren, VM-medalje ble det ingenting av. De har hun forresten flere av,
men da fra sprintkjøring. Birgitte har et
fantastisk humør, og det er gøy og være
i nærheten av sykepleieren fra Torpa.

– FL-1000, der menn er menn og
kvinner vinner! I alle fall har damene
vært tøffest de siste fem årene.
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Siden sist hun stod på startstreken i Finnmarksløpet, har hun og Thomas Wærner
skilt lag. Birgitte har mange av de rutinerte hundene i teamet, og de har trent
godt. Femundløpet gikk så der, vi har en
mistanke om at hun roet ned mot slutten
for å være godt rustet til Finnmarksløpet. Klaffer det for Birgitte, kan det vanke NM-gull, 70 000 kroner, en ATV fra
Polaris samt verdens beste godfølelse.

nerende vis. Petter lå et godt stykke bak
Iditarod-farerne Ralph Johannessen og
Robert Sørlie. Tufsingdølen hadde is i magen, hvilte lengre og kom som ei kule på
slutten. Fra siste sjekkpunkt til mål, parkerte han Ralph og kjørte inn til EM-gull.

Petter Jahnsen

Bernt Walseth

Petter Jahnsen har aldri lykkes helt i
Finnmark. Men vi har hatt en følelse av
at 2016 skal bli det store året, den har vi
hatt siden i høst. Kanskje er det mange
positive oppdateringer fra kona Bente på
Facebook? Følelsen ble i alle fall bekreftet da han vant Femundløpet på impo-

Den siste profilteksten i denne klassen,
går til Bernt Walseth. Det begynner å bli
en stund siden Walseth senior konkurrerte skikkelig, men i år er det comeback med
sparkefoten. Bernt, sønnen Kristian og
Maria Hernetkoski kusker hunder i Team
Walseth. Det har de gjort med bravur den-

FL-1000: Petter Jahnsen

FL-1000: Bernt Walseth

Kennelen har slitt med Giardia-virus i
flere år. Nå er springerne friske og i storform, Finnmark ligger for Petters føtter.

ne sesongen. Junior har kjørt spannet inn
til seier både i Alta 2-dagers 290 km og
i Bergebyløpet N70 650 km. Da sier det
seg selv at dette er et spann å regne med
når det skal gjøres opp om pallplassene.
59-åringen som er bosatt i Kåfjord utenfor Alta, har to andreplasser på 90-tallet, han har kjørt seks Finnmarksløp og
mantraet har han alltid holdt; man bryter
ikke! Det skal bli gøy å se hva Bernt kan
få til når det kjøres om seier i FL-1000.
Vi stopper der. Her er seks andre deltakere
som absolutt kan blande seg inn i toppen:
Ben Voigt, Arnt Ola Skjerve, Lasse Austgarden, Arne Karlstrøm, Sebastian Plur
Nilssen og Bjørnar Andersen. Magefølelsen sier et jevnt løp i 2016, vi gleder oss!
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NM i alle
klasser
Norges hundekjørerforbund har tildelt Alta trekkhundklubb
norgesmesterskap i samtlige klasser i forbindelse med Finnmarksløpet 2016. Det betyr dobbel seremoni under premieutdelingene, noe som faktisk er svært hyggelig. Premieutdelingene
blir følgende dager:

FL-junior, mandag 7. mars kl. 11.00, Markedsgata Alta
FL-500, onsdag 9. mars kl. 16.00, Markedsgata Alta
FL-1000, lørdag 12. mars kl. 12.00, Markedsgata Alta

Dette var pallen i NM-2014, åpen klasse. I år blir det NM-pall i alle klasser.
Vi takker Norges hundekjørerforbund for tilliten.
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UTSNITT

1.000 km tilsvarer
avstanden fra Oslo
til Mo i Rana

RUSSLAND
Ellentjern

FL-junior (maksimalt seks hunder i spannet).
FL-500* (maksimalt åtte hunder i spannet).
FL-1000 (maksimalt 14 hunder i spannet).
30 km

*Årets trasé for 500-klassen er endret
Kilde: www.finnmarkslopet.no

©
Visit our website:
http://www.nyhetsgrafikk.no/

FAGTRYKK IDÉ AS

Check in at Scandic – FinnmArkslØPhoteLlet

kjØRere, FunksjonÆrer, Gjester
og Publikum ØNskes VelkoMmen!
Løkkeveien 61 • N-9509 Alta • +47 78 48 27 00
Ta bilde eller
scan inn skjemaet til
post@fks.as og vær med i
trekningen av et EOS 750D
speilreflekskamera!

