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Fjäll-SM 2020 

Bakgrunden till vårt ekonomiska resultat vad gäller Fjäll SM är följande: 

Datum för Fjäll-SM 2020 var fastställt till 23-26 september. Vi gjorde en framställan till PUR 
om att tidigarelägga provet. Anledningen var det stora antalet utländska jägare fr o m den 15 
september som innebär ett oerhört starkt jakttryck på de områden som ligger inom 
gångavstånd. Vi fick inte gehör för det önskemålet då det skulle kollidera med andra prov.  
Under inventeringen och ripjaktspremiären visade det sig att fågeltillgången var betydligt 
mindre än tidigare år. 
Kombinationen av dålig fågeltillgång och en stor mängd utländska jägare gjorde att SNFK:s 
styrelse beslutade att en utvärdering skulle ske efter kvalen och om det visade sig nödvändigt 
så skulle helikoptertransport anlitas för att nå längre ut i markerna med finalpartierna. 
Under de dagar kvalen genomfördes besannades våra farhågor och därför beslutade 
provledningen att flyga ut finalisterna i SM och Fjällpokalen. Det resulterade i att vi kunde 
kora vinnare både på Fjäll-SM och Fjällpokalen. 
 
Covid-19:s utbredning under våren och sommaren har påverkat samhället i stort och SNFK i 
smått. I början av Juli var huvudspåret att SM-veckan stryks från provtablån. Därefter 
ändrade FHM och SKK rekommendationerna vilket möjliggjorde att proven skulle kunna 
genomföras. Det resulterade i en del utmaningar vid planeringen. Provledningen har bl.a. 
ordnat separata boenden i egna rum samt även uppmanat domare och funktionärer att om 
möjligt ta egen husbil/husvagn, allt enligt FMH:s rekommendationer vad gäller resande 
mellan regioner, där det var självklart att inte mixa människor i samma rum och även regler 
vad gäller folksamlingar. Det medförde att vi fick ökade kostnader för boendet. 
 
Resultatet för Fjäll-SM visar på en förlust på 29 763 kr. 
Om FA anser att vi tog på oss en för stor kostnad i anledning av det ovansagda är 
lokalklubben SNFK beredda att ta större delen av kostnaden för helikoptertransporten. 
 
 
 
 
 

 

 
 


