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Kurs for hundesledek'ørere å Svalbard med hovedfokus å
lederhundutviklin o lan turk'ørin for rivat o kommersielt hundehold.

Instruktører: Geir Nordenstam og Bente Thomassen

Vi gjennomførte i dagene 4.9.-8.9.2009 kurset for hundesledekjørere på Svalbard. Kurset ble lagt
opp ifølge  planen som blei utarbeidet i forbindelse med søknad om midler fra Miljøvernfondet.

Miljøeffekten
Med bakgrunn i et mål om økt friluftsliv gjennom ikke-motorisert ferdsel og videre satsing på
bærekraftig turisme søkte Basecamp Spitsbergen AS i samarbeid med Longyearbyen
Hundeklubb miljøvernfondet om tilskudd til å arrangere kurs for medlemmer av Longyearbyen
hundeklubb og Basecamp Spitsbergen sitt hundepersonell. Vi ønska med kurset at flere skal
kunne benytte hundeslede som et fullgodt alternativ til scooter. I søknaden poengterte vi at
med et fullgodt alternativ mener vi at kommersielle gjester og lokalbefolkning skal kunne
gjennomføre et fleredagers opphold hvor de kun benytter seg av ikke-motoriserte aktiviteter. I
denne sammenheng hundeslede. Ved lengre turer er det helt nødvendig at hundespannet
fungerer. Dette oppnås gjennom riktig trening av spannhund og lederhund, og at man forer og
steller hundene riktig.

Kurset har bidratt med å tilrettelegge det å fremme bruk av hundeslede i stedet for scooter på
langtur ved kompetanseheving både gjennom teori og praksis. Vi har oppnådd:

• Bevisstgjøring om hvordan drive en kennel slik at man får godt fungerende hunder.
• Riktig foring av hund
• Kunnskapsøkning på hundens atferd
• Hvordan trene lederhund og spannhund, med fokus på lederhund, slik at man får godt

fungerende hunder som er nødvendig for å kunne kjøre lengre turer med hundeslede

En ekstra effekt har det vært at vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på hundeholdet blant
deltakerne. Dette er en ikke ubetydelig motivasjonskilde for videre satsing på alternativt
friluftsliv gjennom ikke-motorisert ferdsel.

Følgende kursplan blei gjennomført:
Del 1 Grunnkurs i re i av Nordenstam Hundeskole:
Fullt Grunnkurs går over 3 dager.

Del 2)For uider o viderekomne:
2 dager med spissing mot sledehund og kenneldrift. Forelesninger og praksis i hundegården.
Seminar med forelesninger ved Geir Nordenstam fra Nordenstam Hundeskole med fokus på:



• Forelesning om Sledehundkjøring
• Hunders Mentale egenskaper med tema:

o
o
o

Mentalkunnskap -  Gemytt.
Hunders språk.
Håndtering av ikke domestiserte hunder/ polarhunder.

• Lederhundtrening
• Drift av hundegård:

o Kennelstell: røkt, ettersyn, foring, sledehundutstyr,  skjemaføring og
oppfølging m.m.

o Individkontroll

Totalt hadde vi på kurset 13 deltakere.  Longyearbyen hundeklubb hadde 5 deltakere hvor en
deltaker kun var med på grunnkursdelen.  4 deltakere som kom fra Arctic Adventure var bare
med på del 2. Basecamp Spitsbergen hadde med 4 deltakere.  Kurset har i sin helhet foregått i
Basecamp sine lokaler enten på Fangstmannshotellet i byen eller i Fangsthytta ute i
hundegården.  I tillegg har vi praktisert utendørs.

Vi er veldig fornøyde med valget av Nordenstam Hundeskole .  De har gitt oss bra oppfølging. Ved
å sende 2 av Europas beste instruktører på hund og hundeforståelse føler vi at dette har vært et
prioritert kurs også fra deres side. Lista har hele tida blitt tilrettelagt etter nivået på deltakere og
hunder.