Smart arbeidsflyt
Effektiv, rask og enkel overføring fra papir til elektroniske
dokumenter blir stadig viktigere for firmaer. Finn ut hva vi
kan gjøre for å hjelpe din bedrift.

Ta testen:
1. Skanner du dokumenter i dag?

Nei

Ja

2. Når du skanner, hender det at størrelsen på filen et
problem?

Nei

Ja

3. Når du skanner, flytter du manuelt dokumentet fra
en destinasjon til en annen?

Nei

Ja

4. Skanner du kontrakter, bilag, personaldokumenter
elller liknende ?

Nei

Ja

5. Hvordan lagrer du dine skannede filer i dag?

Digitalt
arkivsystem

Filstruktur
på felles el.
lignende

Krysser du av i den lilla kolonnen, indikerer det at vi mest sannsynlig kan effektivisere dine rutiner ved skanning,
og vi vil gjerne fortelle deg hvordan. En times møte kan derfor bli en meget god investering. Kontakt oss i dag!

Finnmark Kontorservice AS
(+47) 992 18 650
post@fks.as

ACCREDITED
PARTNER
2016
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Den eldste fyller 40
Trond A. Andersen
Trond A. Andersen

TEKST:
FOTO:

Vår største partner vet de fleste hvem
er. Sparebank 1 Nord-Norges synlighet i Finnmarksløpet er vanskelig å
unngå. – noe vi er glad for. Den eldste partneren er nok litt mindre kjent.
Det er en familiebedrift som holder til
på Aronnes, fire minutter med bil fra
Alta sentrum. Hurtigtrykk Alta eies av
familien Flåtten. Overhodet heter Per
Olav og han kan stolt meddele at de har
vært med fra dag én som partner i Finnmarksløpet. I 2016 fyller bedriften 40
år, Finnmarksløpet er noen år yngre.
Trykksakekspertene har altså vært
med hele veien fra da Engholm/Berg-

strøm-Larsson/Kleive kjørte det aller første løpet. - Jeg husker dessverre ikke så
mye fra den spede begynnelse, meddeler
Flåtten, men ett hyggelig minne dukker
opp. Det var da han, sammen med Levi
Hykkerud, lagde en diger resultatserviceplate, som fungerte som dagens K2 på
veggen til ei hytte på Strand Camping. Da
var det monsterlinjal, sprittusj og skøyta
A1 ark som gjaldt, mimrer Per Olaf.
For familien Flåtten har samarbeidet med
Finnmarksløpet vært svært viktig. – Finnmarksløpet har vært tidlig ute med mye.
De har lagt vekt på å markedsføre seg
gjennom seil, plakater, klær, ja produkter

FAMILIE MED TRYKK: Per Olav, Alexander, Christoffer og Lisbeth G. Flåtten.

av alle slag helt siden oppstarten. Det har
stilt krav til oss, vi har hele tiden måtte
være innovative, understreker Per Olaf
som i bunn å grunn har gitt stafettpinnen
videre til sine to sønner. – En av øvelsene
med å være innovativ, er å slippe til nye
krefter når tiden er rett. Alexander og
Kristoffer har begge grafisk utdanning, de
er unge og kreative. - Jeg trives som mannen i bukkehornet på veggen, ler Flåtten,
før han slenger enda en ladning pappesker med profilerte FL-artikler i stasjonsvogna til løpets utskremte journalist.
Gratulerer med jubileet Hurtigtrykk.
Stay young!
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Prislappen på et 			
				hundespann
Er du en av dem som er nysgjerrig? Kjenner at tanken på et eget hundespann og
deltakelse i et hundeløp frister? Du tør bare ikke si det høyt verken til deg selv eller
andre. Mange spørsmål melder seg: Hva er utfordringene mon tro? Blir jeg lykkelig
hvis jeg eier mitt eget hundespann? Kan jeg blir bedre enn Monsen? Hva vil barn
og ektefelle si? Det er sikkert mange grunner til at ikke alle har et lite hundespann
i bakgården.
Trond A. Andersen
Mads Suhr Pettersen

