Norske Harehundklubbers Forbund
Folkehelseinstituttets føringer/ – en veileder og en risikovurdering opp
mot jaktprøver i NHKF.
Hensikten med veilederen er å gi retningslinjer for NHKFs arrangementer, samt å risikovurdere aktiviteten.
Veilederen er tenkt benyttet for arrangører og eventuelt andre som trenger informasjon knyttet til våre
aktiviteter, eksempelvis kommuner.
Denne veilederen skal gjennomgås ved prøvens oppstart, på første dommermøte og skal gjennomgås på
første opprop.
NHKF, sammen men Norsk kennelklubb, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet
risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK ble mottatt ca. 1 august, og legges til grunn for
de kommende arrangement i regi av NHKFs medlemsklubber.
•
•
•
•

Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over
hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det
mulig å ivareta hygiene.
Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted skal
ikke regnes som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes prøve eller konkurranse. For ordinære dommersamlinger anbefales det
samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles
dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen.
Dette gjelder både innendørs og utendørs.
Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes
ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.
Med ansvarlig arrangør menes den eller de som arrangerer arrangement, typisk prøveleder og eller NKK-

representant.
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Retningslinjer (veileder) for arrangører.
Denne veileder skal gjennomgås ved prøvens oppstart, på første dommermøte og skal raskt
gjennomgås på første opprop. Veilederen skal publiseres på prøvens Facebook side/Internett side.
Arrangør skal:
skal uten unntak følge de pålegg som gis av helsemyndigheter, NKK og NHKF.
skal gjøre seg kjent med kommunale retningslinjer vedrørende Covid 19, og følge disse.
kontakt med kommunelege skal opprettes og det skal informeres om arrangementet, dette
gjelder der hvor det er flere enn 50 personer tilstede.
skal umiddelbart avvise deltagere som viser tegn til sykdom eller smitte.
Publikum tillates ikke under prøven.
Arrangør og dommer er bemyndiget til å vise bort personell som ikke følger de pålegg som gis mht
smittevern.
Både deltaker og arrangør er ansvarlig for god håndhygiene. Deltagere oppfordres til å medbringe egen
håndsprit.
Alle må vurdere egen deltagelse dersom de selv og nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.
Håndsprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser samt i felt til bruk for dommere og deltaker
Arrangør kan sette antall begrensning, regelverket for prøvetypen skal benyttes ved strykning. Påmeldte som
ikke får delta skal ha refundert hele påmeldingsavgiften.
NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise
personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.
Dersom det er behov for å ha innsjekk/ ha sekretariat bør dette skje elektronisk hvor all registrering skjer på
forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis.
Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve/ konkurranse. Dersom
arrangør kan legge til rette for at innsjekk kan skje på en smittevernforsvarlig måte kan det gjennomføres på
stedet.
Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte
engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.
Det bør tilstrebes at resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside.
Kiosksalg/kafedrift er tillatt dersom arrangør kan ivareta tilstrekkelig smittevern. Arrangør må utarbeide
rutiner for dette. Ingen selvbetjening av kaffe, ketchup/ sennep, syltetøy mv. Streng hygiene må etterleves.
Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige
smittevern. Håndsprit skal forefinnes.
Det skal ikke gjennomføres sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet, så lenge arrangør ikke kan
tilrettelegge for at det kan holdes 1 meter avstand til alle tilstede.
(Jegermiddag/premieutdeling er risikovurdert under)
Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med
arrangementet.

Veileder slutt.
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NHKF
Risikovurdering pr. 10. august 2020
Tiltak

Elite prøver med 1-15
deltager hunder.

En meters regel og følge
smittevernregler fra FHI.

Jaktprøvekomite, 3-5
medlemmer. Planlegging bør i
størst mulig grad
gjennomføres elektronisk.
Fysiske møter ok så lenge
avstandsregler overholdes.

