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Klubben har nå ca 80 medlemmer, hvorav 67 betalende.
Det har vært stor aktivitet i klubben det siste året, mange har deltatt i løp spesielt i spannklassene.
Klubben arrangerte nok en gang løp på travbanen i oktober. Det var over 80 deltakere også i år og
løpet ser ut til å falle i smak hos kjørerne. Nytt av året var en juniorklasse (3-spann).
Klubbens medlemmer har gjort seg bemerket med gode plasseringer også siste år:
Jørn Gunnar Hansen ble norgesmester i mellomdistanse, 8-spann 2x42 kilometer. (Vi tar med dette
fine resultatet selv om vi må dele Jørn-Gunnar med Jarlsberg THK). Børge Sagstad ble nummer 2 i
NM mellomdistanse UMD 12-spann 2x46 kilometer.
Vi har to lovende juniorer som har vært med på løp i vinter: Marthe Kristoffersen og Mia Celin
Blix.
Vi har hatt deltakelse på:
Drammen Grand Prix Hund, Vikerfjelløpet, Seppalaløpet, NM Nordisk, NM Sprint/mellomdistanse,
Femundløpet, Amundsen Race, Norway Trail, World Cup/Olympic Model Holmenkollen,
Hallingen, Hamar Hundekjørerfestival, Mush Synnfjell, Gausdal 5-mila,
Mange av klubbens medlemmer var med på samlingen på Mykle i høst. Dette var en samling
sammen med Mush og Jarlsberg. Det var over 70 deltakere med.
Den tillyste samlingen ved Svingilden i høst regnet bort.
Før vintersesongen ebbet ut var det også et lite treff ved Fisketretjern med bålbrenning og grilling
av pølser.
Vi har også bistått Lions med "Det Lille Ridderrennet" på Konnerud.
Mange av klubbens medlemmer var på Mårbu helgen etter Påske.
Det har vært fellestrening på Sirikirkeveien både på barmark og på snøføre i vinter. Takk til Terje
Svendsrud, Bjørn Magne Lie og Odd Gulaker som har lagt mye arbeide ned i å holde løypene oppe

i vinter. Det har vært mange som har benyttet seg av dette fine løypenettet.
Det har ikke vært gjort noe konkret med å selge hytta ved Tverken. Hytta ved Stegla har vært i
bruk til møter og vært leid ut i Påsken.
Det har blitt kjøpt inn en Toboggan slede for utlån til medlemmene.
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