TEKST:
FOTO:

I denne artikkelen skal vi ta for oss
en del tall, rett sagt ut – kroner. Vi
har fått en av landets mest rutinerte
hundekjørere til å hjelpe oss med et
uhøytidelig lite budsjett for deg som
har lekt med tanken. Det er ikke så sikkert at du blir avskrekket, kanskje kan
dette være gladnyheter i tallformat.
Naboen er nøkkelen

En nabo som smiler og hilser er en bra
nabo. Vi tar utgangspunkt i at du som er
vår nye hundekjører har et egnet sted å
plassere en hundegård, pris for nytt hus
FINNMARKSLØPET 2016

på landet er ikke med i våre kalkyler. Du må
altså ha mulighet til å plassere hundegården ved huset uten at det plager naboen.
Utgangspunktet er en person som ikke
har noe utstyr beregnet til hundekjøring.
Ønske er et 8-spann, og målet er å delta
i noen løp… på sikt. Gjennomsnittsstørrelsen for en langdistansekennel er på
ca. 12 hunder. De fleste som er påmeldt
Finnmarksløpet har skrevet antallet hunder i kennel i sin profil, ta gjerne en titt.
Vi forholder oss til åtte nye hunder. Eksperten heter Roger Dahl. Han har kjørt
26 Finnmarksløp og har vunnet sin klas-

se tre ganger. Roger har vært mentor og
pådriver i miljøet i mange år, vi føler at
vi kan stå inne for våre uhøytidelige beregninger selv om dette blir subjektivt.
Hund

Flere løsninger. Den billigste er å få hunder fra hundekjørere som har gitt opp. En
billig løsning er å kjøpe ei tispe som man
avler på. Dette vil selvsagt være tidkrevende, du må i alle fall beregne et par år før
et bra 8-spann fører deg over hvite vidder
mens du plystrer noe du innbiller deg er
en pelsjegervise. Undertegnede er forres-
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ten litt usikker på om pelsjegere plystret
veldig mye, stillhet var vel kanskje et nøkkelord for ikke å skremme viltet. Beklager
avsporing, tilbake til saken. En litt mer
effektiv løsning er å kjøpe et par erfarne
hunder og noen unghunder. Prisantydning: 40 000 – 100 000. Trekkhunder
er heldigvis billigere enn veskehunder.
Hundehus

Bygger du selv kan du komme unna med
tusenlappen pr hus. De skal være solid og
de bør være isolert, i alle fall i bunn. Det
er mulig å kjøpe hundehus egnet til trekkhunder, i så fall kan du gange prisen med to.

Transport.

Veterinær

Alle vil ha behov for å flytte hundespannet. Billigste løsning er tilhenger, noen
velger og kjøpe en pick-up for så å bygge
kasse til den. Undertegnede har en kasse
til åtte hunder på en helt grei tilhenger.
Samlet sum i 2006 ble ca. 20 000 kroner,
jeg bygde kassen selv. Ha i bakholdet at
du bør ha en sterk bil dersom du etter
hvert vil ha litt flere hunder og mye utstyr.

Vaksiner, litt sykdom/skader, sett gjerne
av 5 000 kroner i året.
Dine egne klær og sikkerhetsutstyr.

