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SØKNAD OM AVHOLDELSELSE AV JAKTPRØVER 2020
Søker med dette om å avholde følgende fuglehundprøver på Fefos grunn:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Porsangerprøven vinter
Arctic Cup og Altaprøven m/CACIT
Klubbmesterskap vinter
Sennalandsprøven vinter m/CACIT
Apportprøve
Kautokeinoprøven Høst m/CACIT
Sennalandsprøven Høst
Klubbmesterskap høst

21‐22.03.2020
17‐19.04.2020
13.04.2020
25‐26.04.2020
18‐19.07.2020
05‐06.09.2020
26‐27.09.2020
17.10.2020

Dette er høyfjellsprøver for stående fuglehund. Har lagt ved kart over områdene som skal benyttes. Har skravert
kartene, hvor Fefo’s jaktfelt ligger til grunn. Vi må til enhver tid ta hensyn til‐ og være i dialog med reindriften, og må
ofte avvike fra å benytte visse områder. Det er derfor vanskelig å være mer spesifikk enn dette. Det er stort sett
områdene rundt veinettverk vi bruker, og vi kommer ikke til å bevege oss inn i Stabbursdalen Nasjonalpark.
Vedrørende «Apportprøve». Apportprøver er blitt en ny populær aktivitet for våre og andre klubbers medlemmer om
sommeren. En apportprøve består av 3 deler, søksapport, vannapport og sporapport. For å kunne oppnå toppremie må
hunden beherske alle disse momentene. En apportprøve krever noe areal, samt tilgang på vann og båt. Klubben
arrangerte i 2019 sin første apportprøve med stor suksess. Apportprøven ble etter avtale med Alta Kommune holdt ved
Kvenvikmoen i Alta, og vi ser for oss samme sted vil bli brukt også i 2020.
Som dere kanskje legger merke til er tidligere «Børselvprøven» omdøpt til «Porsangerprøven». Dette for å sikre
alternativer til lokasjon for arrangementet. Dette medfører at kartvedlegg vedrørende denne prøven utvides.
Med håp om snarlig positiv tilbakemelding. Vi ønsker å bruke Fefo’s tilsvar som vedlegg i søknader mot kommunene og
søknader om dispensasjon fra båndtvang der hvor dette er nødvendig.
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