Hvalstad 12/05-2020

Gjennomføring av praktisk del i jegerprøveopplæringen, med Korona-restriksjoner
I jegerprøveopplæringen er det to samlinger (samling 3 og 4) som innebærer praktisk
våpenhåndtering. Det medfører i mange tilfeller at flere kandidater vil bruke det samme utstyret
(våpen), og spesielt ved gjennomføringen av den praktiske skytedelen er fysisk nærhet mellom
instruktør og jegerprøvekandidat vanlig.
Oppdaterte retningslinjer fra helsemyndighetene pr.11.mai, gjør bruk av fellesutstyr mulig, forutsatt
desinfeksjon av utstyr (våpen) mellom hver bruker.
Når det gjelder én til én kontakt er dette fremdeles ikke tillatt. Det skal til enhver tid være minst 1
meter mellom personer. Dette vil også gjelde i instruksjonssammenheng på jegerprøvekurs.
For å kunne gjennomføre praktisk skyteopplæring innenfor disse rammene, må det gjøres endringer i
forhold til ordinær metodikk ved nybegynneropplæring. Sikkerhet skal alltid være i fokus, og
begrensningene setter strenge krav til grundighet og disiplin for både instruktør og
jegerprøvekandidat.

Rutiner for avstand og bruk av felles utstyr
-

-

1 meter avstand mellom personer til enhver tid. Dette gjelder også mellom instruktør og
jegerprøvekandidat
Hvis bruk av samme utstyr/våpen er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man
desinfisere utstyret/våpenet mellom ulike personers bruk.
Bruk hansker, evt. sørg for desinfisering mellom hver bruker dersom betjeningspaneler
brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved
liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være
smittepunkter og må vaskes regelmessig.
Instruktør skal benytte engangshansker ved våpenhåndtering og under praktisk instruksjon.
Kandidatene må vaske/sprite hendene før og etter våpenhåndteringen.

Hygieneregler for øvrig ihht. NJFFs retningslinjer for bruk av skytebaner m/koronarestriksjoner

Personer som ikke kan delta:
• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
• Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene/retningslinjene.
• Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre til å
gjennomføre skytingen ikke kan delta.

Dette betyr at jegeropplæringen må innrettes på en måte som gjør at kandidatene er tilstrekkelig
selvhjulpne til at praktisk del kan gjennomføres forsvarlig med pålagte restriksjoner.

Veiledning samling 3
Samling 3, hvor «moment 1» og «moment2» jfr. studieplanen innebærer praktisk våpenhåndtering
(uten ammunisjon) i ei feltløype, vil bli en viktigere del av opplæringen enn noensinne.
Instruktørene må i løpet av samling 3 forsikre seg om at alle kandidater kan håndtere våpen
tilstrekkelig til at de er selvhjulpne før samling 4 skal gjennomføres.

Læringsmål samling 3 (fra studieplanen for jegerprøven)
Kandidaten skal:
• ha forståelse for og kunnskap om sikkerhet og avstandsbedømmelse i forbindelse med håndtering og bruk av våpen i
aktuelle jaktsituasjoner
• kunne håndtere våpenet korrekt i situasjoner som: Under transport, ut/inn av bil, over hinder og bekker og i møte med
andre mennesker
Feltløype Introduksjon til feltløype: Praktisk våpenhåndtering
• Instruktør skal veilede og vurdere teknikk/våpenhåndtering
• Våpen skal være brukket/sluttstykke i bakre stilling mellom øvelsene
• Tomt våpen skal fremvises før hver øvelse i feltløypa

Veiledning samling 4
Før gjennomføring av de praktiske øvelsene på samling 4, skal det gjennomføres tørrtrening på de
eksakt samme momentene som skal gjennomføres i praksis.
Tørrtreningen må involvere alle delene av hver enkelt øvelse, slik at en påser at kandidaten
behersker alt fra lading, anlegg og sikting, til tømming av våpen på en sikkerhetsmessig forsvarlig
måte.
Tørrtreningsøvelsene skal gjennomføres under oppsyn og veiledning av samme instruktør som skal
instruere i skyting med skarp ammunisjon. Dette for at instruktøren skal kjenne best mulig til den
enkelte kandidat sitt handlingsmønster, og ikke minst er det instruktøren selv som før skyting skal
ta avgjørelsen på om det er forsvarlig å gjennomføre skyting uten fysisk å berøre kandidaten (1
meter avstand mellom personer gjelder).
Dersom instruktør ikke er trygg på at skytingen kan gjennomføres uten fysisk nærkontakt, vil det
innebære at kandidaten ikke kan gjennomføre samling 4 nå, men vente til en senere anledning.
NB! Instruktør/skyteleder må være forberedt på å kunne gripe inn dersom det av sikkerhetshensyn
er tvingende nødvendig. Grundige forberedelser og økt omfang av tørrtrening skal bidra til at slik
inngripen i praksis ikke skal være nødvendig ved gjennomføring av kurs.

Læringsmål samling 4 (fra studieplanen for jegerprøven)
Hagle
Kandidaten skal:
• ha forståelsen av haglenes virkning på ulike avstander
• vite hvordan haglenes effekt på planke er
• ha kjennskap til skyteteknikk etter bevegelig mål
• kunne riktig anlegg av våpenet
• forstå viktigheten av riktig sving-, sikte- og avtrekksteknikk
Praktiske øvelser
Hagleskyting
• Fokus på praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon for å nå målene for samlingen
• Alle kandidatene skal skyte minimum 10 skudd på stillestående mål (ulike hold/haglestørrelser)
• Alle kandidatene skal skyte minimum 15 skudd hver på leirdue/bevegelig mål
Rifle
Kandidaten skal:
• ha grunnleggende kjennskap til skyteteknikk; pusteteknikk, avtrekksteknikk, sikteteknikk og tørrtrening
• vite om optimal utnyttelse av kikkerten og viktigheten av avstanden mellom øye og kikkert
• kunne holde rifla i riktig grep
• kjenne til kulens endrede treffpunkt ved ulike avstander (ballistikk)
Praktiske øvelser
Rifleskyting
• Fokus på praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon for å nå målene for samlingen
• Alle kandidatene skal skyte minimum 15 skudd med rifle tillatt brukt under jakt

