
Informasjon til klubber og forbund, 10. april 

Veiledninger ved avlysninger og utsettelser av arrangementer 
 
Klubber, forbund og regioner som avlyser eller utsetter arrangementer i perioden 5. 
mars – 30. april kan søke kompensasjon etter regjeringens kompensasjonsordning for 
arrangører i frivillighets- og idrettssektoren etter nærmere betingelser. Melding om 
endring må også sendes til NKK.  
Vedlagt følger rutinebeskrivelser for avlysning og utsetting av arrangementer. 
 
Alle terminfestede arrangementer med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med 
arrangementsdato før 15. juni 2020, vil måtte utsettes eller avlyses. Dette er ikke en beslutning fra 
NKK, og den kan derfor ikke vurderes/gis dispensasjon fra av oss.  
Det er Helsedirektoratets veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet som styrer dette. 
 
For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og 
veiledning over påskeferien. Både NSU, Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen arbeider med 
løsninger for sine respektive områder med mål om å kunne komme i gang med aktiviteter som 
ivaretar smittevernforskriften og overholder helsemyndighetenes anbefalinger. 
 
NKK understreker at klubber, forbund og regioner som nå må avlyse arrangementer, vil få tilbud 
om å melde inn nye arrangementer så snart myndighetene åpner for dem. Det vil bli gitt mulighet 
til å utvide med en ekstra utstilling eller prøve samme helg (eks. 1 utstilling hver dag lørdag og 
søndag). Ordinære rutiner for innmelding av terminfestede arrangement gjelder altså ikke for 
kalenderåret 2020. 
 
Økonomisk bistand fra regjeringens kompensasjonsordning for arrangører 
Det kan søkes kompensasjon for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars til 30. 
april. Det kan søkes midler også for ikke-terminfestede arrangementer dere må avlyse/utsette. Disse 
trenger ikke meldes til NKK. 
Arrangement som avlyses/utsettes i perioden 1. mai til 15. juni er det foreløpig ingen 
kompensasjonsordning for. Vi håper regjeringen vil utvide gjeldende ordning slik at den virker så 
lenge forbudet mot større arrangement gjelder, men vi har ingen garanti for dette. 
 
Hver arrangør må ha et samlet søkebeløp (for alle aktuelle arrangementer) på minimum kr 25 000 i 
søknaden. 
 
Arrangører som avlyser kan søke om kompensasjon for tapte nettoinntekter fra påmeldingsavgifter, 
billettinntekter mv. Man får ikke kompensert tapte salgsinntekter fra f.eks. salg av mat, profilartikler, 
rosetter mv. Også kostnader som kommer på grunn av avlysningen kan man søke kompensasjon for – 
f.eks. avlysningsgebyrer hos hoteller, haller mv. 
  
Arrangører som utsetter arrangementer kan kun søke kompensasjon for merutgifter som følge av 
utsettelsen. Dersom man siden ser at man må avlyse, kan man ikke søke kompensasjon med 
tilbakevirkende kraft, søkevinduet stenges 21. april. 
 
Det er viktig å merke seg at kompensasjonsordningen ikke er ment å dekke alle tapte inntekter – den 
dekker tapt budsjettert overskudd av arrangementet. Dette er altså ikke en likviditetsmessig bistand, 
men en mer langsiktig økonomisk tiltakspakke for at idrett og frivillighet skal kunne overleve 
aktivitetsstansen over tid.  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet


Veiledere 
Vedlagt i denne eposten følger veiledninger for dere som må avlyse eller utsette arrangementer 
fremover.  
 
Veiledningene er inndelt som følger: 

1. Hvordan melde endringer i terminfestede arrangementer til NKK 
2. Hvordan søke kompensasjon fra regjeringens kompensasjonsordning for perioden 5. mars-

30. april. Denne er litt ulik avhengig av om arrangement avlyses eller utsettes: 
a. Avlyste arrangementer – kompensasjon for netto inntektstap, samt påløpte merkostnader 
b. Utsatte arrangementer – kompensasjon for påløpte merkostnader grunnet utsetting 

 
Spørsmål vedr. endringer i terminlister sendes til utstilling@nkk.no. 
Spørsmål vedr. kompensasjonsordningen sendes til soknad@nkk.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Cecilie Holgersen 
Avdelingsleder marked og kommunikasjon 
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no 
 
-------------------------------------- 
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo  
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo 
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no 

 
 
 
 

Veileder 1 
Melde endringer i terminfestede arrangement 
 
NKKs klubber, forbund og regioner må selv ta stilling til om deres terminfestede arrangementer i 
perioden frem til 15.06.2020 skal utsettes eller avlyses. NKK vil utvise stor fleksibilitet i fht 
arrangørenes ønsker og arrangør kan utsettes eller avlyse uten at dette vil få konsekvenser for 
fremtidige arrangement.  
Ny dato trenger ikke være på plass nå om man velger å utsette, den kan man komme tilbake til når 
forholdene ligger til rette for dette.  
Dersom arrangører ønsker å utsette arrangement nå, så vil det være mulig å avlyse disse senere 
dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig for arrangør å få til på et senere tidspunkt1). 
 
