Fjällprov Arjeplogsfjällen 14/4 – 15/4
Provledare
Åsa Nilsson 070-6301852
Kommissarie
Margareta Lundbäck 070-5176167
Epost: esigotas@hotmail.com
Program
Lördag 14/4 Ukl/Ökl. Max 2 partier
Söndag 15/4 Ukl/Ökl. Max 2 partier
Avgifter
450 SEK / start. Märk hundens namn och reg.nr.
Utlandsbetalning: 450+50 SEK= 500 SEK
Insättes på SNFK’s Bg 485-6845
Eller betalning via Swishnr 1236011449
Utlandsbetalning
IBAN: SE4080000826440531769016 SWIFT: SWEDSESS
Anmälningsblankett
Använd den nya anmälningsblanketten som finns på FA:s hemsida.
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.
Sista anmälningsdag är den 2018-04-01 då skall anmälan och avgift vara kommissarien
tillhanda.
Begränsningar
FA:s jaktprovsregler 1:8 tillämpas.
Domare
Mikael Kangosjärvi , Ronny Andersson , J-O Daniels
Övriga upplysningar
PM& Reserver Samtliga korrekta anmälningar till jaktprovet kommer att informeras via
särskilt PM till ägare/förare och eller på hemsida.
PM och bekräftelse på start kommer att anslås på SNFK:s hemsida www.snfk.se
Vad gäller återbetalning hänvisas till FAs Jaktprovsregler. 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.
Prisutdelning lördag hålls på jägarmiddagen lördag 14/4
Prisutdelning söndag sker efter avslutat prov i provledningens stuga.
Logi
Tjärnbergs Värdshus & Stugby 0961-615 35
Vuoggatjålme 0961-107 15
Sandvikens Fjällgård +46705590164
Kyrkans Fjällgård Jäckvik +46735210369
Jäckviks Fjällcenter 0961-211 40
Varmt välkomna önskar provledningen!