Forberedelser og
planlegging

Reise til andre fylker og
kommuner.
Deltagernes reise mellom
ulike fylker og kommuner

En meters regel til andre.
Det skal ikke håndhilses
Fremmøte/ Opprop/ID -sjekk av
hunder og tildeling av hunder og
dommer

En meters regel og følge
smittevernregler fra FHI.
Det skal ikke håndhilses
Transport ut i terrengene

DM og Mesterskap og
EP med mer enn 15
deltager hunder.

En dagsprøver med 1-15
deltager hunder.

Jaktprøvekomite, 3-5
medlemmer. Planlegging bør
i størst mulig grad
gjennomføres elektronisk.
Fysiske møter ok så lenge
avstandsregler overholdes.

Jaktprøvekomite, 3-5
medlemmer. Planlegging bør
i størst mulig grad
gjennomføres elektronisk.
Fysiske møter ok så lenge
avstandsregler overholdes

Deltagerne vil komme fra
mange steder i landet, fra ulike
fylker og kommuner. Typisk
reiser man 1 maks 2 sammen
hjemmefra til prøvestedet. Du
reiser sammen med folk du
kjenner og som du vet å stole
på ift. sykdom etc.

Deltagerne vil komme fra
mange steder i landet, fra
ulike fylker og kommuner.
Typisk reiser man 1 maks 2
sammen hjemmefra til
prøvestedet. Du reiser
sammen med folk du
kjenner og som du vet å
stole på ift sykdom etc.

Deltagerne vil komme, fra
ulike fylker og kommuner.
Typisk reiser man alene
hjemmefra til prøvestedet.

Arrangør skal pålegge de
fremmøtte å holde en meters
avstand under opprop og ved
dommermøter. Prøveledelsen,
trekker hunder og terreng til
dommer. Det skal benyttes
smittevern utstyr ved skanning
av hunder. Det tillates kun en
fører/deltager pr hund

Arrangør skal pålegge de
fremmøtte å holde en
meters avstand under
opprop og ved
dommermøter.
Prøveledelsen trekker
hunder og terreng til
dommer. Det skal benyttes
smittevern utstyr ved
skanning av hunder. Det
tillates kun en fører/deltager
pr hund.

Hundeeier møter dommer
på avtalt sted og reiser
sammen i en bil eller hver
for seg til slippstedet.
Dommer skal medbringe
håndsprit for bruk under
prøvedagen.

Foregår i egne biler, alene eller
sammen med dommer og evt
kjentmann du har blitt tildelt.
Det skal være håndsprit
tilgjengelig. Benyttes før
transport med «ukjente».

Foregår i egne biler, alene
eller sammen med dommer
og evt. kjentmann du har
blitt tildelt.
Det skal være håndsprit
tilgjengelig. Benyttes før
transport med «ukjente».

Hundeeier møter dommer
på avtalt sted og reiser
sammen i en bil eller hver
for seg til slippstedet.
Dommer skal medbringe
håndsprit for bruk under
prøvedagen.
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En meters regel og følge
smittevernregler fra FHI.
Prøvedagen i skogen

En meters regel og følge
smittevernregler fra FHI.

Dommermøter

En meters regel og følge
smittevernregler fra FHI.
Overnatting av flere personer i
samme rom er ikke tillat.

Overnatting

Avprøvningen skjer enkeltvis
ved at en hund med fører, en
dommer og evt kjentmann går
sammen gjennom prøvedagen.
Dommer skal medbringe
håndsprit.

Avprøvningen skjer enkeltvis
ved at en hund med fører,
en dommer og evt.
kjentmann går sammen
gjennom prøvedagen.
Dommer skal medbringe
håndsprit.

Avprøvningen skjer enkeltvis
ved at en hund med fører,
en dommer og evt.
kjentmann går sammen
gjennom prøvedagen.
Dommer skal medbringe
håndsprit

Dommermøter kan avholdes
dersom avstandskrav
overholdes.
Det skal være håndsprit
tilgjengelig ved inngangen og
alle skal sprite seg inn og ut av
møtelokalet.
Dommer skal etter endt
prøvedag legge frem
bedømmelse for prøveleder og
NKK representant elektronisk
eller ved oppmøte.
Dommerkollegiet er
beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene er
til stede, elektroniske
dommermøter kan benyttes.