Ekstremklær, sko, mye super- og ullundertøy, hodelykt, vindsekk, sovepose,
GPS etc. Vi estimerer til en engangsinvestering på rundt 25 000 kroner.
Reiseutgifter

Slede

Man greier seg med en slede. Skal det

Skal man kjøre langt for å trene og delta
på noen løp, ja så koster det gjerne 10 000
til 40 000 pr år.

Hundegård

For åtte hunder bør du nok ha rundt 100
kvm. Noen velger flere mindre gårder, andre en stor. Billigste løsning er flettverk
og stolper. En dyrere variant er ferdige

Lisenser

Hundekjørerforbundet og medlemskap i
lokal klubb. Under 1 000 kroner.
Hundeløp

For tre løp i 8-spann klassen, ca. 10 000
kroner. Finnmarksløpet 500 koster 5 000.
elementer som bruker å være 120 x 180
cm. Man bør ha drenering, kanskje singel/
grus eller bark. Her må vi ta en snittsum,
eksakt er umulig å fastslå. 50 store sedler.
Treningsdoning vår/høst

En vogn eller et kjøretøy som hunder
kan trekke når det ikke er sledeføre, er
helt nødvendig. De billigste hundevognene som egner seg til et 8-spann koster
i alle fall 20 000 kroner. Vogner egner
seg dårlig hvis treningsløypene består av
bratte bakker. Mange velger en ATV, den
kan lett koste opp mot 100 000 kroner.

kjøres konkurranser er det nok lurt å
kjøpe en løpsslede som er styrbar. Fra
20 0000 til 40 000. En enkel treslede brukes ofte til trening, den trenger ikke koste mer enn 10 000 kroner.
Til sleden må det selvsagt et linesett til, likeså snøanker, trekk og tau. Total sum for
tilbehøret grovestimeres til rundt 6 000.
Seletøy.

Gode seler til åtte hunder = 3 000 kroner.
Hundemat

Usponset må du nok beregne i alle fall
3 000 kroner i måneden.

Vi stopper der. Summeringen kan du
selv gjøre, det er mange veier til Rom
og lykke. Vi har ikke lagt inn utgifter til
skilsmisseadvokat eller psykiater. Hundekjøring er en fantastisk livsstil. Spør
du en hundekjører hva det koster, får du
sikkert høre at det vil hun eller han ikke
snakke om, men det er dyrt. Det viktigste
å tenke på for en som vil bli hundekjører,
er nok å ta et par gode runder med forventningsavklaring. Bli med noen som
har hunder på tur, både i godt og dårlig
vær. Bli kjent med sporten som frivillig
eller handler. Velkommen skal du være.
2016 FINNMARKSLØPET

UiT Norges arktiske universitet samarbeider med Finnmarksløpet

Lørdagsuniversitetet
5. mars kl. 13.00, Scandic Hotell, Alta

Dømt til ild og bål – Trolldomsprosessene i Finnmark

Hva skjedde under trolldomsprosessene i Finnmark på
1600-tallet, da kvinner og
menn ble ført for retten og
dømt til å brennes levende
på et bål?
I Øst-Finnmark
foregikk strenge
trolldomsprosesser
med dystert utfall:
91 mennesker ble
henrettet i løpet av
hundreåret.

Foto: Bildet «Heksesabbat» av Francisco de Goya y Lucientes

v/professor Liv Helene Willumsen Institutt for historie og religionsvitenskap
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Byens beste
burger
Trond A. Andersen
Trond A. Andersen

TEKST:
FOTO:

Finnmarksløpet er glad for å kunne
meddele at Sentrumsgrillen er blitt ny
samarbeidspartner. Uten å ha gjort en
stor undersøkelse tar vi sjansen på å påstå at Sentrumsgrillen lager byens beste
burgere! Å sette tennene i en 200 grams
”Sentrumsburger”, som består av en
hamburger av rent storfekjøtt, marinerte
biffstrimler, hvitløksdressing og alskens
salatgodt er en burgeropplevelse du skal
lete lenge etter. Serveringsstedet er populært og økonomien er sunn. Apropos
sunn, det tilbys mangt mer enn burgere
og pommes frites. – Vi har mange salatvarianter, egen lavkarbomeny og nå har vi
også en sunnere barnemeny, forteller eier
og daglig leder, Yvonne Johansen.
Egeninnsats gull verdt

