
AGDER 
FUGLEHUNDKLUBB

Kort gjennomgang av en 

Jaktprøvekomites oppgaver og 

hvilke hjelpemiddel vi har.



AGENDA

1. AFK’s huskeliste (Før-under-etter)

2. Nyttig dokumentasjon

3. Diverse skjema

4. Refusjon av påmeldinger

5. Regnskap



HUSKELISTE FØR PRØVEN
Oppgave Tidspunkt

Avtale med Bjåen - sekretariat/overnatting/Brøyting 3 måneder før 

Godkjenne oppsett og åpne for påmelding i DogWeb 3 måneder før 

Hovden Fjellstoge - Dommermøter/Mottak av forsekker 2 måneder før 

Invitasjon på klubbens hjemmeside/facebook 2 måneder før 

Invitere dommere 2 måneder før 

Søke forpremier fra Royal Canin RC har opp til 4 ukers behandling + levering

Avtale med terrengkomiteen hva en trenger av terreng 1 måned før - evt supplering etter påmeld.frist

Opprette konto/overføre forskudd fra kasserer 1 måned før

Bekreftelse på epost til dommere som skal dømme 14 dager før

Bekrefte overnatting på Bjåen 14 dager før

Kjøpe dommergaver (Ca kr 100-200 pr. stk) 14 dager før

Oppsett av partier Snarest etter påmeldingsfristen

Partilister fra DWA til klubbens hjemmeside Snarest og senest 10 dager før prøven

Hente prøvemateriell hos materiaforvalter: 1 uke før/På vei opp

Premier, diplomer, revolvere m/ammunisjon, kart

notatbøker, kritikkskjema, PC og skriver, blyanter, mm.

Avtale henting av bil hos Sørlandets Bilsenter AS 1 uke før

Innkjøp av pølse, snacks og drikke til sekretariat KIWI Hovden på vei opp



HUSKELISTE UNDER PRØVEN

Oppgave Tidspunkt

Skilting av parkeringsplasser med terreng Må opp før dommermøte

Oppropslister på bua ved parkeringsplassen Må opp før dommermøte

Pakke klart dommerbøker og partilister

Notatbøker, blyanter, våpen og ammo til dommermøte

Dommermøter på Hovden Fjellstoge (1/2 time før)

Opprop - morgenandakt ved dagparkering på Hovden

Ajourføre lister etter opprop /ventelister

Dommeroppgjør - Reiseregning Excelark ferdig utfylt til kasserer 1. dag etter prøven

Betjene sekretariat, dele ut premier og diplomer

Registrere resultater i DogWeb

Jegermiddag - Premieutdeling (lørdag kveld)

Nedrigging av utstyr - Rydde opp etter oss

Partilister og annen prøveinfo skal bli liggende på hjemmesida. Det har historisk verdi 

og må ikke slettes!

Premieliste til nettside/royalura NB Resultatlister hver kveld på AFK's nettside 

Terrengleie (Dagsleien) - pakkes i konvolutter

Materialforvalter må få beskjed om feil eller mangler på utstyr i prøvekassa. F.eks tom 

for papir, lite blyanter, skudd, osv. 



HUSKELISTE ETTER PRØVEN

Oppgave Tidspunkt

Referater til web ansvarlig og Fuglehunden.

Her noen punkter som referatet bør inneholde:

- Dato

- Hvem prøvekomiteen består av, samt hjelpere selve prøvehelgen. 

- Antall startende 

- Vær og føre de forskjellige dagene

- Premieprosent 

- Resultatliste VK

- NKK- representant 

- Antall dommere

Omgående 

Retur av premier og rekvisita, materialforvalter Omgående 

Delregnskap til kasserer Innen 3 uker

Rapport /Oppgjør til NKK. Innen 4 uker

Kritikkskjema til raseklubbene Innen 4 uker

Skjema og aktivitetsavgift betales til FKF Innen 4 uker

Sluttregnskap for prøven Innen 4 uker



ANBEFALT 
DOKUMENTASJON 

Jaktprøvereglement for 
stående fuglehund (NKK)

Håndbok for 
jaktprøvekomiteer (FKF)

