
Folkehelseinstituttets tiltak – en Risikovurdering opp mot 
Fuglehundklubbenes Forbunds aktivitet – Apportprøver. 
 
Dokumentets hensikt er å risikovurdere relevante FHI tiltak opp mot FKFs jaktprøveaktivitet. Spesielt om 
aktivitet de nærmeste to månedene. Derfor er ikke all aktivitet innen FKF portefølje tatt med, og det er i 
denne sammenheng henvist kun til aktivitet på apportprøver. 
To tiltak vurderes som relevante 

 Anbefalinger om å holde avstand, 1 meter mellom folk og ikke større ansamlinger enn 50 
personer for arrangement på offentlig sted og med ansvarlig arrangør. 

 Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport, og andre steder hvor 
du lett kommer nær andre 

 
Grunnlag 
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.  
 
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 vann og i terrenget på ulike steder i landet og deltagerne vil typisk komme fra ulike 
steder (kommuner) i landet. De fleste vil være lokale deltakere. 
 
Gjennomføring av Apportprøver 
Prøvene skal teste hunden i det som skjer etter skuddet under jakt. Lete opp skutt eller skadd vilt. Er 
med på å høyne jaktas anseelse, human jaktutøvelse.   
Gjennomføres i juni – september. Hundene avprøves enkeltvis.  
Øvelsene som skal gjennomføres  

 Søksapport 
 Vannapport  
 Sporapport  

 
Unghundklasse (UK): 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.  
 
Beskrivelse av hvordan apportprøven blir gjennomført i dag: 
Normalt gjennomføres apportprøver over ei helg, fra fredag kveld til søndag kveld. Prøvene er lagt opp til å 
være sosiale sammenkomster på sommerstid. Prøvestedet er normalt i utmarka og nært der hvor øvelsene 
skal gjennomføres. Deltakerne camper som regel på prøvestedet i telt, bobil, campingvogn eller 
overnattingsted hvis det er tilgjengelig på stedet. Opprop er samlet og deltakerne drar ut sammen til 
venteområdene.  
Selve avprøvingen av hund skjer ved at en deltaker går ut i terrenget hvor en eller to dommere har 
prøveområde for den enkelte øvelse. Hunden avprøves og deltaker og hund drar tilbake til venteområde 
eller neste prøveområde så kommer neste deltaker og hund til alle har vært igjennom alle tre øvelsene. Det 
er som regel felles matlaging og jegermiddag med premieutdeling. 
 
Forslag til gjennomføring av apportprøver for å unngå smitte av Covid-19: 



Det sosiale blir begrenset. Ingen felles overnatting, overnatting kan skje i eget telt, campingvogn, bobil eller 
annet. Det kan arrangeres jegermiddag, premieutdeling eller opprop så lenge det er inntil 50 personer og 
avstandskravet på en meter kan holdes. Det skal føres deltakerliste og hele tiden være kontroll på hvor 
menge som befinner seg på arrangementet. Arrangør må tilrettelegge slik at det er mulig å opprettholde 
god håndhygiene under arrangementet, enten via tilgjengelige håndvaskmuligheter og/eller antibac-
stasjoner. Partilister publiseres på klubbenes hjemmeside eller facebook sider. Deltakerne får beskjed hvor 
og når de skal møte opp. I hvert venteområde er det kun tillatt med max 20 deltakere samtidig, 
prøvekomite er pliktig å forsikre seg at dette blir gjennomført på en forsvarlig måte. Deltaker må ha med 
eget apportvilt. Klubbfugl kuttes ut. Alt vilt skal dommer håndtere med engangshansker. Det skal byttes 
hansker mellom hver gang det håndteres nytt vilt.  
 
FKF vil hvis jaktprøver tillates utarbeide en huskeliste for arrangør, denne skal følges og kvitteres for 
når gjennomført. Optimalt kan huskeliste/tiltaksliste godkjennes av aktuell kommune lege.   
Retningslinjer for arrangører. 

1. Skal uten unntak følge de pålegg som gis av helsemyndigheter, NKK og FKF.  
2. Skal gjøre seg kjent med kommunale retningslinjer vedrørende Covid 19, og følge disse. Kontakt 

med kommunelege skal opprettes og det skal informeres om arrangementet.  
3. Skal umiddelbart avise deltagere som viser tegn til sykdom eller smitte. 
4. Arrangør og Dommer er bemyndiget til å vise bort personell som ikke følger de pålegg som gis.  