En sliten kursdeltaker! (Foto: Erik Rodesjo)

Hva vi var s esielt forn de med:
Dette har vært en kompetanseheving for både de som har vært med fra Longyearbyen
Hundeklubb og de som var med fra de kommersielle aktørene. De fleste av oss har lang erfaring
med hund og kurset har vært med på å forankre erfaringer man har gjort på egenhånd til
teoriforelesninger på kurset.  Spesielt vil jeg nevne:  hvordan selektere ut lederhundemner for så



å jobbe videre med disse. Her har vi fått noen solide knagger å jobbe ut ifra, og da er det bare
for deltakerne å ta dette videre.

Vi har gjennom instruktørene fått tilbakemelding på godt hundehold blant deltakerne og at vi
har en god forståelse av hundens atferd. Dette førte til en god progresjon i kurset. Kurset har
vært en vitamininnsprøyting for deltakerne. Som et resultat av kurset er det interesse fra en
(kan hende flere) av deltakerne å gå den videre kursrekka hos Nordenstam med tanke på å bli
instruktør. Dette vil jo i så fall medføre at vi i framtida kan kjøre hundekurs med lokal instruktør
som vil være positivt på mange måter.



Drammen - Oslo - Hallingdal - Trysil

Kursreservasjon: +47-62 45 52 22- Kursinformasjon: 97045 418 - 901 00067

Org. Nr.: 986134530
hundeskole(anordenstam.no - www.nordenstam.no

Trysil, den 1.9. 2008

REISEREGNING

Tur retur Østby/Gardermoen 400 km å kr. å kr. 3.50 = kr. 1.400.-.

Beløpet bes kreditert konto nr. 6167.05.04319

Ikke avgiftspliktig.

ATTESTERT
DATG RESKONTRO

H. BOK OBJEKT PROSJEKT BELØP
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Status for godkjennelse
Godkjent(e) betalinger

Dato for oppdraget er endret fra: 11 .09.2009 til 14 .09.2009.

Betaler Mottaker

Fra konto: 5005.06.42191 Til konto: 6167.05.04319
Kontonavn: Driftskonto
Kontoeier: BASECAMP SPITSBERGEN AS Navn: NORDENSTAM HUNDESKOLE
Adresse: POSTBOKS 316 Adresse:

9171 LONGYEARBYEN 3000 DRAMMEN

Betalingsinformasjon

'.. Bankens ref.: 663644 Beløp:  1.400,00
Betalingsdato: 14.09.2009

Egenreferanse: Betalingstype: Betaling innland

KID:
Melding: reiseregning

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert av: NB64758 Skjei Marit Johanne
1.godkjenning av: NB64758 Skjei Marit Johanne

Utskrift ved: MARIT JOHANNE SKJEI 11.09.2009 17:36

© DnB NOR

https://www.dnbnor. no/seg-bedrift/nbb/betalinginnland/betaling.autentiser.print.j html... 11.09.2009



SAS
Scandinavian Airlines

Electronic Ticket  Itinerary/Receipt

Mr Bente Thomassen

Booking Reference KE7SA

Scandinavian Airlines

Date of issue: 29JUL09
Place of issue: Oslo

IATA number 60493484

SK4414/03SEP
W

Oslo - Longyear
Confirmed

09.55 13.55 09.15
Food and Beverages for Purchase

20K

Operated by SAS Norway

Scandinavian Airlines
SK4425/09SEP
T

Longyear - Oslo
Confirmed

14.45 19.00 14.15
Food and Beverages for Purchase

20K

Operated by SAS Norway

Ticket no. 117-2339379245

Fare 2405.00 NOK
Tax 536.00 NOK
Ticket Amount 2941.00 NOK

Service Fee 25.00 NOK
Total Amount 2966.00 NOK

Form of Payment: Visa
Form of identification at security and  gate: Boarding Card
Endorsement/Restrictions: RESTRICTIONS MAY APPLY
Org. No.  961510740 MVA