Johansons filosofi for å lykkes med et serveringssted er enkel. – Jeg jobber selv på
gulvet og er med i produksjonen hele tiden. Det samme er min datter, Veronica

Aspenes, som har vært med i bedriften
i 12 år. At ansatte kommer og går på et
type serveringssted som Sentrumsgrillen er naturlig, likevel opplever vi en
fin stabilitet og de ansatte yter mye. At
lederne gjør det samme som de ansatte
gir en positiv effekt. I tillegg ser vi hele
tiden hva som må forbedres eller endres.
Gode råvarer

Det er selvsagt god mat som er hovedgrunnen til suksess. - Vi har valgt å bruke
rent kjøtt og gode råvarer, ikke blandingsprodukter, forteller Johanson som kan
tilby et stort antall retter på menyen og
har et lokale som rommer vel 60 gjester.
Sentrumsgrillen er nå hovedpartner med Finnmarksløpet. Vi oppfordrer selvsagt både deltakere, handlere, funksjonærer og andre venner av
Finnmarksløpet om å legge et måltid
til Sentrum Syd og Sentrumsgrillen
når du er i Alta – du blir neppe skuffet.
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AMFI ALTA | 10-20 (18) | Bunnpris & Gourmet: Hverdager 9-21 - Lørd. 10-18 | amfialta.no

I ALLE BUTIKKER
Jakten på
Er du medlem i vår KUNDEKLUBB?
Da kan du VINNE GAVEKORT OPPTIL KR 1000,Vi sender ut kuponghefter med
SUPRE PRISFESTTILBUD
torsdag 10. mars og noen vil inneholde
en GULLKUPONG verdi 500
eller 1000 kr.

Send ALTA til 2070
og bli medlem du også!

NÅ KUTTES PRISENE!
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Heftig start
Publikum kan glede seg over en heftigere start i Alta. FL-1000 skal starte ut med fullt spann og racingslede.
Omstarten i Sorrisniva er fjernet, det
betyr at den reelle starten også for
1000-klassen blir i Alta. Tidligere år
har FL-1000 deltakere startet med 10
hunder foran sleden, i sleden har det
vært en passasjer, dermed har trykket
og farten ikke vært spesielt høy ut fra
startområdet. I år starter hele 14-spann
ut gågata i Alta med en høykonsentrert
deltaker bak på sleden. Det blir heftig!
Årsaken til at det er besluttet å fjerne «restarten» med gjest i sleden, er et
ønske om mindre stress for hundene
startdagen i denne klassen. FL-1000

Trond A. Andersen
Dimitry Sharomov

TEKST:
FOTO:

vil som FL-500 få en reel start i Alta
med løsslede pakket med alt av utstyr.

en plan B dersom det ikke er fysisk forsvarlig å kjøre med 14 hunder fra start.

- Et 14-spann er over 24 meter langt og
kraften er enorm, særlig i staren av et
løp, forteller løpsleder Rita Hallvig. Hallvig er også en del av sportslig komité, og
hun innrømmer at denne omleggingen
ikke har vært en enkel beslutning. – Det
stiller strenge krav til utkjøring. Svingene må være snille og bremseeffekten må
være god for at det skal være forsvarlig å
slippe en slik kraftpakke ut fra sentrum
av Alta, meddeler Hallvig som blir nødt
til å holde døra på gløtt for endringer
dersom føret blir dårlig. – Med dårlig
føre menes is og/eller lite snø. Vi har

Mulig dobbel

Enkelte deltakere vil nok grue seg til starten, kanskje spesielt de med lav vekt, som
selvsagt vil ha redusert bremseeffekt. Til
de med frykt i blikket har Hallvig to beroligende piller. Den ene er to sikkerhetsteam med snøscootere og sterke tau. Disse
vil redde eventuelle spann som havner på
egenhånd. Sikkerhetsteamene vil være
til stede mellom startstreken og Altaelva.
- I tillegg vil vi gi alle deltaker i 1000-klassen mulighet til å koble på reservesleden
med handleren bak, slik at man kan få
dobbel bremseeffekt. Dette vil være en
ekstra trygghet, forklarer Rita Hallvig.
2016 FINNMARKSLØPET

Foto: Justinas Anusauskas

Med fornybar
energi på tanken
kan man nå lengre
enn langt. Vi ønsker
lykke til med årets løp!
FINNMARKSLØPET 2016

NRK med
storsatsing

Det er en glede å kunne meddele at NRK vil dekke
løpet i alle kanaler. Årets nyvinning er storsatsing på
direkte nettsendinger.

FOTO: Geir S. A. Larsen

FOTO: Vidar Hoel

FOTO: Anita B. Svaler
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Trond A. Andersen
Finnmarksløpet

TEKST:
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Det er to spørsmål som går igjen når vi
som jobber i Finnmarksløpet møter løpsinteresserte. 1. Er dere i rute? 2. Blir det
sendinger på NRK? Til det første må vi
ofte svare; - ikke helt, men det ordner
seg. Til spørsmål to er det en glede å fortelle at NRK1 også i år skal produsere sju
tv-sendinger fra Finnmarksløpet. Carina
Olset og Hans Petter Dalby vil lede oss
gjennom kveldssendingene som betyr
så uendelig mye for løpet og Finnmark.
Sendeskjema er ikke helt spikret
enda, men vi vil holde alle informert
via vår nettside om sendetidspunkt.

ker hele starten, fra første til siste deltaker har forlatt Markedsgata i Alta.
Eget studio blir laget midt i Markedsgata og kameraer plasseres slik at de
som ikke har anledning til å være i Alta,
kan få godfølelsen via NRK-Finnmark
sine nettsider. Det er distriktskontoret i Finnmark som står for dette løftet.
Resten av uka vil ikke de som arbeider med nett-tv ligge på latsiden. Hver
dag blir det direktesendinger fra teten
i FL-1000 med gjester og reportasjer. I
2016 vil disse sendingene gå på kveldstid. Tidspunkt blir behørig annonsert.

Fantastisk startsending

Årets nyvinning fra Kringkastingen
er nett-tv sendingen fra starten. Det
blir en flerkamerasending som dek-

Siste livesending på nett fra NRK Finnmark, blir målgangen til de første i
FL-1000. Akkurat hvor lang denne

sendingen blir er umulig å fastslå nå,
men vi får bekreftet at de ikke er redde for å holde det gående en god stund.
I tillegg vil statskanalen selvsagt lage nettsaker, og ikke minst mange radioreportasjer.
Finnmarksløpet vil holde deg oppdatert om alle NRK-sendinger både på
vanlig TV og nett-tv via våre hjemmesider. «Sofamushere» har all grunn
til å glede seg til årets Finnmarksløp.

2016 FINNMARKSLØPET

SØNDAG 6. MARS
MANDAG 7. MARS
TIRSDAG 8. MARS
ONSDAG 9. MARS
FRE 11. MARS

kl. 16:00
kl. 19:00
kl. 17:00
kl. 19:00
kl. 11:00

TANA BRU (ELVA HOTELL)
VARANGERBOTN (VÁRJJAT SÁMI MUSEA)
KIRKENES (TORGET)
KARASJOK (SAMELANDSENTERET)
ALTA (SENTRUM)

FREDAG 4. MARS

kl. 11:00 - 17:00

ALTA (SENTRUM)

LØRDAG 5. MARS

kl. 14:00 - 17:00

ALTA (SENTRUM)

SØNDAG 6. MARS

kl. 14:00 - 20:00

TANA BRU (ELVA HOTELL)

MANDAG 7. MARS

kl. 14:00 - 21:00

KIRKENES (TORGET)

TIRSDAG 8. MARS

kl. 10:00 - 19:00

KIRKENES (TORGET)

ONSDAG 9. MARS

kl. 14:00 - 20:00

KARASJOK (SAMELANDSENTERET)

TORSDAG 10. MARS

kl. 10:00 - 15:00

KARASJOK (SAMELANDSENTERET)
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Accountor Alta
		viderefører samarbeidet

Byrået og den faste regnskapsføreren
har stor kunnskap på områder vi har
stort behov for, sier daglig leder i Finnmarksløpet AS, Jannicke Mannsverk.

