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I tillegg har en del komiteer vært i sving:
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Året som har gått har vært fylt av sportslige aktiviteter med konkurransekjøring, DGP2015,
julebord og ett oppdrag for arrangør av Lille Ridderrennet på Konnerud.
Klubbkveld-aktiviteten har ligget nede i hele 2015, og det har kun vært ett medlemsmøte
siden forrige årsmøte. Medlemsmøtet gjaldt behandling av tingforslag før NHF-tinget i 2015.
Styret har avholdt 2 styremøter i perioden. Det er lite i forhold til alle endringene som NIF og
NHF har pålagt klubbene, men styret har takket være vår eminente sekretær kunnet ta disse
sakene på sirkulasjon via e-post og telefon. Vil i den sammenheng fremheve alt arbeidet som
sekretæren har gjort med klubbregistreringen og utkast til organisasjonsplan/klubbhåndbok.
Årsmøtet ble i fjor avholdt i mai og det ble valgt ny formann, revisor (gjenvalgt), 2 nye
varamedlemmer og 2 nye medlemmer til valgkomitéen. I årsmøtet ble det tatt inn noen forslag
til behandling, bl.a. refusjon av % del av startkontingent på løp som et tilbud og motivering til
medlemmene om å delta på løp.
Det har ikke skjedd noe med bygging av uthus på Stegla i 2015, men vi håper å få gjort det i
2016. Der er vi litt avhengig av dugnadsinnsats. Mangler også innkjøp av isbor til Steglebu
som avtalt i årsmøte, men det ordnes opp i etter at isen er gått.
Flere av klubbens medlemmer bruker Sirikirkeveien som sin faste treningsløype, både på
barmark og med slede. Det er gledelig å se at grunntreningen her gir svært gode resultater i
konkurranser. Det har ikke vært avholdt noen organiserte fellestreninger, men noen av
medlemmene hadde en uoffisiell barmarksamling på Dammyrtjern i november. Det ble ikke
sledeføre før i januar 2016. Fra januar til april bidro noen av klubbens medlemmer å holde
sporet oppe slik at forholdene holdt seg bra hele vinteren (så lenge det var snø). Takk til alle
som bidro!
DTK fikk høsten 2015 avslag på søknad om å preppe hundeløype med snøscooter fra styret i
Sirikjerkeveien SA med begrunnelse at de mente det ikke lå i deres mandat å gi slike
tillatelser til bruk på vegne av grunneierne. De understreket i midlertid vår selvsagte rett til å

drive hundekjøring som aktivitet der. Det er da opp til medlemmene selv å holde løypa åpen,
pluss at vi får litt bistand fra kommunens løypekjøring dersom det er behov.
Drammen Grand Prix har blitt en tradisjon. Løpet får stadig bedre omdømme og vi er blitt
proffe på arrangementet. Det gir også den største inntekten til klubben. Løpet gikk av stabelen
i oktober 2015 og fikk som vanlig god omtale. Det ble satt ny rekord på antall premier takker
være god innsats med å skaffe sponsorer og velvillige sponsorer. Takk til våre sponsorer!
Det ble arrangert julebord på Stegla i desember. De som deltok der hadde et hyggelig samvær.
Tilretteleggingen var utmerket fra de som påtok seg ansvar for arrangementet. En spesiell
takk til Rita Blix som stod for det meste av organiseringen.
Vi organiserte oss med 2 litt større spann med i Det Lille Ridderrennet i mars siden det ikke
ble meldt om behov for flere spann. Totalt sett kunne vi nok kjørt med 3 spann ut fra alle som
etter hvert ville sitte på med oss, og det ble ganske mange ekstraturer på Arild helt på tampen
av arrangementet.
Mårbutur har også blitt arrangert i april 2016 med primus motor Lasse Gjerde. Det var svært
god oppslutning både fra klubbens medlemmer og fra naboklubber. Årets tur ble også
betegnet som meget vellykket fra de som deltok.
Ellers har vi hatt deltagere i en lang rekke løp gjennom hele sesongen med svært gode
resultater. Ingen nevnt, ingen glemt: Resultatene får tale for seg selv!
Det har blitt avholdt 2 styremøte etter nyttår som forberedelse til årsmøtet.
DTK deltok med 2 representanter på NHF-tinget i 2015.
Vi har nå 101 medlemmer, inkl. familiemedlemmer.
Klubbens økonomi er god og vi ser ut til å få et bra overskudd. Detaljene i regnskapet
overlater jeg til Roar under sak behandling av regnskap.
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