
Retningslinjer for dekning av kostnader på NSHKs samlinger 
for medlemmer av styret/komiteer/og andre som utfører 
kjerneaktiviteter for klubben  

Ingen hundeklubb kan drives uten frivillighet. Mange bidrar på forskjellig nivå på samlinger, 
stands, løp, utstillinger etc. Uten disse bidragene hadde vi ikke kunnet gitt et godt tilbud til 
medlemmene våre. Det å drifte en liten hundeklubb er dugnadsarbeid. Men noen bidrar mer enn 
andre og kan ofte ikke delta på kjerneaktivitetene, fordi de er med på å arrangere dem. Dette er en 
liten godtgjørelse som kun skal gis til de som gjør en betydelig innsats i å arrangere 
kjerneaktiviteter på NSHKs samlinger, stands, løp, utstillinger og andre aktiviteter, og hvor disse 
aktivitetene ikke hadde blitt gjennomførte uten dem.  

DVK (dyrevelferdskontrollør) 

På arrangementer hvor det kreves at klubben har DVK, dekker NSHK 100% av boutgiftene for denne. 
Det dekkes overnatting for en natt på høstsamlingen og spesialutstillingen og to netter på 
vintersamlingen og Dørstokkmila. Hvis en ikke klarer å finne godkjent DVK fra egne rekker 
(medlemmer av NSHK), dekkes i tillegg kjøregodtgjørelse etter NKKs tariff.  

Sportskomiteen  

Høstsamling  

Klubben dekker 50 % av bokostnadene for en natt for løpsleder, en starter og to tidtakere. Andre 
funksjonærer rekrutteres på samlingen, blant de som ikke skal kjøre, og får ikke kompensasjon.  

Vintersamling  

Klubben dekker 100 % av bokostnadene til løypesjef, 50 % av bokostnadene til løpsleder, to tidtakere 
og en starter dersom start og mål ikke er på samme plass. Dette gjelder for hele oppholdet torsdag- 
søndag. Løypesjef må opp noen dager tidligere og får dekket hele oppholdet. Funksjonærer 
rekrutteres på samlingen, blant de som ikke skal kjøre, og får ikke kompensasjon.  

Dørstokkmila  

Klubben dekker 100 % av bokostnadene til løpsleder, en starter og to tidtakere. Funksjonærer 
rekrutteres på samlingen, blant de som ikke skal kjøre, og får ikke kompensasjon.  

ABU-komiteen  

Spesialen  

Dette er ABU-komiteens største arrangement. Dette krever mye arbeid, både i forkant, under og i 
etterkant av utstillingen. Medlemmer som bidrar mye for å få gjennomført dette arrangementet får 
dekket deler av sine boutgifter.  

• • Leder av ABU-komiteen, eller den personen som har hovedansvaret for gjennomføring av 
utstillingen, får dekket boutgifter fredag til søndag.  



• • Andre i ABU-komiteen som betydelig deltar i opprigging og nedrigging av 
spesialutstillingen, tilberedning av mat til dommer, ringsekretær og skriver, og som er med 
på gjennomføring av oppgaver på selve utstillingsdagen får dekket boutgifter natt til lørdag.  

• • Dommer, skriver og ringsekretær får dekket reise etter NKKs tariff. Disse får også dekket 
overnatting ved behov.  

• • Utstillingsleder får dekket reise, og ved behov overnatting natt til lørdag.  
• • Om Dommer må hentes/bringes, betales kjøregodtgjørelse inkludert bompenger til den 

som utfører dette.  

Høstsamlingen  

Valpeshow, Matchshow, Barn og Hund. 
Ekstern Dommer (som ikke sitter i ABU/Styret/Andre komiteer) får dekket boutgifter hele 
helgen. Dommer fra ABU-komiteen/styret får dekket boutgifter en natt.  

Arrangementskomiteen  

Oslo Dog Show  

Klubben dekker reiseutgifter og parkering for de største bidragsyterne (som står på stand alle 
dager messen varer) og arrangørstaben på messen. Medlemmer som står på stand mer enn 4 
timer får dekket parkering og inngangsbillett.  

Camp Villmark  

Klubben dekker reiseutgifter og parkering for de største bidragsyterne (som står på stand alle 
dager messen varer) og arrangørstaben på messen. Medlemmer som står på stand mer enn 4 
timer får dekket parkering og inngangsbillett.  

Arrangementskomiteen har også andre aktiviteter gjennom året. Styret åpner for at de kan 
søke om støtte til å dekke kostnader for arrangørene av andre kjerneaktiviteter.  

 