Brukermanual for 
Dogweb Arra



DIVERSE SKJEMA 
SOM BENYTTES

https://www.fuglehundklubbenes
forbund.no/images/stories/doku
menter/fuglehundprve.pdf

https://www.fuglehundklubbene
sforbund.no/images/stories/do
kumenter/Jaktprover/Egenerklri
ng%20lpetid.doc

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/fuglehundprve.pdf
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/fuglehundprve.pdf
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/fuglehundprve.pdf
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc


JAKTPRØVEREGLEMENT Jaktprøve for fuglehund stående, 01.01.2019.pdf 
(nkk.no)

https://www.nkk.no/getfile.php/131964785-1616058816/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Jaktpr%C3%B8ve%20for%20fuglehund%20st%C3%A5ende%2C%2001.01.2019.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/131964785-1616058816/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Jaktpr%C3%B8ve%20for%20fuglehund%20st%C3%A5ende%2C%2001.01.2019.pdf


REFUSJON AV 
PÅMELDINGER

10.5  Tilbakebetaling av påmeldingsavgift 

Krav på refusjon av startkontingent er regulert av prøvereglenes pkt. 1.2. Her 
fremgår det at påmeldingsavgiften, fratrukket 25% administrasjonsgebyr, bare 
betales tilbake hvis: 

1. Påmeldingen ikke kan godtas. 

2. Ved forfall legitimert ved veterinærattest, egenmelding ved løpetid eller 
legeattest for fører, som foreligger senest 12 timer før opprop. 

3. Deltaker på venteliste ikke får plass. 

I tillegg: 

Påmeldingsavgiften refunderes kun i sitt fulle beløp dersom deltaker fra 
venteliste skriftlig trekker seg fra listen senest 1 uke før prøven starter. Trekking 
av hund fra venteliste senere enn denne frist, berettiger refusjon med fradrag 
av 25% administrasjonsgebyr. Deltaker som står på venteliste, har møtt opp ved 
opprop, men ikke får plass, er også berettiget til refusjon av kontingent med 
fradrag av 25% adm.gebyr. Det samme gjelder også om deltaker ikke har møtt 
opp og fortsatt står på venteliste. 

Dette må arrangøren opplyse om på sin hjemmeside for prøven.



PRØVEREGNSKAP

Delregnskap Oversikt over komiteens inn- og 

utbetalinger

Dommerutgifter Oversikt over utbetalinger til alle 

dommerne  

Utbetales av kasserer

Komiteutgifter Oversikt over utbetalinger til alle 

komitemedlemmer  

Utbetales av kasserer

Terrengleie Oversikt over kontant utbetaling av 

terrengleie

Utbetales av komite

Premieforbruk Oversikt over utdelte premier



REGNSKAPSMAL
- JAKTPRØVER

https://d.docs.live.net/946b5224a5648f0d/Dokumen
ter/Agder%20Fuglehundklubb/Jaktprøver/Prøvekomit
ekurs/PRØVEREGNSKAP%20-%20NY%20MAL.xlsx

https://d.docs.live.net/946b5224a5648f0d/Dokumenter/Agder%20Fuglehundklubb/Jaktprøver/Prøvekomitekurs/PRØVEREGNSKAP%20-%20NY%20MAL.xlsx
https://d.docs.live.net/946b5224a5648f0d/Dokumenter/Agder%20Fuglehundklubb/Jaktprøver/Prøvekomitekurs/PRØVEREGNSKAP%20-%20NY%20MAL.xlsx
https://d.docs.live.net/946b5224a5648f0d/Dokumenter/Agder%20Fuglehundklubb/Jaktprøver/Prøvekomitekurs/PRØVEREGNSKAP%20-%20NY%20MAL.xlsx


JAKTPRØVER 
2023 - AFK

Hovden I 03 - 05 mars

Hovden II 17 - 19 mars

SNUM og UK prøve 14 - 15 april

Nesheia 14 - 16 april

Skogsfuglprøve 

(ettermiddagsprøve)
22 - 23 august

Hovden Høst 01 - 03 sept.

Kvinesdal 04 - 05 nov.
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