VEFSN JFF’S VINTERPRØVE 2018 – HATTFJELLDAL 7.-8. APRIL 2018
Vinterprøven ble arrangert med hovedkvarter på Sameskolen i Hattfjelldal i helga
7.-8. april 2018 i strålende «påskevær».

Øvre Elsvatn

Vær og føre:
Sol og fint vær, lite vind.
Var kommet en del nysnø rett før helga slik at det ble til dels meget tunge forhold for
hundene.
Var ok med ryper i terrengene, dog noe ujevnt fordelt.
Det ble brukt terreng i Tvildal, Øvre Elsvatn og Krutfjellet.
Vi takker Statskog for lån av terreng.
Innkvartering og bespisning:
Dommere, prøvekomite og en del deltagere var innkvartert på Sameskolen. (stinn
brakke).
Jegermiddag: Fullt hus på Sameskolen, 51 stk til middag.
Sameskolen sto for frokost lørdag + søndag, og jegermiddag lørdag.
Takk for meget bra servering og service.

Premieringer
Det deltok 120 startende ekvipasjer.
Ble delt ut 35 premier inkludert både Cacit og resCacit i finalen!
1VK m/Cacit til ES Omnsfjelltoppen’s YLVA,
fører Lars Espolin Johnson.

2VK m/resCacit til KV ASKA,
fører Jens Thomas Sagør.
Selv med til dels meget tungt føre klarte mange (35) av ekvipasjene å sikre premie.
Beste AK Hund ble:
P Vakkerdalens M EILA, med 1.AK og 2.AK,
fører Simen Østensen (15 år!).

Beste UK hund ble:
IS «US» SUSI, med 2* 1.UK, fører Tom
Rasmussen.
Vi gratulerer hjerteligst.

Vefsn jeger og fisk vil takke alle deltakere og dommere som bidro til en trivelig
prøvehelg i Hattfjelldal.
Vi vil likeså takke så mye til alle sponsorer for alle bidrag til både premier og
gevinster til loddsalget.
Følgende har bidratt til dette:
Hovedsponsor: Helgeland Sparebank.
Forsponsor: Royal Canin.
Delsponsor dommergaver: Apotek 1 Mosjøen, Helgeland Sparebank.
Det ble avholdt et lotteri med trekning lørdag kveld av flotte gevinster gitt av
handelsstanden i Mosjøen.
Følgende har bidratt med flotte gevinster til lotteriet:
Helgeland Sparebank,
COOP EXTRA Halsøy, Elektronikkservice,
Statskog, Sparebank 1 Nord-Norge,
NAVA,
Cirkle K
Alcoa,
Bilfinger,
Elektriker’n AS, Symakeriet,
TOOLS,
Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge,
Comfort,
Elkjøp,
Byggmakker,
POWER,
G-Sport,
Sentrum Dyr og Utstyr, HIAS,
Fru Haugans Hotell,
Mekonomen,
Felleskjøpet,
Cramo.

Prøvekomiteen er takknemlige for all velviljen og støtten vi har fått.

