
 Kiruna/Gällivare 2020-07-12 

Till FA/PUR 

Hej, 

Tidigare i våras fick alla klubbar en förfrågan om intresse av att arrangera högstatusprov 2021-2024 

och inkomna svar till er senast 2020-06-01. Styrelsen för ÖNFK beslutade då om vilka högstatusprov 

vi kunde arrangera och skickade in detta i god tid. ÖNFK vill också framöver vara med och arrangera 

högstatus prov. 

Bl.a. diskuterade vi, styrelsen för ÖNFK att Vinter SM och FJP i Abisko har alla förutsättningar för 

lyckade provdagar.  

Abisko har ett stort plus för att anordna Vinter högstatusprov: 

 

- Provledning (många personer) med lång och stor erfarenhet av att arrangera högstatusprov 

- Det är nära ut till provmarker (10-30 minuters färd från förläggning i Abisko). Det finns 

många och bra provmarker att tillgå vid större provverksamhet ex. SM o FJP 

- Stora framgångsfaktorer med hög premiestatistik på alla prov som genom tiderna har 

arrangerats i Abisko 

- Mycket högt deltagarantal från hela Sverige samt Norge och Finland 

- Flera boendealternativ med olika prisklasser i Abisko och på flera platser i närheten av 

Abisko. Tex. Björkliden ca 1 mil från Abisko med flera boendealternativ och i olika 

prisklasser, Katterjokk- vandrarhem med mycket bra priser. Abisko har inte dyrare 

boendealternativ än andra platser i Sverige där prov anordnas 

- Flera matställen att äta på, matbutiker i närheten, den som vill resa med tåg är det perfekt, 

tåget stannar på två platser i Abisko, alldeles i närheten av boendeförläggningarna 

- Bra samarbete med berörda samebyar och lokalbefolkningen 

 

Då vi i skrivandes stund inte hört något än om förslagen vi skickade in att arrangera högstatusprov har 

vi från ÖNFK:s styrelse några frågor kring högstatusproven som framöver ska arrangeras:  

1. Är det FA:s agenda att permanenta högstatusprov t.ex. Vinter SM och FJP?  

2. Om ja, hur ser den processen ut i så fall? 

3. Om ja, vilka kriterierna är det för att välja ut marker/klubbar som ska arrangera 

fortsättningsvis högstatusprov? 

4. Om ja, kommer de klubbar som inte får arrangera högstatusprov få Cacit istället på klubbarnas 

prov? 

 

Övrigt: - Ur en demokratisk synpunkt och inte minst för att HELA landet med sina 

medlemmar ska ha lika möjligheter är det viktigt att de klubbar som är intresserade och vill 

arrangera högstatusprov ska få göra det.  

 

- Alla medlemmar har under några högstatusprov långa ressträckor att färdas på. Vissa år är det 

närmare för en del och andra år är det längre. I det stora hela så har alla klubbar lika om 

högstatusproven fördelas på ett rättvist sätt genom hela landet. 

 

Svar önskas senast 2020-07-31, meddela sekreterare Mariann Hjort om inte svarstider kan hållas och 

meddela om ett nytt datum när svar erhålles från er. mariann.hjort@telia.com  

 

Vänliga hälsningar 

 

Styrelsen för ÖNFK 
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