JAKTPRØVE FOR ELGHUNDER
Prøvens referanse nr: 3 (Benyttes i all kontakt med NKK)

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

Ja

Antall startende:

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
 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 startende hunder

stk. = kr

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

Sum 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

ELGHUNDPRØVER
Referat fra prøvens leder
Klubbens navn:

Prøvens ref. nr.:

Prøvested:

Prøvedato:

Det var påmeldt ............... hunder

Herav startet ............... hunder

Dommere var:

Elev:

Dommere:

Aspirant:

Dommere:

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:

Ja 

Nei 

Innkomne protester :

Ja 

Nei 

Poststed:

Evt. utfyllende kommentarer:

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

___________________________________________________
NKK representantens underskrift

Orientering til prøveleder

DOGWEB-ARRA PRØVE:
Prøve program for både løshund og bandhund.
Se informasjon og veiledning på www.nkk.no under ”aktiviteter” ”prøver” deretter ”for prøvearrangører”.
RESULTATER TIL RASEKLUBBER:
Ifølge prøvereglene skal et eksemplar av kritikkskjemaene og et
eksemplar av resultatlistene sendes direkte til de respektive rasers
raseklubber etter prøven.
Bruk blokkbokstaver ved utfylling av prøvepapirene og merk disse med
prøvens referanse nr, arrangør, sted og dato.
Bakgrunnen for vår påminnelse er at vi til stadighet får henvendelse fra
raseklubber som ikke har mottatt kritikkskjema/resultatliste for ”sine
raser”.
RESULTATER FOR SVENSKE OG FINSKE EKVIPASJER:
Det skal rapporteres til respektive forbund dersom svenske eller finske
ekvipasjer har gått og blitt bedømt på jaktprøver i Norge.
Det vil si at i stedet for å sende papirene til NEKF for disse ekvipasjene,
skal de sendes til forbund med følgende adresser:
Svenska Älghundklubben
Lena Elvén
Byggnad 62 Frösö Park,
832 96 Frösön
Sverige
Finska Jämt- och Gråhundklubben
Ranta-Toivalantie 457,
70900 Toivala - Finland
kristina.erkkila@netikka.fi

Med vennlig hilsen
Norske Elghundklubbers Forbund

Til arrangøren!
Ifølge prøvereglene skal et eksemplar av
kritikkskjemaene og et eksemplar av resultatlistene
sendes til de respektive rasers raseklubb/forbund.
(adresser ligger på www.nkk.no)
Bakgrunnen for vår påminnelse er at vi får
henvendelser fra raseklubber/forbund som ikke har
mottatt kritikkskjema/resultatliste over ”sine raser”.
Bruk blokkbokstaver ved utfylling av prøvepapirene
og merk de med prøvens referanse nr, arrangør, sted
og dato.

På forhånd takk og med ønske om en sportslig
prøvesesong.
Vennlig hilsen Norsk Kennel Klub
v/Aktivitetsavdelingen

RESULTATLISTE - JAKTPRØVE FOR ELGHUND
Skal omfatte premierte hunder - også 0. premie
Klubb

Ref.nr.:

Sted:

Dato:

Rase:

Reg.nr.:

Signatur dommere:

Hundens navn

..................................................

Eier/fører

..................................................

Eiers adresse

Dommer(e)

.......................................................

Premie:

