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Sak 18/19: Kautokeinoprøven 2019 ID 51-19032
7.-8. September skulle Kautokeinoprøven arrangeres, men ble avlyst av NKK og FKF 5 .sept. 19.
E-post fra FKF 5. Sept. Kl. 18.33:

FKF anbefaler at alle arrangører som nå har avlyst sine prøver helgen 5.-8.9., følger følgende bestemmelser
når det gjelder tilbakebetaling av påmeldingsavgift:
I «Dommerhåndboken 2019» hvor jaktprøvereglene er tatt inn, står det på side 10 under pkt. 1.2.5, Ansvar
og tilbakebetaling av påmeldingsavgift, kommentarfeltet:
«Påmeldingsavgift tilbakebetales ikke når prøven avlyses eller avbrytes av prøvens ledelse eller dommer
fordi forholdene vurderes slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven».
Det vil bli uheldig om enkelte arrangører refunderer deler av påmeldingsavgiften, mens andre arrangører
følger bestemmelsen i regelverket for jaktprøver.

E-post fra NNK 5. Sept. Kl. 19.57:

Protokoll Ekstraordinært Hovedstyremøte nr. 7/19
64– Alvorlig sykdom hos hund i Norge

Hovedstyret ser med alvor på omfanget av hunder som er blitt alvorlig syke og flere hunder har dødd.
Hovedstyret besluttet følgende knyttet til innstilling av terminfestede arrangementer: Hovedstyret
konstaterer at innstilling av terminfestede arrangementer ikke er noe den enkelte arrangør kunne
forutse eller forhindre. Dette er en ekstraordinær omstendighet som er utenfor arrangørenes kontroll.
Som følge av dette er arrangørene ikke ansvarlig for å dekke eller refundere påmeldingsavgift.

Hovedstyret legger til grunn at det er det alminnelige regelverket for force majeure som er gjeldene.

E-post fra FKF 22. Sept. Kl. 09.23:

FKF vil be arrangørene vurdere, etter at de har fått oversikt over sine egne kostnader ifm prøven, om det er
rom for noe refusjon av påmeldingsavgiften til den enkelte deltaker.
FKF understreker at det er helt opp til klubbene å vurdere om det er rom for dette.»
Situasjonen mht avvikling av jaktprøver er fortsatt uavklart, og vi må inntil ny informasjon foreligger, bare
avvente situasjonen.
Jaktprøveregelverket har ikke tatt høyde for refusjon når det gjelder den spesielle situasjonen klubbene og
deltakere nå har kommet opp i.
FKF og NKK vil derfor gi følgende retningslinjer for refusjon til deltakere:
Hvis prøven avlyses i god tid før arrangementet:
Arrangøren refunderer 100% av innbetalt startkontingent «under forutsetning av at det ikke er påløpt
utgifter i såpass grad at 100% refusjon ikke er mulig.
Hvis prøven avlyses nær inntil prøvestart:
Her vil arrangøren hatt utgifter til hovedkvarter, dommere, sekretariat m.m., og 75% av startkontingent
refunderes.
Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal kun betale IT-avgift til NKK.
IT-avgiften dekker allerede påløpte banktransaksjonskostnader i forbindelse med påmeldingen og refusjon.
For å unngå ytterligere økonomisk byrde på arrangørene, vil ikke aktivitetsavgiften bli belastet.

Vedtak:
Styret har vedtatt å refundere 75 % av påmeldingsavgiften.

