RALLYLYDIGHET
Prøvens referanse nr: 17(Benyttes i all kontakt med NKK)

Opplysninger om prøven:
Arrangør:
Sted:
Dato:
Prøven er kjørt i DogWeb-Arra (DWA) :
Antall påmeldte:

Antall startende:

Ja

Nei
Antall premierte/bestått:

Opplysninger om prøvens leder:
Navn:
Adresse:
Post nr:
Telefon/mobilnr:
E-post:

Husk å returnere til NKK innen 4 uker:
Oppgjørsskjema
Rapport fra NKKs representant
Referat fra prøveleder
Partilistene/resultatlistene i original m/ underskrift av dommere
Protokoll/kritikkskjema i original
1 CACIT skjema (dersom prøven er tildelt CACIT status)
Aktivitetsavgift faktureres når prøvemappen er mottatt hos NKK

Prøvemappen returneres: NKK, Postboks 52 – Holmlia, 1201 Oslo
evt. på e-post: jakt@nkk.no

OPPGJØRSSKJEMA FOR AKTIVITETSAVGIFT
Klubbens navn:

Prøvens ref. nr.:

Sted:

Dato:

Antall påmeldte hunder:

Antall startende hunder:

Antall hunder m/gyldig forfall:

For alle hunder som meldes på terminfestet utstilling eller prøve, skal det betales en
aktivitetsavgift på 12 % av påmeldingsavgiften, dog ikke over kr 45,- pr hund. Det skal ikke
betales aktivitetsavgift for hunder med gyldig forfall.
Prøvens påmeldingsavgift kr
Aktivitetsavgift pr. hund kr
(max kr 45,- pr hund).

,,- X antall påmeldte hunder

stk. = kr

Ved CACIT prøver skal kr. 450,- betales pr. antall CACIT:
Avgift for CACIT må betales selv om CACIT ikke ble utdelt/prøven ble avlyst.
Klubbens beregnede aktivitetsavgift til innbetaling.

Sum kr.

= kr _

,,-

,-

Innbetaling av aktivitetsavgift skjer ved tilsendt faktura fra NKK når
alle papirer fra prøven er sendt inn.
Fakturaen må betales til den konto som er oppgitt med korrekt KID og beløp.
Du kan også betale fakturaen med kort på: http://www.nkk.no/payment OBS!!!! ha KID nr.
klart før du klikker på linken.

Ovenstående opplysninger bekreftes av:

....................................................….
underskrift - prøvens leder

RALLYLYDIGHET
Referat fra prøvens leder
Klubbens navn:

Prøvens ref. nr.:

Prøvested:

Prøvedato:

Det var påmeldt ..... hunder i Rallylydighet

Herav startet ..... hunder

Dommere var:

Elev:

Dommere:

Aspirant:

Dommer

Det bekreftes at det for samtlige tilstedeværende hunder ble framlagt gyldig
vaksinasjonsattest.
...................... den ........../ .......... 20

..............................................…
prøveleder

RAPPORT FRA NKKs REPRESENTANT
Prøvetype:

Arrangør:

Ref. nr.:

Sted:

Dato:

Representantens navn:

Tlf. dagtid:

Adresse:

Postnr:

Innstilles prøven til anerkjennelse:
Innkomne protester:
NKK rep ber om at sak følges opp:

Ja
Ja
Ja

Poststed:

Nei
Nei
Nei

(Redegjørelse i utfyllende kommentarer)

Evt. utfyllende kommentarer:

Undertegnede NKK representant kan bekrefte at arrangementet ble avviklet i henhold til
NKKs prøveregler for ovennevnte prøve.
_____________________
Dato

___________________________________________________
NKK representantens underskrift

REISEREGNING
Oppdragsgiver:
Navn:
Adresse:

Postnr/sted:

Fødselsnummer (11 siffer):

Kontonummer (11 siffer):

Arrangement:

Funksjon (dommer/ringsekretær) spesifisert:

Reisemål :
Fra:
Dato og klokkeslett for avreise:

Til:
Dato og klokkeslett for hjemkomst:

Antall

Sats

Bil km.

