
Jaktprøve i regi av Tromsø Fuglehundklubb, prøveleder Jenny Richardsen 

Tid: 3. og 4. oktober 2009 
Påmeldingsfrist: 03.09.2009 
Pris: AK/UK: kr.375,-  VK: kr.425,- 
Kontonr: 6420.05.16484 
Husk å påføre kun reg.nr, klasse og dag(er) for påmelding samt 
førers navn - om annet enn eier. Det er ingen hensikt å skrive 
navn og rase, alle disse opplysningene fremkommer når reg.nr tastes 
inn i prøveprogrammet vi benytter. 

For værmelding: 
http://www.yr.no/sted/Norge/Troms/Karlsøy/Skogsfjord/ 

Prøveteamet: 
Prøveleder: Jenny Richardsen   e-post: jenny.richardsen@tromso.kommune.no 
 Tlf: 913 64600 
Sekretariat: Alf. K. Johannessen og Ronny Hartviksen 
IKT: Leif Wiggo Ditlefsen 
Kasserer: Kristian Prytz 

Terrengansvarlig: Wiggo A. Ditlefsen 
NKKs representant og dommerkoordinator: Ole Ingebrigtsen 
NKKs vararepresentant: Per Anton Berg 

Ved behov for overnatting, kontakt:  
Skogsfjordvatn Grendehus:  http://www.skogsfjordvatn.com/ 

Da det er begrenset med overnattingsmuligheter så vil det bli opprettet en egen camp for 
campingvogner og lavvoer. 
 

Forhåndsbestilling av jegermiddag, kontakt prøveleder:. 

Priser: 
Middag:  kr.225,-  
Frokost inkl. matpakke og kaffekanne: kr.140,- 
Kun frokost: kr.65,- 

Sekretariat:   Skogsfjordvatn grendehus 
Opprop: Begge dager kl 08:00 utenfor kafeen.  
Dersom dere ikke kan møte til opprop, må dere sørge for at noen gir beskjed til deres dommer 
om at dere møter i terrenget. Ikke ring noen i sekretariatet om dette, men avtal med noen som 
vil være tilstede ved opprop. 
De plassene som ikke er svart for ved opprop er å betrakte som ledige og kan miste retten til å 
stille, gjelder også VK. 

Sekretariatet er åpent: 
Fredag kl 19:00-21:00 / Lørdag kl 07:00-07:30, kl 18:00-19:00 / Søndag kl 07:00-07:30, kl 
13:30-> 



Partier:  
(Hvis det er deltaker og dommere nok så gjennomfører vi 2-dagers VK med finale på søndag. 
VK trekkes så tett oppunder prøvedagen som mulig.) 
Øvrige antall partier kommer etter hvert. 
Eventuell venteliste opprettes og ledige plasser legges ut på hjemmesiden. 

Premieutdeling: 
Forpremier til beste UK-AK og vinner VK er sponset av Royal Canin. 
Lørdag: Etter jegermiddagen. 
Søndag: Fortløpende i sekretariatet ved å vise underskrevet kritikk fra dommeren. 
Sekretariatet er åpent på søndag formiddag fra kl 13:30 og ut dagen. 
 
Dommermøter: 
Fredag kl 21:00 
Søndag kl 07:30 

Dommere: 
Per Erling Høvde 

Per Anton Berg 

Kåre Nergård 

Jan Arild Kingswick 

Ole Ingebrigtsen 

Torgeir Ingebrigtsen 

Thom Thorsteinsen 

Kjetil Fredriksen (ved behov) 

Harald Jan Edvindsen  

Øystein Nilsen 

 


