
 
 

Veiledning til FKFs klubber mht. gjennomføring av jaktprøver. 
Gjeldende fra 1. august 2021. 
Siden jaktprøvene ble avsluttet i april har det skjedd mye ifm den pågående pandemien. I FKF regi har det blitt gjennomført en rekke apportprøver. En stor 
del av befolkningen er ferdig vaksinert og mange har fått første dose. Samfunnet er gradvis åpnet igjen. Smittesituasjonen er fortsatt noe labil, med lokale 
større og mindre utbrudd.   
En jaktprøve er å regne som ett offentlig arrangement, regler for dette skal følges. Utfra dagens regler for arrangement trenger vi ikke regulere antall 
deltagere. 
På Regjeringen.no finnes samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. FKF benytter dette som 
kilde. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider. VIKTIG! 
 
Pr 23 juli 2021 gjelder følgende begrensinger mht antall på arrangementer.  

Uten koronasertifikat Innendørs Utendørs 

Uten faste, tilviste plasser Inntil 400 personer (200x2 kohorter) Inntil 800 personer (200x4 kohorter) 

Med faste, tilviste plasser Inntil 1000 personer (500x2 kohorter) Inntil 2000 personer (500x4 kohorter) 

Med koronasertifikat Innendørs Utendørs 

Uten faste, tilviste plasser Inntil 50 % kapasitet, men maks 1500 personer 
(500x2 kohorter) 

Inntil 50 % kapasitet, men maks 3000 personer 
(500x4 kohorter) 

Med faste, tilviste plasser Inntil 50 % kapasitet, men maks 3000 personer 
(500x5 kohorter) 

Inntil 50 % kapasitet, men maks 7000 personer 
(500x10 kohorter) 

• Fortsatt vil det imidlertid være slik at personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk ikke skal oppsøke 
arrangementer (jaktprøver) i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften 
kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal kommunal forskrift. 

• Dette innebærer fortsatt at ansvaret fortsatt blir liggende hos arrangører, dommere og deltagere.  I dette ligger å kontrollere hvem som eventuelt 
ikke kan delta på våre prøver. Dette vil være deltagere og dommere fra miljøer med lokale utbrudd nevnt over.  

 
 



 
 
Risikovurdering til bruk for arrangører. 

Risikofaktor  Vurdering  Risikoreduserende tiltak  

Epidemiologisk situasjon    

Smittespredning av covid-19 
lokalt/regionalt/nasjonalt 

Ved høy smittespredning er det større risiko for 
smitte ved arrangementer  

• Avlyse/ utsette / Redusere antall deltakere / 
arrangementets størrelse 

• Kontakt med lokal smittevernmyndighet 

• Kjenne til smittesituasjon lokalt og i områder 
hvor deltagere kommer fra 

Hvem er deltaker?   

Antall deltakere / utøvere / publikum  
Gjeldende avstandskrav og nasjonale /lokale 
begrensninger for antall deltakere må 
overholdes. 

Et stort antall ubeskyttede 
deltakere/utøvere/publikum og tett kontakt øker 
risiko for smitte.  

• Begrense antall deltakere, Dele opp deltakerne 
i kohorter som holdes adskilt i tid og/eller rom.  

• Informasjon på forhånd til deltakere om at 
personer som er syke, i karantene eller 
isolasjon ikke skal komme på arrangementet 

Deltakere fra ulike geografiske områder Risiko for introduksjon av smitte til kommunen 
der arrangementet finner sted øker ved deltakelse 
fra områder med større smittespredning. 
Potensiale for smittespredning til større områder.  

• Vurdere lokalt arrangement 

• Det skal ikke være deltagere fra kommuner 
med strenge lokale tiltak regulert i Covid 19 
forskriften eller i lokale kommunale tiltak.  

Deltakere fra andre land 
Gjeldende karantenebestemmelser angitt i 
covid-19-forskriften må overholdes 

Internasjonal deltakelse fra land med større 
smittespredning øker risiko for smitte.  

• Sikre god informasjon  

• Plan for håndtering av personer fra utlandet 
som er i karantene eller får påvist covid-19 og 
må i isolasjon 

Type arrangement   

Varighet av arrangementet  Langvarige arrangementer vil kunne øke 
sannsynlighet for smittespredning. Overnatting på 
felles rom kan medføre økt risiko for smitte 

• Vurdere å korte ned arrangementet  

• Innkvartering på enkeltrom for komite og 
dommere er fortsatt å anbefale hvis mulig 



 

Innendørs eller utendørs arrangement  Det er større smitterisiko ved innendørs 
arrangementer enn utendørs  

• Vurder om hele eller deler av arrangementet 
kan holdes utendørs  

Opprop Skaper ofte situasjon hvor det blir trengsel og 
vanskelig og holde avstand 

o Sørg for å unngå trengsel der deltakere samles i 
klynger. Ha særlig fokus på inn-/utgang, 
toaletter, serveringsområder o.l. Bruk av vakter 
kan vurderes dersom det er nødvendig for å 
sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring 

Arrangement som foregår på flere steder Økt risiko for smittespredning til flere lokalmiljøer • Begrense antall lokalisasjoner 

• Begrense kontakt med lokalbefolkningen 

Type aktivitet Sang, roping, høyintensitetstrening etc kan 
medføre økt smitterisiko 

• Større lokale/økt avstand 

• Vurdere type aktivitet 

Andre forhold   

Matservering / alkoholservering  
Følg gjeldende bestemmelser for 
alkoholservering i øhenhold til covid-19-
forskriften 

Matserveringssteder er ofte forbundet med tett 
kontakt. Alkoholservering kan redusere 
etterlevelse av smitteverntiltak.  

• Øke kapasitet og/eller antall serveringssteder 
og spiseplasser 

• Vurdere alkoholservering  

• Eventuelt avvikle hele eller deler av 
serveringstilbudet  

• Hygienetiltak  

Jegermiddag  o Det er viktig at både de som lager maten og 
gjestene er friske og har god håndhygiene. 
Gjestene kan bruke det samme 
serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt 

spisebestikk      Unngå fingermat 
o Servering av alkohol skal kun skje ved 

bordservering, og det skal være sitteplass til 
alle gjester. Ingen slippes inn etter kl 2400. 
(Hvis alle deltagere har gyldig koronasertifikat 
gjelder ikke dette.) 

o Eget lokale er å anbefale 



 

Premieutdeling Fare for overføring av smitte • Premier mottas uten direkte kontakt mellom 
personer. Benytt sprit før og etter 
gjennomføring 

Lokaler Tette trange lokaler med dårlig ventilasjon kan 
innebære økt smitterisiko 

• Større lokale hvis mulig 

• Mulighet for bedre ventilasjon eller lufting 

• Det må være god kapasitet for håndhygiene. 
Dette er spesielt viktig ved inngangsområdet, 
ved toaletter og ved spisesteder 

Toaletter Mulighet for kø/trengsel • Økt kapasitet 

• Hygienetiltak 

Transport  Transport til og fra arrangementer er ofte 
forbundet med smitterisiko på grunn av tett 
kontakt/ trengsel  

• Øke kapasitet på transport  

• Sikre godt renhold på transportmidler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tilleggsinformasjon/Grunnlag/tillegg som informasjon for «andre» eks kommuneleger.   Kommuneleger skal informeres om arrangementet. 
 
Jaktprøver gjennomføres etter Jaktprøvereglementet godkjent av Norsk Kennelklubb. Det oppnevnes en representant på alle prøver som representerer NKK. 
Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.  
FKF ser det som viktig at arrangørene i sin kontakt med kommuneleger opplyser om alle type smitteverntiltak i denne veileder og spesielt peke på spredning 
av alle deltagere.  
Førere. (Kvinner og menn i alle aldre, med hovedtyngde mellom 30 og 60 år.  
Rett til å delta har enhver som av NKK eller NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett. Når du melder deg på en jaktprøve krysser du av og bekrefter at 
du er frisk, i god form og uten sykdom som kan utgjøre en utfordring for prøvens gjennomføring. Prøvene arrangeres på høyfjellet, i skog og på lavland på 
ulike steder i landet og deltagerne vil typisk komme fra ulike steder (kommuner) i landet.  
Det vil ikke delta noen fra kommuner med Forsterkede smitteverntiltak jfr Forskrift om smittevern. (Covid 19 forskriften) 
 
Gjennomføring av Jaktprøver 
Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet, praktisk jakt.   
Hundene slippes parvis, unntak Skog der hundene avprøves enkeltvis.  
Det gjennomføres prøver på:  

• Lavland høst, i perioden oktober - november 

• Skog(høst), september - november  

• Høyfjell høst, august- oktober  

• Vinter, februar – april.  
 

Unghundklasse (UK) (ikke skog): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 9 måneder og yngre enn 24 måneder. 

Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 24 måneder.  

UK og AK: Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder. 

Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være eldre 

enn 24 måneder. Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 20 hunder. 

 

Beskrivelse av hvordan jaktprøver normalt blir gjennomført: 

Normalt gjennomføres jaktprøver over en helg, fra fredag (eller torsdag) kveld til søndag kveld. Prøvestedet er normalt knyttet til en campingplass, fjellstue, 

bygdehus, hotell og lignende. Deltakerne overnatter på disse stedene, eller hjemme, hos venner eller hos andre deltagere. Opprop er samlet på 

hovedkvarteret og deltakerne drar ut sammen til terrengene.  



 
Selve avprøvingen av hund skjer ved at partier, opptil 20 stk pr parti pluss dommere kjører ut i terrenget hvor det gjennomføres en kort informasjon om 

dagen, deretter avprøves to og to ekvipasjer mens de øvrige kommer samlet bak. Dette foregår på høyfjellet, i skogsterreng eller på typisk åkerland/lavland. 

Varighet fra ca. 0800-1600. På kveld gjennomføres det normalt jegermiddag og premieutdeling. 

 

Beskrivelse av hvordan jaktprøver må gjennomføres i en tid med Covid 19, for å unngå smittespredning. 

Gjennomføringen i fjellet anses som relativt uproblematisk å kunne gjennomføre etter de siste mottatte retningslinjer. Og kan gjennomføres omtrent som 

normalt. Det vil allikevel være behov for å regulere noe, og da spesielt knyttet til opprop og premieutdeling og eventuelt jegermiddager. I tillegg til dette må 

arrangør sørge for håndsprit for desinfeksjon av revolvere som rulleres i partiet.  

 

Deltagere som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke 
delta. 
 

 


