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Sak 16/19: SU møte 
Su møtet arrangeres i Tromsø tirsdag 4. Juni. Prøvepapirer er sendt ut i god tid før møtet. 
 
For VFFK deltar styremedlem Kjetil Holten. 
 
Endring av navn på Børselvprøven (ref vedtak sak 11/19): 
Børselv brukes i stor grad som helårsbeite for rein. Dette har gitt utfordringer for å arrangere 
prøven, da vi mangler urørt terreng og manglende ryper. Dermed har også påmeldingen vært 
synkende og tilbakemeldingen har vært å flytte prøven. Ved å endre navnet til Porsangerprøven så 
gir dette fremtidige prøveteam anledning til å arrangere prøven i andre deler av kommunen når det 
er for mye rein i Børselvområdet. 
 
Styret i VFFK ønsker følgende datoer for våre prøver i 2020. 
Porsangerprøven 21.-22. mars 
Altaprøven/Arctic cup (Cacit) 17.-19. april 
Sennalandsprøven vinter (Cacit annen hvert år) 25.-26. april 
Kautokeinoprøven høst (Cacit) 5.-6. september 
Sennalandsprøven høst (Cacit) 26.-27. september 
 
I innkallingsdokumenter til SU, er Altaprøven/Arctic Cup foreslått 3-5.april 2020 og Altevann og 
Gallok foreslått 18-19.april 2020. 
VFFK ønsker å flytte Altaprøven/Arctic cup til etter påske. VFFK ønsker at Arctic cup arrangeres så 
sendt som mulig, da dette gir flest mulighet til å rekke og kvalifisere seg for deltakelse. Grunnen til 
at Sennlandsprøven Vinter settes siste helgen, er at Sennlandsprøven Vinter i større grad er fleksible 
i forhold til terrengvalg og utfordringer rundt reinflytting så sent i april. Endring av datoer er avtalt 



med SVJFF og MTFK i forkant av SU.  
 
 
 
SU Møte mandat. 
VFFK sender en deltager til SU med følgende to hovedoppfordringer: 

1. Arctic Cup ønskes på generell basis arrangert ved nest siste mulige helg i april. 
2. VFFK ønsker å opprettholde rullering av CACIT mellom Sennalandsprøven Vinter og 

Gallok, uavhengig av hvor CACIT plasseres kommende eller nærmeste år. 
(bakenforliggende dette er at Gallok har slitt med tilstrekkelig påmelding for å kunne 
tildeles CACIT) 