Dommermøter kan avholdes
dersom avstandskrav
overholdes.
Det skal være håndsprit
tilgjengelig ved inngangen
og alle skal sprite seg inn og
ut av møtelokalet.
Dommer skal etter endt
prøvedag legge frem
bedømmelse for prøveleder
og NKK representant
elektronisk eller ved
oppmøte.
Dommerkollegiet er
beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene
er til stede. Elektroniske
dommermøter kan benyttes.
Overnatting er den enkeltes
deltagers ansvar.
Ved typisk «bygdehus»
overnattinger må arrangør
sørge for at smittevern
regler kan følges,
overnatting av flere
personer i samme rom er
ikke tillat. Håndsprit må
være tilgjengelig og det må
være lagt til rette for god
hygiene/håndvask. Rutiner
for renhold og vasking av
fellestoaletter og vaskerom
skal finnes.

Dommer sender papirer
elektronisk til prøveleder og
NKK representant som
behandler og legger dette
inn i prøveprogrammet. Det
innkalles til dommermøte
etter endt sesong, men
anbefales delt opp i flere
møter igjennom sesongen.
Krav til smittevern skal
følges. Elektroniske
dommermøter kan
benyttes.

Overnatting er den enkeltes
deltagers ansvar.
Ved typisk «bygdehus»
overnattinger må arrangør
sørge for at smittevern regler
kan følges, overnatting av flere
personer i samme rom er ikke
tillat.
Håndsprit må være tilgjengelig
og det må være lagt til rette for
god hygiene/håndvask.
Rutiner for renhold og vasking
av fellestoaletter og vaskerom
skal finnes.
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Overnatting er den enkeltes
deltagers ansvar.
Ved typisk «bygdehus»
overnattinger må arrangør
sørge for at smittevern
regler kan følges,
overnatting av flere
personer i samme rom er
ikke tillat. Håndsprit må
være tilgjengelig og det må
være lagt til rette for god
hygiene/håndvask. Rutiner
for renhold og vasking av
fellestoaletter og vaskerom
skal finnes.
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En meters regel og følge
smittevernregler fra FHI.
Jegermiddag og felles
arrangement

En meters regel og følge
smittevernregler fra FHI. Det
skal ikke utveksles
håndtrykk.
Premieutdeling

Jegermiddag/felles
arrangement kan
gjennomføres når det legges
opp til en meters
avstand mellom deltagere, og
maks 5 personer pr. bord. Alle
skal benytte håndsprit før og
etter bordsetting.
Kan gjennomføres når det
legges opp slik at en meters
avstand til andre kan
overholdes.
Det skal legges opp slik at
premier kan plukkes av
deltagere. Det oppfordres til
digital overføring fra
premieutdelingen.
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Jegermiddag/felles
arrangement kan
gjennomføres når det
legges opp til en meters
avstand mellom
deltagere, og maks 5
personer pr. bord. Alle
skal benytte håndsprit
før og etter bordsetting.
Kan gjennomføres når det
legges opp slik at en meters
avstand til andre kan
overholdes.
Det skal legges opp slik at
premier kan plukkes av
deltagere. Det oppfordres til
digital overføring fra
premieutdelingen.

Jegermiddag/felles
arrangement kan
gjennomføres når det
legges opp til en meters
avstand mellom deltagere,
og maks 5 personer pr.
bord. Alle skal benytte
håndsprit før og etter
bordsetting.
Kan gjennomføres når det
legges opp slik at en meters
avstand til andre kan
overholdes.
Det skal legges opp slik at
premier kan plukkes av
deltagere. Det oppfordres til
digital overføring fra
Premieutdelingen.

