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1. Arrangementer og covid-19 

 

Styret i NCPK har 23.03.2020 besluttet å avlyse Hove, fjellgjeting (vår) og rasespesialen. Dette pga den 

situasjonen vi er i,  med tanke på covid-19. NKK har valgt å avlyse alle aktiviteter ut mai, og ettersom 

rasespesialen blir arrangert 7.juni har styret også valgt å avlyse denne.   

Begrunnelse for å avlyse Hove og fjellgjeting (vår). 

- Besluttet å følge NKKs eksempel, ved å avlyse vårens aktiviteter.  

- Ved å ta en tidlig avgjørelse kan klubben få refundert utgifter.  

 

Begrunnelsen for å avlyse rasespesialen. 

- Tsjekkia har stengt grensene og planlegger å holde grensene sine stengt i 6 mnd. Dersom dette 

skjer vil vi ikke kunne hente inn dommeren.  

- Det er store utgifter i forbindelse med rasespesialen, ved å avvente kan disse gå tapt ved tanke på 

utgifter i forbindelse med premier/rosetter, dommer/ringsekretær/skriver, sted og flybilletter. 

Ved å være føre var, og avlyse kan vi få refundert de fleste kostnader.  

- Vi er en liten klubb. For å sikre fremtidige aktiviteter kan vi ikke gå med store underskudd.  

Styret kommer til å jobbe med å få refundert pengene til de som allerede er påmeldt rasespesialen. Vi 

kommer også til å høre med NKK om denne kan flyttes til 2021. Man vil også se om enkelte av aktivitetene 

kan gjennomføres på høsten, dersom dette lar seg gjøre.  

 

2. Fordeling av oppgaver 

  

Irene Kontakter Hove-gruppa og informerer om styrets beslutning 

Mona Kontakter Betina ( fjellgjeting vår) og informerer om styrets beslutning. 

Tar kontakt med NKK for å høre etter om man kan flytte rasespesialen til 2021. 

Maylen Informerer dommer og camping om vedtaket, avbestiller samt avbestiller flybilletter.  

Åse Kari Informerer ringsekretær og skriver, avbestiller disse.  

Vendla Skriver referat, sender ut mail, avlyser arrangementene på facebook, oppdaterer hjemmesiden.  

 

 


