
 

REFERAT FRA STYREMØTE   

 

22.04 2020 KL 1900 – 22.05 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen 

 Elisabeth Kallevig  

Varamedlem: Torstein Dehn, Sigmund Nyborg 

 

Fravær:  Styremedlem:  Knut Fredheim 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 53/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 54/20: Gjennomgang av referat fra møte 14.04.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 55/20: Post:  

  

1. Mail 16.4. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon 

vedrørende søknad om kompensasjon for tapte inntekter fra KUD. Vedtak: 

Tas til etterretning.  

2. Mail av 17.4. fra NKK fra organisasjons- og aktivitetsavdelingen vedr. 

innspill til veiledere.  

NKK forholder seg til gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske 

myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest 

mulig.  

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede 

arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den 

grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil 

gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til 

aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs 

Jakthundkomite arbeider med å utarbeide veileder for arrangører. NKK er 

opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og 

hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer 

muligheter for å åpne for arrangementer.   

NKKs Jakthundkomite (NJK) vedtok på sitt møte den 15.04.2020 å holde 

alle prøver stengt frem til 01.05.2020. NJK vedtok å få laget et plan på 

hvordan og hvilke jaktprøver/aktivitet som kan gjennomføres uten at vi 

kommer i konflikt med helsemyndighetenes anbefalinger ift. Covid 19. 

NJK ser for seg en mulighet for å åpne de prøver, der det er maksimalt 5 

personer som deltar/samles ved avholdelse. NJK ser det vil bli vanskelig å 

avholde «store» ordinære prøver i sesongen 2020 dersom dagens 

restriksjoner opprettholdes. Dersom det åpnes opp for mindre ansamlinger 

(50-100 personer) vil dette kunne gjøre det lettere å avholde også større 

prøver.   

 Vi ønsker konkrete innspill på hvilke prøveformer og hvordan prøven kan 

gjennomføres i de respektive klubb/forbund. Det er ønskelig med innspill i  



 

henhold til dagens begrensninger på maksimalt 5 personer i grupper, hvor 

det holdes 2 meter avstand til hverandre.   

 

Punkter som ønsket besvart: 

• Prøvetype 

• Antall deltakere ved avholdelse  

• Utfordringer knyttet til antall deltagere, funksjonærer, dommere og 

annet personell. Herunder hvordan prøver kan avholdes gitt restriksjoner på 

maks 5 personer i grupper. 

• Benyttes felles utstyr og hvordan kan utfordringen knyttet til dette løses 

• Vil det være mulig å opprettholde kravet til god håndhygiene herunder 

tilstrekkelig tilgang på Antibac 

• Aktivitets periode (fra dato til dato) 

NKK vil utarbeide en veileder for avholdelse av prøve på bakgrunn av 

klubbenes innspill og komme med føringer på hvordan prøver kan 

gjennomføres i 2020. 

Vi ber om tilbakemelding så snart som mulig og innen 23.04.2020. 

Minner om at de fleste ansatte i NKKs administrasjon er permitterte, slik at 

det ikke kan påregnes faglig support på de prøver som åpnes for. Vedtak: 

FKF har to ganger tidligere innsendt risikovurdering med tiltak for å 

tilfredsstille retningslinjene fra FHI. Risikovurderingen oppdatertes 

med de siste endringer i forhold til fristen.   

3. Mail av 17.4. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med 

oppfordring til alle klubber snarest og helst innen 20. april å melde inn til 

NKK avlyste og evt. utsatte terminfestede arrangement. Vedtak: Tas til 

orientering.  

4. Mail av 17.4. fra NKK v/organisasjons- og aktivitetsavdelingen vedlagt 

høringsdokument utarbeidet at NKKs Særkomite for utstilling (NSU) 

angående praktisering av fullcertordningen.  

 NKKs Hovedstyre ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt 

som mulig, og senest innen 17.juli 2020. Høringssvar sendes til 

utstilling@nkk.no.. Vedtak: Saken er videresendt RU. 

5. Mail av 22.4. fra NKK v/organisasjons- og aktivitetsavdelingen vedr  

 

Sak 56/20: NKK’s fremtid  

Hans orienterte. 

NKK starter nå tilbakebetaling til deltakere og arrangører etter avlyste prøver i 

vinter. NKK har store månedlige kostnader som vil bli vanskelig å innfri så 

lenge de ikke får støtte fra offentlige ordninger. Vedtak: Styret i FKF vil 

sende et brev til NKK hvor det etterspørres en snarlig oppdatering om 

NKK’s økonomiske situasjon og framtida til NKK. Tore lager et utkast 

som sendes styret. 

 

Sak 57/20: Tilbakebetaling til deltakere og arrangører ved avlyste jaktprøver 

vinteren 2020 pga COVID-19 

NKK har flere ganger tidligere anbefalt arrangører med avlyste aktiviteter om å 

ikke gå ut med informasjon om tilbakebetaling foreløpig. Denne anbefalingen 

står foreløpig, men NKK understreker at det vil bli åpnet for tilbakebetaling så 

snart det er mulig.  

Hvor stor del av påmeldingsavgiften skal arrangørene tilbakebetale? 

Løsningen i Dogweb Arra vil, som under hundesykdommen, gi arrangører 

anledning til å tilbakebetale 0, 25, 50, 75 eller 100% av påmeldingsavgiftene 

ved automatisk tilbakeføring av midler til de som er påmeldt.  