- Når man opererer som både aksjeselskap og idrettsarrangement finnes det
en jungel av momsregler. Den jungelen
bør du kjenne ganske godt før du roter deg inn i den, fastslår Mannsverk.
Hun retter videre en stor takk alle trofaste
partnere, store som små. - Våre partnere
har vist seg å være svært solide og har stått
sammen med oss i en årrekke, dette gjør
meg både ydmyk og glad. Vi skal sørge for
å være tilliten verdig, avslutter Jannicke.

2016 FINNMARKSLØPET

FOTO: GURO STORSKJÆR

Finnmarksløpet er meget fornøyd med
at en mangeårig partner innen regnskap ønsker løpet videre som kunde.
I år inngår Finnmarksløpet en ny treårig avtale med det lokale regnskapsbyrået Accountor (tidligere Økonor).

30

The Great Alone
Vi har en gledelig melding til hundeløpsinteresserte. Det blir visning av filmen ”The Great Alone” på Aurora Kino
i Alta i forbindelse med Finnmarksløpet.
Dette er en fantastisk amerikansk dokumenter om velkjente Lance Mackey.
Det blir visning i kinoens største sal fredag
4. mars kl. 19.15. Prisen blir satt av Aurora
Kino, men vi tipper den blir omtrent

The Great Alone is a feature length documentary film shot in the arctic wilderness
of Alaska that captures the inspiring comeback story of champion sled dog racer, Lance Mackey. From his sunniest days as a boy by his famous father’s side to
cancer’s attempt to unseat him, The Great Alone pulls viewers along every mile of
Lance’s emotional journey to become one of the greatest sled dog racers of all time.

FINNMARKSLØPET 2016

som for en vanlig spillefilm. Lengden på
filmen er i underkant av 90 minutter.
Den vil ikke bli tekstet til norsk, så
da kan vi like godt legge ut synopsis
på originalspråket. Blir den første visningen populær, er det mulighet for
å sette opp filmen senere i løpsuka.
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Ishavskraft
- setter spor der du bor

Vi ønsker å gi noe tilbake til samfunnet
vi er en del av, og har blant annet opprettet egne fond sammen med Idrettskretsene i Troms og Finnmark for å legge til
rette for ny aktivitet blant barn og unge.
I tillegg støttes lokal kultur, arrangører, lag og foreninger i sitt arbeid med
å skape liv og røre til glede for oss alle.

Finnmarksløpet er et flott eksempel på at
godt samspill mellom natur, mennesker og
dyr skaper utvikling og gir resultater. Som
elitesamarbeidspartner av Finnmarksløpet er vi med å skape liv og røre rundt
oss, og det er en viktig del av vår identitet. Ishavskraft setter spor der du bor!
Vi ønsker arrangør, deltakere, samarbeidspartnere og ikke minst det store
antallet frivillige lykke til med årets løp!
Følg Ishavskraft på Snapchat, så får du ta
del i aktivitetene våre gjennom hele året!

Tlf: 483 01 700

www.ﬁnnmarkslopet-shop.no
2016 FINNMARKSLØPET

FOTO: GURO STORSKJÆR

Ishavskraft er landsdelens største kraftleverandør, eid av folket i Troms og Finnmark. Det er med ydmykhet og stolthet
vi hver dag sørger for at kundene får de
beste produktene og den beste servicen.

