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Sak 9/21: Arctic Cup 2021

Det har siden vedtaket i sak 7/21, og beslutning om å avlyse årets Altaprøve og Arctic Cup 2021,
oppstått en diskusjon rundt hvorvidt det vil være mulig å flytte Arctic cup til samme helg som
Sennalandsprøven 24-25.april. Diskusjonen har i all hovedsak oppstått som følge av private
initiativer og kommunikasjon i miljøet utenfor VFFK. Styreleder, som har mottatt flere
henvendelser, ønsker endelig avklaring.
Det kom 13.04.21 nye retningslinjer fra myndighetene som åpner for lokale utendørsarrangementer
med opptil 200 deltager fom. 16.04.21.
Myndighetenes anbefalinger:
«Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
…
Maks 200 personer på arrangementer utendørs…»
FKF’s skriv mottatt 14.04.2021:
«NM er avlyst jfr. tidligere melding fra 16 mars.
Ett nasjonalt arrangementet som NM samler normalt deltakere fra et langt større antall
kommuner enn hva andre jaktprøver gjør, noe som ikke kan forsvares slik de nasjonale

anbefalinger ift Covid 19 er nå. I tillegg er deltakere fra en rekke kommuner fortsatt
utestengt fra en eventuell deltagelse på grunn av smittesituasjonen i egen kommune, igjen,
jfr. Nasjonale anbefalinger og FKFs veileder.»
FKFs veileder.
Vest-Finnmark Fuglehundklubb:
- Vedtak sak 7/21.
- Utfordringer:
o Regler ift. påmelding AC (alder på hunder etc.)
o Flere hunder ville fylt 2 år.
o Økt behov for dommere
o Flytte arrangement DogWeb
o Organisere påmelding
o Dispensasjon
o Etc.
- Sennalandsprøven har rekordpåmelding
o Hovedsakelig påmelding fra Troms og Finnmark
o Venteliste i VK
o AC vil kreve mer terreng, ny søknad om dispensasjon til relevante kommuner.
Når referatet skrives, 16.04.21, ser en at flere prøver må avlyse med samme begrunnelser og
myndighetenes anbefalinger (eks. Grotli)
Vedtak:
Med bakgrunn i myndighetenes anbefalinger om å ikke avholde arrangementer som samler
deltagere fra ulike kommuner, FKF’s argumentasjon for å ikke avholde NM, ekstra arbeid dette ville
medført for VFFK, og tidligere beslutning angående Altaprøven og Arctic Cup 2021, så
opprettholder VFFK sitt tidligere vedtak og anbefaling i sak 7/21. Arctic Cup 2021 er avlyst.