Arrangør må selv vurdere og ta en avgjørelse for sitt/sine arrangement 
Arrangører må på eget grunnlag beslutte om de ønsker å avlyse nå, eller forsøke å gjennomføre 
arrangementet senere i 2020 (gitt at dette blir mulig i fht nasjonale smittevernsbegrensninger).  
 
Vurdering sendes på epost til NKK 
Alle arrangører som har terminfestede utstillinger eller prøver frem t.o.m. 15.6. må sende 
tilbakemelding på epost til utstilling@nkk.no med informasjon om arrangementet skal utsettes eller 

mailto:utstilling@nkk.no
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mailto:cecilie.holgersen@nkk.no
http://www.nkk.no/
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avlyses. 
Vi ber om at følgende informasjon fremkommer i eposten:  
• UtstillingsID eller PrøveID samt navn på prøver (rallylydighet, agililty, apportprøver etc)  
• Arrangørklubb ev. avdeling  
• Om det terminfestede arrangementet skal avlyses eller utsettes.  
• Kontaktperson som NKKs administrasjon kan kontakte ved ev. behov for avklaringer.  
 
Som kjent er en stor del av de ansatte i NKKs administrasjon permittert på grunn av 
koronapandemiens konsekvenser. Vi ber derfor om forståelse for at vi har redusert kapasitet til å 
besvare spørsmål fra klubber, forbund og regioner. 
 
Stenge for elektroniske påmeldinger 
Arrangør må selv stenge for elektroniske påmeldinger i DogWeb dersom dette ikke allerede er gjort. 
Se ev. side 6 i veiledningen. 
 
Refusjon av påmeldingsavgift må vente 
HS-vedtak 30/20 lyder: 

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente 
av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å 
gå i dialog med de berørte klubbene. 

 
Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne 
likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi 
ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg. 
 
Først når disse likviditetsavklaringen er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at 
dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer.  
Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig. 
 
 
1) Det er viktig at arrangør er oppmerksom på at kompensasjonsordningen for arrangører har ulikt 
søkergrunnlag avhengig av om arrangementet er avlyst eller utsatt, se egen veileder under. 
Terminfestede arrangementer der arrangør anser at det uansett ikke vil være mulig å gjennomføre 
utstillingen eller prøven senere i 2020 bør avlyses.  
Arrangører med terminfestede arrangementer man er usikker på om det er mulig å gjennomføre 
siden, og der et tap ved en avlysning er søkbart etter kompensasjonsordningen (arrangørens totale 
tap > 25 000 kroner i mars/april), må vurdere risikoen for at kompensasjonsordningen ikke vil gjelde 
dersom man utsetter nå, og må avlyse siden. 
 

Veileder 2 
Søke kompensasjon fra regjeringens kompensasjonsordning 
Kompensasjonsordningen gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden 5. 
mars-30. april 
 
Søknadene sendes direkte til myndighetene fra hver arrangør.  
 
Forutsetninger for å søke 

1. Arrangør var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020 
2. Arrangementet/arrangementene var planlagt avholdt mellom 5. mars og 30 april 2020. 

Avlysningen må ha skjedd som følge av påbud fra helsemyndighetene. 

https://www.nkk.no/getfile.php/13297506-1508413217/Dokumenter/Aktiviteter/Arrang%C3%B8r/Brukermanual%20DogWeb-Arra%20utstilling.pdf


3. Arrangementene det søkes for må ha deltakeravgift og/eller billettinntekter. Det kan søkes 
for både terminfestede og ikke terminfestede arrangementer. 

4. Det må kunne dokumenteres budsjetterte påmeldingsavgifter og budsjetterte kostnader for 
hvert arrangement det søkes kompensasjon for2).  

5. Samlet tap pr arrangør er minst kr 25 000 for perioden. 
 
Merk at dersom flere arrangører samarbeidet om arrangementet kan bare én søknad sendes inn. 
Arrangørene må avklare seg imellom hvem som sender søknaden. 
Raseklubber som ønsker å samle sine avdelinger for å sende felles søknad, må selv koordinere dette. 
 
Hva kan vi søke kompensasjon for? 
Ved avlysning kan det søkes om kompensasjon for tap av netto 
påmeldingsavgift/billettinntekt/deltakeravgift og merutgifter som følger av avlysningen.  
Ved utsettelse kan det kun søkes kompensasjon for merutgifter som følge av utsettelsen. 
 
Lotteri og Stiftelsestilsynet har en omfattende spørsmål og svar side her. Vi anbefaler alle søkere å 
lese gjennom denne før dere starter søknadsarbeidet. 
 
Når/hvor skal vi søke? 
Søknadsportalen åpnes 14. april. Søknadsfrist er 21. april. 
Søknadsskjemaet kommer på nettsiden www.lottstift.no. 
 
Forberedelser til søknaden kan gjøres allerede nå 

• Arrangører som er registrert i mva-registeret må bruke tall ekskl. mva.  
Arrangører som ikke er registrert i mva-registeret trenger ikke tenke på mva – bruk reelle 
tall/bruttotall. 