Påmeldte pr. 20.02.16
(startlisten trekkes 03.03.16)
Martin Tae Hwan Tunheim
Ole Bekkos 		
Hauk Amundsen Øren
Hanna Lyrek 		
Ingeborg Killi 		
Marit Leinan Abrahamsen
Ella Kjøsnes 		

NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR

FL-500
Liv Bjørsvik 		
Vidar Løkeng 		
Trine Sellevoll 		
Jon Hearn 		
Terje Svendsrud 		
Yngve Opgård 		
Sølvi Monsen 		
Øyvind Jakobsen 		
Egil Lønne 		
Tom Hardy 		
Marit Ånes 		
Mette Ånes
Tommy Theodorsen
Vidar Myklevoll
Berit Astrid Utsi
Per M. Brennodden
Ronny Østrem 		
Elisabeth Edland		
Marit Honerød Hoveid
Merete Neset 		
Christine Karijord
Lene Finsveen 		
Morgan Johnsen 		
Erle Amalie Fuglesteg
Erik Loftsgård 		
Alexander Schwarz
Håkan Nisula
Jose Arias 		
Miquel-Angel Martinez
Åse Østvold 		
Sissel Vollan 		
Lasse Gjerde 		
Britt-Johanne Rundhaug
Odd Lund
Jørn Roger Strifeldt
Daniel Vollstedt 		
Jakob Harnesk 		
Ronny Wingren 		
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Jean-Luc Dawans 		
Geir Wiik 		
Marcin Harna 		
Vegard Hykkerud 		
Berit Seljestokken
Alister Dunlop 		
Martin André Aslaksen
Anette Børve Hernes
Toril Hagen Fuglesteg
Jostein Børve Hernes
Anna Dorthea Yri 		
Jarle Opheim 		
Helle Seiertun Bjerke
Taisto Torneus 		
Jim-Ove Pedersen
Vidar Uglebakken
Tomas Nyheim Lambela
Ole Sigleif Johansen
Jill Jacobsen 		
Ørnulf Jacobsen 		
Keijo Korpela 		
Mailene Skjølås 		
Silje Gilde 		
Sven-Erik Gullbekk
Anved Kvammen 		
Katharina Koch-Hartke
Torbjørn Helstrøm 		
Nils Hesthag 		
John Øivind Selmer
Jörg Pohmer 		
Michael Fredrick Kvilaas
Petri P. Paavonpoika
Kärenlampi		
Kristian Brødholt		
Istvan Drahos 		
Christer Afséer 		
Stein Tage Domaa		
Morten Paulsen		
Øyvind Mortensen 		
Kenneth Eliassen 		
Silvia Furtwängler 		
Lenka Lacková		
Åsmund Snortheim
Sigmund Pedersen 		
Mikael Sundström
Julian Zufiaurre		
Lars Erik Gausen		
Ingvild Østli Johansen
Øyvind Ørtoft 		
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FL-1000
Mel Andrews 		
Wolfgang Simon-Nilsen
Kari Thomassen 		
Petter Jahnsen 		
Tove Sørensen 		
Torkil Hansen 		
Christian Høy Knudsen
Stein Håvard Fjestad
Jo Jøldal Kongsberg
Leif Herleiksplass
Marit Beate Kasin		
Birgitte Næss 		
Didrik Lindeberg Sand
Maria Sparboe		
Yngve Fagerli		
Jon Sigmundstad		
Philip Ross		
Per Weddegjerde		
Roar Kvilvang 		
Ola Brennodden Sunde
Krister Höök 		
Bernhard Schuchert
Jan Vidar Dahle 		
Kenneth Nilsen 		
Ben Voigt 		
Ronny Frydenlund 		
Christel Finne 		
Ole Wingren 		
Mikael Jutila 		
Magnus Gorter Voie
Heike Kontermann
Espen Sønvisen Bech
Dag Broch 		
Bernt Walseth		
Arnt Ola Skjerve 		
Marco Wyss 		
Lasse Austgarden 		
Arne Karlstrøm 		
Jon Børge Stina 		
Petter Karlsson 		
Gerhard Hirz 		
Stefan Falter 		
Bjørnar Andersen
Sebastian Plur Nilssen
Thomas Rosencrantz
Hans-Petter Haugen
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