Arrangerende klubb/forbund/region må selv velge tilbakebetalingsgraden 

basert på den enkeltes situasjon. Med bakgrunn i at avlysningene er en force 

majeure-situasjon i månedene det søkes for, kan arrangører velge å gjøre en 

mailto:utstilling@nkk.no


avkortning i tilbakebetalingen for å dekke inn kostnader man har hatt til tross 

for avlysningene. 

Kostnader som påløper ved avlysninger 

Kostnad: Avgifter som må betales til NKK: 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre besluttet i sak 

29/20   klubber/forbund/regioner som avlyser arrangementer skal betale IT-

avgift og aktivitetsavgift i forhold til innbetalte påmeldinger. 

IT-avgiften dekker bl.a. avgiften NKK sentralt betaler til NETS for online 

betalinger ved påmelding. NKK får ikke refundert NETS-avgiften, og får i 

tillegg en ekstra avgift når påmeldingsavgiftene blir refundert. 

Aktivitetsavgiften bidrar til å dekke noen av organisasjonens kostnader knyttet 

til arbeid med brukerstøtte til klubber/forbund knyttet til aktivitetene, 

kommunikasjon og publisering på nettsider, arbeid med terminlister, 

oppfølging og anerkjenning av aktivitetene, støtte til dommerutdanning, 

dommerkonferanser og landslag, besvare henvendelser fra publikum, 

klagebehandling, regleverksarbeid, bistand til, samt  

sekretariatsfunksjoner for, kompetansegrupper, særkomiteer og annen 

saksutredning knyttet til HS og RS saker. I en situasjon som nå benyttes mer 

ressurser enn vanlig på å gi god informasjon til klubber, forbund og regioner og 

deres medlemmer. Aktivitetsavgiften er vesentlig for at NKKs administrasjon 

kan yte de tjenestene som klubber, forbund, regioner og deres medlemmer har 

behov for. 

Arrangører som likevel velger å betale tilbake hele påmeldingsavgiften i 

Dogweb Arra vil i etterkant motta en faktura på summen for disse avgiftene fra 

NKK. Vedtak: Det er utarbeidet skriv til arrangørene vedr refusjon av 

påmeldingsavgift som sendes arrangørene omgående. 

Det sendes henvendelse til NKK hvor vi etterspør formell begrunnelse for 

å belaste aktivitetsavgift for ikke gjennomført aktivitet. 

 

Sak 58/20: Norsk Derby – utvidet påmeldingsfrist?  

Påmeldingene til Norsk Derby høsten 2020 er lav.  Pr. 22.4. er det kun 76 

påmeldte deltakere. Påmeldingsfristen er 1. mai. Vedtak: Vi søker NJK om 

utvidet påmeld frist med bakgrunn i utvidet coronasituasjon. Det vil ikke 

bli påført et tilleggsgebyr på kr 50,-.   

 

Sak 59/20: Instruks for fagkomiteen blant jakthundrasene i NKK 

Nåværende instruks er datert i 2010.  Senere har det skjedd endringer som er 

meldt inn til NKK, men noen ny oppdatert instruks er ikke publisert.  Etterlyses 

bl.a. av FKF’s fagkomite for høyfjell, skog og lavland. I en epost 5.7.19 til 

advokat Arnesen hos NKK ble det svart at man arbeider med et nytt mandat.  

Dette mandatet skulle ha vært oppdatert sammen med de nye lovene og 

saksbehandlingsreglene 1.1.2019. FKF valgte samtidig å delegere hendelser 

med hund iht JPR til FK som første instans. Dette må oppdateres.  

Den instruksen som ligger på NKK’s nettsider i dag er utarbeidet av NJK, 

NKK og fagkomiteene.  Godkjent på NJKs møte den 15/6-10.  FKF’s leder har 

vært i kontakt med vår representant i NJK. Hun tar dette videre i NJK. Vedtak: 

Tas til orientering. FKF har sendt henvendelse til NJK om at mandatet må 

oppdateres umiddelbart og få utarbeidet nytt mandat.  

 

Sak 60/20: Elektroniske påmeldinger til jaktprøver – Ny oppføring fra NKK 

Deltakere som melder på høstens jaktprøver, møter nå en ny tekst i det bildet 

hvor betalingen skal godkjennes: 

«Norsk Kennel Klub/arrangørens forpliktelser, herunder også ansvar for 

gjennomføring av arrangementet, inkludert deltakers rett til refundering av 

påmeldingsavgift, vil opphøre dersom arrangementet rammes av en force 

majeure situasjon før eller under arrangementet. Med force majeure menes 

årsaker som er utenfor NKKs og/eller arrangørs rimelige kontroll eksempelvis,  

https://www.nkk.no/getfile.php/132302285-1584523558/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/2020-04%20HS-protokoll%2C%20ekstraordinært.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132302285-1584523558/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/2020-04%20HS-protokoll%2C%20ekstraordinært.pdf


 

 

og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, 

flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller 

lokale myndigheter.» Vedtak: Tore lager forslag til brev til NKK. 

 

Sak 61/20: Eventuelt 

- Elisabeth orienterte. Det blir ikke noe VM i 2020.  

- Fuglehundtinget: Årsregnskap m/noter samt budsjett sendes medlemmene 

til behandling/godkjenning. Dette må være klart innen 1. juni. Vurdere på 

nytt 15. juni hvordan Fuglehundtinget skal avholdes. Årsberetning og valg 

gjøres elektronisk?  Innkomne saker utsettes til neste Fuglehundting? 

 

Neste styremøte:   Tirsdag 7. mai kl 19.00.   

 

Referent: Ellen B. Dobloug 
 


