
Referat fra møte i hovedstyret i THK 8. august 2020 kl. 1800. 
Til stede:  Siri Knudsen, Knut Heimen, Ellen Bakken og Aase Jakobsen 
Meldt forfall:  Ingeborg Solberg, Ingeborg Ross, Stine Sol-Solvang og Gøril Johansen 
Ikke meldt forfall: Trond E. Larsen 

Sak 19/2020 Utstillingen 29. og 30.8.20. 
Svenske dommere er erstattet med en hollandsk og en finsk dommer.  Vi har en dommer fra 
Bulgaria, men avventer til 24. juli før vi avgjør om hun kan komme.  
Vedtak: Knut planlegger ringer og parkering. Tina og Kjetil tar ansvaret for opprigging. Det blir ikke 
anledning til å sette opp telt. Alle må ta med mat og drikke.  Vi må kjøpe inn mer antibac 
(pumpespray). Det blir kun en sone, med 30 min mellom første og andre bolk osv.  Det er p.t ikke lov 
å ha mer enn 200 personer til stede samtidig. Kun en person pr. startnr. Funksjonærer må ha gule 
vester. Sissel Larsen ordner med dommerlunsj. 

Sak 20/2020 Opprusting av baner – ny bane/parkering mot sør. 
Banen mot sør holder på å gro igjen og vi trenger mer plass til parkering.  Området hvor pumpehuset 
sto fylles igjen og slettes ut.  Det legges nytt dekke.  Banen mot sør skal også ha nytt dekke.   
Vedtak:  Ellen ber om tilbud på arbeidet.  Deretter tar vi en beslutning. 

Sak 21/2020 Tromsdalen Rideklubb 
Brakka er ennå ikke flyttet og klubben kryper stadig nærmere det vi regner som vårt område.      
Vedtak:  Siri skriver nytt brev til TR og ber om at brakka flyttes, samt minner om massene som har 
forsvunnet fra vårt område. 

Sak 22/2020 Innkalling til forliksrådet vedr. faktura fra Tromskraft/Fjerning av stolpe 
Aase orienterte om saken.  Vi har forsøkt i lang tid å få TK til å forstå at området tilhører Tromsø 
Kommune og at det er de som må betale for dette arbeidet.  Saken gjelder en stolpe som ble brukt av 
Tromsø Kommune i forbindelse med pumpehuset som sto der tidligere.  
Vedtak:  Aase møter i forliksrådet 25.8.20 

Møtet avsluttet kl. 1900. 

Referent: Aase Jakobsen 


