
Refusjon ved jaktprøver i regi av Agder Fuglehundklubb        

 
Det har vært en del usikkerhet om hvordan regler for refusjon av påmeldingsavgift ved jaktprøver skal tolkes. 
Dette har ført til ulik praksis mellom de ulike prøvekomiteene.  
 
 
Praktisk veiledning: 
 
Hovedregel er at påmeldingen er bindene.  
Det vil si at om man har blitt syk, ikke får fri fra jobb, det ikke passer, eller det oppstår andre forhold som ikke 
kan dokumenteres med legeattest eller veterinærattest, så har man ikke rett til refusjon 
 
Refusjon for hunder på venteliste er kun berettiget dersom: 

• Eier sier fra skriftlig 1 uke før prøvestart at man vil trekke hunden fra venteliste, da refunderes 100%. 

• Hvis det sendes egenerklæring for løpetid innen prøven er avviklet (hunden kan få løpetid 1. prøvedag, slik 
at man ikke rekker å sende inn erklæringen før prøvestart), refunderes 75%.  Egenerklæring etter at prøven 
er avviklet, aksepteres ikke. 

• Trekkes hunden fra venteliste mindre enn 1 uke før prøvestart, refunderes 75%. 

• Hvis du står på venteliste og ikke får plass på startdagen og heller ikke har møtt opp, har du kjøpt en vare 
du ikke har fått, og får 75% refusjon. 

  
Hvis man får plass fra venteliste ved opprop, men ikke har møtt fram, er man ikke berettiget til refusjon. 
 
 
 
 
  Sagt på en annen måte: 

• 100% refusjon dersom hunden trekkes fra venteliste minst 7 dager før 

• 75% refusjon dersom hunden er på venteliste og ikke får plass 

• Ingen refusjon dersom man står på venteliste, blir tildelt start ved opprop, men ikke er til stede* 

• 75% refusjon dersom hunden har fått plass, men den får løpetid og du trekker innen prøven er avviklet 
og leverer egenerklæringsskjema 

• 75% refusjon dersom hunden har fått plass, men den er blitt syk og det kan vises veterinærattest som 
foreligger senest 12 timer før opprop  

• 75% refusjon dersom hunden har fått plass, men fører blitt syk og det kan vises legeattest som 
foreligger senest 12 timer før opprop  

 
* Regelverket tolkes slik at dersom man er ropt opp, og dermed har fått muligheten til en start, kommer man 
ikke lenger i kategorien " Deltaker på venteliste og ikke får plass" 
I teorien har du fått varen du har betalt for, men du møtte ikke opp til å få den.  
 
Enkel huskeregel ved opprop er at så lenge det blir sendt ut partier som ikke er fulle, skal ingen på venteliste 
refunderes.  
Det er ledig plass i partiet og derfor har alle på venteliste i teorien fått start, men ingen møtte ikke opp for å ta 
den(m) 

 
  
 
 
 