Special Info:

SAS Inlrrnci
n-li(iBO Oslo
NORWAY

47-915 C540U

LIMITS OF LIABILITY
The applicable limits of liability for your journey on a flight operated by a carrier of the SAS Group are as follows:
1. There are no financial limits in respect of death or  bodily injury:
2. In respect of destruction,  loss of, or damage or delay to baggage.  1.000 Special Drawing Rights per passenger (approximately EUR 1.230)  and, if the value of your baggage is greater than
this limit, you should inform the carrier at check-in or ensure that it is fully insured prior to travel:
3 For damage occasioned by delay to your journey,  4,150 Special Drawing Rights per passenger (approximately E UR 5.100).
If your journey also involves carriage by other airlines,  you should contact them for information on (heir limits of liability.
Ti me limit for action:  Any action in court to claim damages must  be brought  within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the dale on which the aircraft ought to have arrived.
Baggage claims:  Written notice to the carrier must be made within 7 days of the receipt of checked baggage in the case of damage,  and, in the case of delay, within 21 days from the date on
which it was placed at the disposal of the passenger.
This notice is required by the European Community Regulation (EC) No.  2027197 (as amended by Regulation (EC) No. 889/2002).
Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference.  These conditions may be obtained from the issuing carrier.
For complete text of all provisions applicable we refer to SAS General Conditions of Carriage for Passengers and Baggage at www.sas. no.  For the relevant rules regarding baggage allowances
we refer to SAS Baggage Allowances at www.sas.no.
Personal data,  which has been provided to us in connection with your travel,  may be passed to government authorities for border control and aviation security purposes



SAS
Scandinavian Airlines

Electronic Ticket Itinerary/ Receipt

Mr Geir Nordenstam

Booking Reference KE7SA

Date of issue: 29JUL09
Place  of issue: Oslo

IATA number 60493484

r. . .

Scandinavian Airlines
SK4414/03SEP Oslo - Longyear
W Confirmed
Operated by SAS Norway

Scandinavian Airlines
SK4425/09SEP Longyear - Oslo
T Confirmed

09.55 13.55 09.15
Food and Beverages for Purchase

14.45 19.00 14.15
Food and Beverages for Purchase

20K

20K

Operated by SAS Norway

Ticket no. 117-2339379244

Fare 2405.00 NOK
Tax 536.00 NOK
Ticket Amount 2941.00 NOK

Service Fee 25.00 NOK
Total Amount 2966.00 NOK

Form of Payment: Visa

Form of identification at security and  gate: Boarding Card
Endorsement/Restrictions: RESTRICTIONS MAY APPLY
Org. No.  961510740 MVA

Special Info:

SAS literrei
n-0000 Oslo
NORWAY

':7-915 05400

LIMITS OF LIABILITY
The applicable limits of liability for your journey on a flight operated by a carrier of the SAS Group  are as follows:
1. There are no financial limits in respect of death or  bodily injury;
2. In respect of destruction,  loss of, or damage or delay to baggage,  1,000 Special Drawing Rights per passenger (approximately EUR 1,230)  and, if the value of your baggage is greater than
this limit, you should inform the carrier at check-in or ensure that it is fully insured prior to travel;
3 For damage occasioned by delay to your journey,  4,150 Special Drawing Rights per passenger (approximately E UR 5, 100).
If your journey also involves carriage by other airlines,  you should contact them for information on their limits of liability.
Time limit for action:  Any action in  coud to claim  damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the data  on which the aircraft ought  to have arrived.
Baggage claims: Written notice to the carrer  must be made  within 7 days of the receipt of checked baggage in the case of damage,  and, in the case of delay, within  21 days from the date on
which it was placed at the disposal of the passenger.
This notice is required by the European Community Regulation (EC) No. 2027197 (as amended by Regulation (EC) No. 889/2002).
Carriage and other services provided by  the carrier are subject to conditions of carnage,  which are hereby incorporated by reference. These conditions  may be obtained from the issuing carrier.
For complete text of all provisions applicable we  refer to SAS General Conditions of Carriage for Passengers and Baggage at wwwsas.oo.  For the relevant rules regarding baggage allowances
we refer to SAS Baggage Allowances at www.sas.no.
Personal data,  which has been provided to  us in connection  with your travel,  may be passed to government authorities for  border control  and aviation security purposes
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Status for godkjennelse
Godkjent (e) betalinger