Tur/retur:

kr. 3,50

Passasjertillegg:

Navn:

kr. 1,00

Beløp

Bompenger:
Parkering:
Dagpenger
Andre reiseutg.
Vekslingsgebyr:
Sum utgifter:

Dato:

Signatur:

Attestert dato:

Signatur:

Dagpenger for dommere utbetales som følger:
1 dags dømming kr 1680,- og for 2 dagers dømming kr 2000,Dagpenger for ringsekretærer utbetales som følger:
kr 700,- ved funksjon 1 dag og kr 1 000,- ved funksjon 2 dager.
Det skal utbetales honorar i tråd med hvor mange dager en utstillings-ID (UTID) strekker seg over. Dette
gjelder også for arrangementer i regi av NKKs medlemsklubber.
1 UTID = 1 x honorar, 1 UTID over 2 dager = 1 x honorar for 2 dager. 2 x UTID = 2 x honorar for 1 dag.
Ved bruk av bil til steder som kan nåes med fly, utbetales en kjøregodtgjørelse lik kr 3,50 per kilometer
(for tiden den skattefrie kilometersatsen) inntil mini-/apexpris på fly. Dessuten betales
kilometergodtgjørelse ”til og fra flyplass”.
Ved bruk av bil til steder som ikke kan nåes med fly, utbetales en kjøregodtgjørelse lik kr 3,50 per
kilometer (for tiden den skattefrie kilometersatsen)
For passasjerer i bil utbetales en godtgjørelse på kr 1,00 per person per kilometer. Antall passasjerer samt
navn oppgis på oppgjørsskjemaet.
Fyll ut nøyaktig. Kvitteringer for utlegg, parkering osv. må legges ved.

AVTALE OM DØMMING I RALLYLYDIGHET
Arrangør:

Telefonnummer:

Arrangement:
Dommer:
Epost:

Dato:
Adresse:
Telefonnummer:

ANNEN INFORMASJON SOM ANTALL KLASSER ETC.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

REISE:
Kostnader ved reise dekkes iht. NKK’s gjeldende regler (APEX / minipris / turistklasse).
Kjøring med bil i Norge dekkes iht. Statens satser. Rimeligste reisevei er det som dekkes om ikke annet er avtalt.

TRANSPORT: (Dommer krysser av for de alternativer som er ønskelig)
Bil
Fly
Henting ved ankomst

Båt
Tog
Ordner selv med videre transport til

hotell /

prøveområde

BILLETTER: (Dommer krysser av for de alternativer som er ønskelig)
Dommer bestiller selv billetter og underretter arrangør
Arrangør bestiller billetter i samarbeid med dommer
Dommer ankommer og reiser samme dag som prøven avholdes

HOTELL: (Dommer krysser av for det alternativet for overnatting som er ønskelig )
Arrangør bestiller hotell fra dato:…………………………………………..……til dato:………………………………………………………..
Hotellet skal være av normal, god standard med dusj og WC på rommet. Dobbeltrom / Enkeltrom

MAT:
Spesielle matønsker eller allergier ønskes informasjon om slik at mat eventuelt kan tilpasses.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DAGPENGER
Dagpenger utbetales iht. NKK’s gjeldende dagsats for dommere. Ved utbetaling i annen valuta enn norske kroner (NOK)
dekker arrangør et vekslingsgebyr tilsvarende NOK 50,- Dersom dommeroppdraget avlyses skal dagpenger utbetales,
om ikke oppdraget er gjensidig annullert. Ved eventuell Force Majeure bortfaller denne betalingsplikten.

FORSINKELSER
Eventuelle merutgifter ved forsinkelse på reise (og som ikke dekkes av transportør) betales av arrangør.

GJENNOMFØRING:
Senest én uke før prøven skal dommer motta adresse til prøveplass, hvis aktuelt - plan for henting på flyplass /
togstasjon samt overnattingsinformasjon, endelig oversikt over ringstørrelse, antall påmeldte hunder og tidsoppsett.
Kun av MEGET tungtveiende grunner (som sykdom, alt for få påmeldte hunder osv.) kan dommeroppdrag annulleres.
Dette gjelder for både arrangør og dommer. Iht. norsk lov er avtale inngått ved aksept per epost eller annet skriftlig
medie. Det er allikevel ønskelig at dommeravtalen signeres av begge parter.

………………………………………………………..………………………
UNDERSKRIFT DOMMER

………………………………………………………..………………………
UNDERSKRIFT ARRANGØR

