
Velkommen til apportprøve på Åstjern 25. og 26. Juli. 

 

NVK Innlandet ønsker hjertelig velkommen til apportprøve på Åstjern nok en gang.  

Vi håper på å kunne gjenta suksessen fra fjoråret hvor vi hadde rekordmange deltakere hvor det var 

160 påmeldte og 135 startende hunder, og hele 103 av de 135 startende ble premierte. Vi syntes 

dette var kjempestas å kunne nærme seg samme deltakelse som på Holleia, Norges største 

apportprøve! 

Om gjennomføringen prøven og Covid-19 

Prøven vil som normalt gå over to dager, hvor det er mulig og stille på bare en eller begge dager. 

Forskjell fra i fjor til i år er at det per nå ikke vil bli gjennomført elitekonkurranse for de beste 

hundene etter den ordinære prøven på lørdag, det er fordi vi bruker samme apportobjekt på alle 

hunder i eliteapporten, som per dags dato ikke tillates i henhold til gjeldende retningslinjer med 

tanke på COVID-19 smittefare.  

På grunn av gjeldende retningslinjer rundt COVID-19 (Korona) så kan vi ikke bruke klubbfugl så alle 

deltakere må ha med seg egen fugl under prøven. Fuglen skal merkes i poser/matavfallsposer så det 

lett kan ses hvilken fugl som skal brukes på hunden som prøves i de respektive øvelsene. Dette er 

mest aktuelt på vannapporten hvor roer og kaster tar med seg mange poser/fugler samtidig ut på 

vannet. Under prøven må også de som håndterer fugl for dommere bruke engangshansker og 

spriting mellom hver deltaker.  

Det vil være håndsprit tilgjengelig under hele prøven for alle deltakere. Sosiale arrangement som vi 

tidligere har hatt med felles grilling og felles premieutdeling kommer vi tilbake til nærmere prøven. 

Dette håper vi selvfølgelig at vi kan få gjennomføre! 

Kommer det endringer i retningslinjene innen prøvestart så vil dette bli informert om fortløpende 

gjennom NVK sine kanaler på nett. Vi skal så godt det lar seg gjøre sørge for at alle deltakere får en 

hyggelig og positiv prøveopplevelse, selv under disse litt strengere koronatider.  

Påmelding 

Påmelding til prøven gjøres som normalt gjennom https://www.nkk.no/terminliste-

prover/category1269.html innen fristen som er 17.07.2020, det koster kr 375,-. Husk og kryss av for 

hvilken dag som det ønskes å starte på. Eksempelvis AK/UK 1 for lørdag og AK/UK 2 for søndag.  

Ta med sauerenhetsbevis! Vi kommer til å trekke ut tilfeldige til stikkprøver.  

Prøveleder er - Joakim Grande, Tlf: 93 06 13 25 / mail: joakimgrande@gmail.com 

Det å avholde en apportprøve krever veldig stor innsats – Har du lyst til å hjelpe til? Ta kontakt med 
oss – det er oppgaver nok! 

Vi oppfordrer til å bruke Vipps (vi tar også kontant betaling) til kioskvarer, lodd, skyting og annet. 
Vipps – utsalgssted #119798 NVK H/O Kiosk Butikk. 

 

 

https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html
mailto:joakimgrande@gmail.com


 

Overnatting og fasiliteter 

På Åstjern er det gode muligheter for overnatting for de som ønsker det – i hytter kontakt vertskapet 

på Åstjern for booking post@aastjern.no eller 909 83 216 (Monica). 

Ellers er det også mulighet til å telte eller sette opp campingvogn/bil på parkeringa ved tunet, dette 

også via vertskapet. 

Vi holder åpen en kiosk i hovedhytta hvor dere også vil finne ansvarlige for arrangementet under 

prøven.  

Åstjern ligger mellom Einavatnet og Brandbu, link her: 

https://www.google.no/maps/@60.4986184,10.5807309,2536m/data=!3m1!1e3?hl=no  

Vi i sekretariatet ønsker alle velkommen til en hyggelig helg! 
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