Dato for oppdraget er endret fra: 28 .08.2009 til 31 .08.2009.

'., Betaler Mottaker

Fra konto: 5005.06.42191 Til konto: 7262.10.60644
Kontonavn: Driftskonto
Kontoeier: BASECAMP SPITSBERGEN AS Navn: Solfrid HAkenstad
Adresse: POSTBOKS 316 Adresse: Postboks 117

9171 LONGYEARBYEN
9171 LONGYEARBYEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 881066 Beløp:  5.932,00
Betalingsdato: 31.08.2009

Egenreferanse: Betalingstype: Betaling innland

KID:
Melding: Diverse utlegg

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert av: NB64758 Skjei Marit Johanne
1.godkjenning av: NB64758 Skjei Marit Johanne

Utskrift ved: MARIT JOHANNE SKJEI 28.08. 2009 14:58

© DnB NOR

https://www.dnbnor.no/seg-bedrift/nbb/betalinginnlaiid/betaling.autentiser.print.j httnl... 28.08.2009



Drammen - Oslo - Hallingdal - Trysil

Kursreservasjon: +47-62 45 52 22-  Kursinformasjon :  97045418  - 90100067

hundeskole(anordenstam.no - www.nordenstam.no

Faktura

Trysil, den 26.8. 2008

3 dagers kurs i Mentalkunnskap, dressur problemløsning
og opplæring av hund og eier.

2 dagers kurs for sledehundkjørere med agenda: Valg av lederhund-
emner, dressur, røkt og stell av hund, kennelrutiner, instrukser m.m.

NOK 72 .000.-.

Beløpet bes kreditert konto nr. 6167.05.04319

Undervisning er ikke avgiftspliktig.
Derfor ingen merverdiavgift.



Brønnøysundregistrene - Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Brønnoysundregkt ene Registeretat og datakilde

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer:
Navn / foretaksnavn:

Organisasjonsform:
Forretningsadresse:

Kommune:
Postadresse:

E-postadresse:
Internettadresse:
Telefon:
Mobil:
Telefaks:
Registrert i Enhetsregisteret:

Stiftelsesdato:
Innehaver:

Næringskode(r):
Sektorkode:

Også registrert i:

986 134 530
NORDENSTAM HUNDESKOLE AVD HEDMARK
Bente Thomassen
Enkeltpersonforetak
Steinmogutu
3541 NESBYEN
NES
Postboks 72
3541 NESBYEN

47 63 72 60
970 45 418

22.10.2003

Bente Thomassen
96.090 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
790 Personlig næringsdrivende

Side I av 1

Flere opplysninger om enheten:
Opplysningene over er bare et utvalg av de opplysningene Brønnøysundregistrene har om enheten du
har søkt på. Ytterligere opplysninger er tilgjengelige både på nett og papir.