• Tallene du skal bruke, finner du i budsjettet for 20202).  
• Dersom klubben/forbundet ikke har budsjett, må tall fra samme prøve eller utstilling 2019 

brukes som grunnlag2). 
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert et regneark som arrangører kan benytte for å forberede seg 
på søkeprosessen.  
Vi anbefaler dere som ønsker å søke å fylle ut regnearket i forkant av 14.04, slik at alt er klart til 
søknaden skal fylles ut og sendes inn. De samme tallene dere plotter inn i regnearket skal mest 
sannsynlig inn i et elektronisk skjema når søknaden åpnes opp. 
 
Regnearket kan lastes ned her. 
 
Nærmere om regnearket 
Regnearkene inneholder en del som summerer opp poster og en del som skal fylles ut med det 
enkelte arrangement som er berørt. Det inneholder også egne faner med beskrivelser og definisjoner 
på hvordan det fylles ut. 
 
Følgende poster ligger i kolonnene i den delen av skjemaet som arrangørene skal fylle ut: 
 
Nr Posten er fastsatt automatisk 
Type Her må man velge i en nedtrekksgardin - velg «frivillig» 
Navn på arrangement Hva heter utstillingen / prøven i terminlisten.  

Ved ikke terminfestede arrangementer – bruk navnet som er 
benyttet ved markedsføring av arrangementet. 

Sted i Norge Hvor avholdes prøven/utstillingen 

https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/informasjon-om-kompensasjonsordninga-til-idrett-frivillighet-og-kultur/
http://www.lottstift.no/
https://lottstift.no/wp-content/uploads/2020/04/Slik_reknar_du_ut_s%C3%B8knadsbel%C3%B8p.xlsx


Planlagt arrangert Sett inn dato for oppstart og dato for avslutning 
Status Settes som avlyst eller utsatt. Mrk at om du velger «utsatt» gir det 

kun rett til tilskudd til merutgifter som følge av utsettelsen. 
Dato for avlysning/stegning Her skal man sette inn datoen for når det ble publisert at man 

avlyste arrangementet. Datoen kontrolleres i forhold til pålegg/råd 
fra helsemyndighetene for avlysningen/utsettelsen. 

Netto tapt billettinntekt 
 

Budsjettert billettinntekt Gå inn i budsjettet og hent tallet for det dere har budsjettert på 
arrangementet (dersom man ikke har budsjett, må man bruke tall 
fra tilsvarende arrangement i 2019) 

Faktisk billettinntekt Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning 
og har hatt noe inntekter, skal dette inn her 

Netto tapt deltakeravgift 
 

Budsjettert deltakeravgift Gå inn i budsjettet og hent tallet for det dere har budsjettert som 
påmeldingsavgifter på arrangementet (dersom man ikke har 
budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 2019) 

Faktisk deltakeravgift Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning 
og har hatt noen inntekter, skal dette inn her.  

Budsjettert 
overskudd/underskudd 

 

Budsjettert totalinntekt Her føres budsjettert totalinntekt på arrangementet (dersom man 
ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 
2019) 

Budsjetterte totalkostnader Her føres budsjettert totalkostnad på arrangementet (dersom man 
ikke har budsjett, må man bruke tall fra tilsvarende arrangement i 
2019) 

Faktisk 
overskudd/underskudd 

 

Faktisk totalinntekt Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning 
og har hatt noen inntekter, skal dette føres her.  

Faktiske totalkostnader Dersom man har avholdt deler av prøven/utstillingen før stengning 
og har hatt noen kostnader i forbindelse med arrangementet, skal 
dette føres her.  

Kostnader dekt gjennom 
andre Covid-19- tilskudd 

Her legges inn om man har fått støtte fra andre tiltak vedr. covid-
19. For de fleste arrangører under NKK-paraplyen vil det ikke være 
noe å føre i denne posten. 

Netto merutgifter Hvis man har avbestilt for eksempel hotell, bane, hall ol. for sent i 
forhold til kontrakt får man et gebyr for for sent avbestilt. Gebyret 
føres her  
Dersom man har måttet dekke reisekostnader for dommere, 
ringsekretærer ol, som ikke dekkes av forsikring (dette må man 
være beredt til å kunne dokumentere) så skal det inn her.   

Dersom du har spørsmål rundt søknaden/utfylling av denne, kan det sendes til: soknad@nkk.no så 
skal vi prøve å hjelpe. Telefonhenvendelser vedr søknaden vil ikke bli besvart av NKK med bakgrunn i 
sterkt redusert kapasitet. 
 
2) Arrangør skal kunne dokumentere alle tall i etterkant. Arrangementenes budsjetterte resultat vil for 
enkelte søkere i ettertid bli vurdert opp mot overskudd for arrangementer i tidligere år eller liknende 
arrangementer. Ved avvik mellom arrangementenes budsjetterte resultat og tidligere eller liknende 

mailto:soknad@nkk.no


arrangementer vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt, med mindre arrangøren kan 
dokumentere saklig grunn for avviket. 
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