Avbruddskriterier for arrangører (absolutte) 
1. Hvis det ila prøven kommer informasjon fra FHI, (eller andre bemyndigede) som tilsier at det ikke 

lenger er forsvarlig å fortsette prøven. Prøven SKAL da umiddelbart avsluttes.  
2. Hvis det ila prøven kommer annen informasjon/pålegg fra NKK som tilsier at prøven må avbrytes 

skal dette gjøres umiddelbart. Styret i FKF vil i dette tilfellet tre sammen. 
 
Risikovurdering pr 19 mai 2020. 
FKF anser det som relevant å påpeke at FHIs råd er «myket opp noe», noe FKF tolker som ett vist ønske om 
å «normalisere» situasjonen i Norge slik at man skal kunne gjennomføre aktiviteter, så lenge de ikke 
medfører en forverring av Covid 19 situasjon i Norge.  
 
Forutsetning lagt til grunn for vurderingen er at INGEN ønsker på bli smittet av Covid 19, eller bidra til 
smitte av Covid 19 i Norge.  

 

Relevante  
FHIs tiltak pr 2 april. 

 
Apportprøve FKFs vurdering 

 

En meter avstand til andre 
folk, og ansamlinger på 
mer enn 50 personer. 

Forberedelser/planlegging 

Gjøres typisk av en komite, 3-5 
personer er ikke uvanlig. Alt av 
forberedelser og planlegging 
kan gjennomføres på telefon, 
bruk av Skype/teams.  
Ingen risiko. 

 

 

Reise til andre fylker og 
kommuner 

Deltagernes reise/ reise 
mellom ulike fylker og 
kommuner 

Deltagerne vil i hovedsak 
komme fra samme fylke/-nabo 
fylket og fra nabokommuner til 
kommunen prøvestedet er. 
Typisk reiser man maks to til 
tre sammen hjemmefra til 
prøvestedet. Du reiser sammen 
med folk du kjenner og som du 
vet å stole på ift sykdom etc.  
Ingen risiko. 

 

 



En meter avstand til andre 
folk, og ansamlinger på 
inntil 50 personer. 

Fremmøte/Dommermøter/ 
Opprop 

Opprop gjennomføres slik at 
arrangøren vet at de påmeldte 
er ankommet. For å 
opprettholde regel om avstand 
mellom folk kan opprop for 
ulike partier skje på ulike 
områder. Dommere koordinerer 
sitt parti/terreng direkte med 
prøveleder. Risiko for uønsket 
avstand mellom folk ansees 
som minimal/utelukket. 

 

 

En meter avstand til andre 
folk, og ansamlinger på 
inntil 50 personer. 

Transport ut til terreng 

Foregår i egne biler, alene eller 
sammen med de du reiste til 
prøven med.  
Ingen risiko 

 

 

En meter avstand til andre 
folk, og ansamlinger på 
inntil 50 personer. 

Avprøvning, avstand til 
hverandre minimum 2 meter 

 

Avprøvningen skjer enkeltvis en 
fører og en hund. Startrevolver 
brukes av dommer. Deltaker 
må ha med eget apportvilt. Vilt 
håndteres med engangshansker 
av dommer. Engangshansker 
byttes for hver deltaker. Risiko 
for kontakt mellom folk ansees 
som minimal/utelukket. 

 

 

En meter avstand til andre 
folk, og ansamlinger på 
inntil 50 personer. 
Øvrige deltagere (bakparti, 
de som ikke har slipp) på 
partier, opptil 49 stk. 

Under selve avprøvningen er 
det det 1 til 2 dommere og 1 
deltaker med hund pr. øvelse, 
inntil 49 deltaker i 
venteområdet til den eksakte 
øvelsen. Resten venter i biler e.l. 
Risiko for kontakt mellom folk 
ansees som minimal/utelukket. 
 

 

 

En meter avstand til andre 
folk, og ansamlinger på 
inntil 50 personer. 

Premieutdeling/jegermiddag 

Kan gjennomføres med inntil 
50 personer og avstandskravet 
på en meter kan overholdes. 
Arrangør plikter å holde lister 
over hvor mange som er til 
stede til en hver tid. Arrangør 
skal tilrettelegge slik at det er 
mulig å holde god 
håndhygiene enten via 
håndvask eller/og antibac-
stasjoner. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