• Utskrifter og attester - informasjon som kan bestilles og som leveres i post eller på faks. (Gebyr)

• Kunngjøringer - oversikt over kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene. (Ikke gebyr)
• Oppgaveplikter - oversikt over enhetens oppgaveplikter. (Ikke gebyr)
• Foretaksopplysninger- Foretaksopplysninger- gjennom European Business Register (EBR) får du

utfyllende foretaksopplysninger om enheter som er registrert i Foretaksregisteret. Noter
organisasjonsnummeret - det må du oppgi ved søk i EBR-tjenesten. (Gebyr)

• Vedlegg til årsregnskap - her kan du laste ned følgeskrivet  Ved/egg ti/ årsregnskap i pdf-format. (Ikke
gebyr)

• Frivillighetsregisteret - opplysninger i Frivillighetsregisteret

¢iSnwn0.591013runnev sundTelefon'.75007500 es n.

http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=986134530 28.08.2009
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Detaljer
Følgende informasjon er tilgjengelig for betalingen:

Betaler Mottaker

Fra konto: 5005.06.42191 Til konto: 6167.05.04319
Kontonavn:
Kontoeier:

Driftskonto
BASECAMP SPITSBERGEN AS Navn: NORDENSTAM HUNDESKOLE

Adresse: POSTBOKS 316 Adresse: 3000 DRAMMEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.:

9171 LONGYEARBYEN

881336 Beløp: NOK 72.000,00
Mottatt dato: 28.08.2009 Betalingsdato: 31.08.2009
Bokføringsdato: 31.08.2009 Valuteringsdato: 31.08.2009
Egenreferanse: Betalingstype: Betaling innland

KID:
Melding:

Annen informasjon

Status:
Registrert av:
1.godkjenning av:

Kurs

Utført
NB64758 - Skjei Marit Johanne - (28.08.09 15:02)
NB64758 - Skjei Marit Johanne - (28.08.09 15:02)

Utskrift ved: MARIT JOHANNE SKJEI 14.09.2009 14:37

© DnB NOR

https://www. diibnor.no/seg-bedrift/nbb/oppdrag/oppdragdetalj .print.j html?betalingtyp... 14.09.2009



DnB NOR.no -

DnBNOR

Bokføringsbilag

Side 3 av 3

Følgende informasjon er tilgjengelig for betalingen:

Betaler Mottaker

Fra konto: 0000.00.00000 Til konto: 5005.06.42191
Navn: SVALBARDS MILJØVERNFOND Navn: BASECAMP SPITSBERGEN AS
Adresse: C/O SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD Adresse: POSTBOKS 316

9171 LONGYEARBYEN 9171 LONGYEARBYEN

Betalingsinformasjon

Bokført dato: 02.09.2009 Beløp: NOK 72.000,00
Opprinnelig beløp: 72.000,00

Arkivref.:
Nummerref.:

Melding

667602662
0

Valutert dato:
Meldingstype:

02.09.2009
Innland

FAKTURA 20090901 72.000,00

Utskrift ved: MARIT JOHANNE SKJEI 03.09.2009 14:51

https://www.dnbnor.no/seg-bedrift/nbblinnbetaling/innbetalingdetaljliste.print.jhtml?k... 03.09.2009



Basecamp Spitsbergen AS Kvittering
9171 LONGYEARBYEN

1005121
Backoffice Basecamp

Pb 316
9170 LONGYEARBYEN

Telefon: 47 79 02 46 00
Telefax: 47 79 02 46 01
www.basecampexplorer.com
svalbard @ basecampexp torer, com
NO 980 253 694 MVA

Ordrenr.: 9932
Utskriftsdato: 07.12.2009
Behandlet av: SH
Bank info:
5005 06 42191
Den Norske Bank

Norge
SWIFT NR. SWIFT: DNBANOKK
]BAN NR. IBAN: N09450050642191

Er heVStandard Fradato Tildato Pris Ant. personer  Antall , MUA Sumi
BC Mineralvann 09.09.2009 10:38:00 0,00 5 0,00 0,00
BC Room 16 05.09.2009 10.09.2009 1 380,00 2 0,00 6900,00
Sum 6 900,00

Betalt 2 1 NOK 6 900,00

Grunnlag MVA% MVASum sum;
6900,00 0% 0,00 6900,00
6 900,00 0,00 6 900,00

Belastet

Tidspunkt 10.09.2009 00:00
Mottatt Giro NOK 6 900,00

Betalt:


