
Beredskapsplan/ kriseplan 

NKKs utstillings- og prøveregler samt NKK lover gjelder ved alle utstillinger, prøver og arrangementer i regi av 
NKKs organisasjon og ev. samarbeidspartnere. Generelle brudd på utstillings- og/eller prøveregler håndteres på 
stedet av utstillingens leder eller NKKs representant jf. det enkelte regelverk.  

Imidlertid vil det kunne oppstå andre situasjoner som oppleves som graverende, truende eller akutte:  

NKKs Administrasjon har følgende anbefalinger til arrangører av NKKs arrangementer i tilfeller med akutt 
skade eller sykdom:  

• Ved akutt skade/sykdom på person – ring 113 – utfør førstehjelp, sjekk om det er helsepersonell til 
stede som kan bistå 

• Ved akutt skade/sykdom å hund – henvis til veterinær å stedet om  mulig, eller til nærmeste 
veterinærklinikk. Sjekk om det er kompetente personer til stede som ev. kan hjelpe   

 

NKKs Administrasjon har følgende anbefalinger til arrangører av NKKs arrangementer i tilfeller hvor personer 
oppleves truende eller ubehagelige:  

NKK og klubbenes arrangementer er i utgangspunktet åpne for alle, gitt at utstillere/deltagere/ publikum 
oppfører seg på en akseptabel måte.  
NKKs generelle anbefaling er å ha høy terskel for å gripe inn selv, og heller en lavere terskel for å tilkalle politiet 
– ring 112 - om det skulle bli noen form for aksjon eller hvor man opplever situasjonen ubehagelig.  

Dersom det skulle oppstå en aksjon og aktivister tyr til maktmidler (som å sperre inngang, demonstrere 
utenfor, inne i ringen etc), er den klare anbefaling å kontakte politiet og ikke la dere provosere selv.  

Dersom de ellers kommer og oppfører seg stille og rolig og uten å genere folk eller hunder, er anbefalingen å 
overse dem og oppfør dere som vanlig.  
 
Det kan være lurt å sjekke med lokalt politi i forkant, dersom dere antar at noen vil demonstrere. 
demonstrasjoner skal meldes til politiet i forkant, hvis ikke er det ulovlige demonstrajoner.  
 

Hva gjelder filming og bilder vises til Datatilsynets veiledning: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-
ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/  

I hovedsak vil man måtte forholde seg til personopplysningsloven dersom film eller bilder skal deles. Dersom 
aktiviteten er det egentlige motivet vil det ikke nødvendigvis måtte innhentes samtykke, eksempelvis en 
konsert eller 17.mai- feiring. Dersom personen eller personene er hovedmotivet vil man måtte innhente 
samtykke. Et slikt samtykke skal være uttrykkelig gitt.  

NKK anser det som legitimt at arrangør filmer egne arrangement da det i disse tilfeller er aktiviteten som er det 
egentlige motivet.  
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