SNFK:s Fjällprov i Arjeplog 27/9-2020 SNFK Huvudprov
Provledare: Lars-Erik Sjöblom mob.nr 070-606 89 85
Kommissarie: Margareta Lundbäck mob.nr 070-517 61 67
Epost: esigotas@hotmail.com
Domare: Robert Olausson, Roger Larsson
Program:
Söndag: 27/9 Ukl/Ökl, Skl
Ev.begränsningar: Max. två partier/dag, FA:s jaktprovsregler 1:8 tillämpas SNFK Huvudprov
Blanketter: Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA:s hemsida, https://fa-

avance.se/ladda-hem/dokument/
OBS! För utlandsregistrerad hund bifogas kopia av stamtavla med anmälan.
En anmälningsblankett per start och dag. Fyll i anmälan tydligt och fullständigt!
Anmälan skickas endast via mail och till kommissarien.
För deltagande krävs medlemskap i någon av specialklubbarna SPK, SISK, SGSK, SSK eller
motsvarande klubb i Norden.
Avgift: 450 SEK/start. Märk hundens namn och reg.nr.
Insättes på SNFK’s Bg 485-6845 Använd följande vid utlandsbetalning:
IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS
Sista anmälningsdag 14 september är den 2020 då skall anmälan och avgift vara kommissarien
tillhanda.
Prisutdelning:
Prisutdelning söndag sker ute efter avslutat prov vid sekretariatet, stuga 13 i Tjärnberg stugby
Förläggning/sekretariat
Tjärnbergs Värdshus & Stugby Stuga 13 0961-615 35
Boendealternativ
Tjärnbergs Värdshus & Stugby 0961-615 35
Vuoggatjålme 0961-107 15
Sandvikens Fjällgård 070-559 01 64
Kyrkans Fjällgård Jäckvik 073-521 03 69
Jäckviks Fjällcenter 0961-211 40
PM & Reserver: PM och bekräftelse på start kommer att anslås på SNFK:s webbsida www.snfk.se
Samt på SNFKs Facebooksida.

Övriga upplysningar:
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar. Hundar får ej lämnas i bil under dagen.
Skadad hund eller hund som löper ska visas upp för provledningen eller intygas med veterinärintyg för
att återbetalning ska ske. Återbetalning sker enligt FA’s jaktprovsregler §6. Anspråk på återbetalning
av startavgift skall göras senast 1 vecka efter att provet har ägt rum. Skälet till återbetalning skall
anges samt namn och komplett bankkontonummer för återbetalning. FA’s jaktprovsregler finns på
FA’s Hemsida under ”ladda hem.

OBS!! Vi följer SKK/FHM regler och restriktioner angående COVID-19, folksamlingar
med begränsningar om max antal 50 personer, social distansering m.m. Personer ur
riskgrupper har ett egenansvar, arrangör har ingen skyldighet att hålla reda på personers
hälsostatus.
Varmt välkomna önskar provledningen!
Lars-Erik & Margareta

