
Presisering til veileder for gjennomføring av jaktprøver høsten 2020.  Oppdatert 19/8-20. 
 
FKF har nylig publisert veileder og risikovurdering til støtte for høstens jaktprøve arrangører.  
Vi ser allerede at prøver har over 200 påmeldte hunder, denne presisering understreker tiltak ved 
prøver med potensielt over 200 personer samlet. 
 
Det presiseres at: 
For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. 
Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Ansatte eller oppdragstakere som står for 
gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet. På 
arrangementene må det være mulig for deltakerne å holde minst en meter avstand til personer de 
ikke bor med. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst en 
meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. Det samme gjelder arrangement i lokaler 
som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. 
(helsenorge.no) 
 
FKF ser at det er behov for å gjøre enkelte presiseringer.  
  
På prøver med over to hundre hunder (les 200 hunder med 200 unike førere) må arrangørene gjøre 
tilpasninger. Vi har om mulig ikke presisert dette godt nok i veileder. 
  

1. Sekretariat må være stort nok får å gjennomføre ulike møter i henhold til retningslinjer fra 
helsemyndighetene/på forsvarlig vis. (avstand) 

a. håndsprit må være tilgjengelig i de ulike lokaler, slik som inngangsparti, felles 
oppholdsrom, ved spisested, toaletter osv 

2. På opprop kan det IKKE være over 200 personer til stede. 
a. her må opprop gjennomføres adskilt, eks VK for seg, kvalitet for seg. 
b. oppropet er for deltagere, andre må vike om antallet personer til sammen overstiger 

200  
c. Bålkaffe sløyfes, med mindre en person fra arrangør serverer                 

3. Partilister, og annen informasjon vedrørende prøven må holdes oppdatert fortløpende 
a. arrangører må ha kompetent personell mht. IT, publisering av partilister og annen 

informasjon. VIKTIG! 
4. Håndsprit må være tilgjengelig på naturlig sted for opprop 

a. deltagere kan sluses inn via sted hvor håndsprit finnes 
5. Førere med flere hunder 

a. Førere med flere hunder må selv sørge for avtale om handling av egne hunder, det er 
krav om desinfeksjon av hender og hundebånd før avlevering.  

6. Dommere skyter iht dommerhåndbok pkt 3.2.1 
7. Utlegging av apportrype gjøres av dommer som spriter hender etter utlegging av fugl. 
8. Prøveleder kan bortvise deltagere som ikke innretter seg etter smittevernregler, det samme kan 

dommer ifm selve avprøvning. Håndteres som disiplinærsak iht Jaktprøvereglement 1.4.1. Opptreden 
og disiplinærforhold..  
 

 
 
 
Lykke til med arrangementet! 
 
FKF 
 


