
Brev til klubber, forbund og regioner, 17. april 2020 

Oppfordring:  
Meld til NKK snarest om avlyste og evt. utsatte arrangementer 
 
Vi ber om at arrangementer som er avlyst og/eller utsatt meldes til utstilling@nkk.no snarest, og 
helst innen 20. april.  
Aller viktigst er å få tilbakemeldinger på arrangementene som skulle vært avholdt i perioden mars 
til og med 15. juni, men som må endres med bakgrunn i myndighetenes smittevernsregler. 
 
HS og administrasjon jobber løpende med dialog med myndigheter og samarbeidspartnere, samt 
kommunikasjon ut til medlemmer, påmeldte og andre interessenter. Det er viktig å ha god oversikt 
over hva som er faktisk status i hele organisasjonen for at dette arbeidet skal kunne gjøres best 
mulig. 
 
10. april ble det sendt ut veiledning for å melde endringer i terminfestede arrangementer til NKK. 
Mange har gjort det allerede, men vi ser at en rekke terminfestede arrangement i mars/april ikke er 
meldt inn verken avlyst eller utsatt. 
Vi ber nå om at alle med terminfestede arrangementer som avlyses/utsettes gir oss en 
tilbakemelding (veiledning under) snarest, og helst innen 20. april.  
Informasjonen sendes til utstilling@nkk.no for både utstillinger og prøver. 
 
Vi minner om at tirsdag 21. april er søknadsfrist for kompensasjonsordningen for 
påmeldingsavgifter/billettinntekter for frivillige organisasjoner hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det 
har blitt sendt ut to veiledere for søknad på ordningen, 10. og 16. april. Mailer og veiledninger ligger 
også på www.nkk.no/korona - fane for klubber og forbund. 
 

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 
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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 
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. 
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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. 
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