
Brukerveiledning arrangører vedr. avlysning og tilbakebetaling 

Rallylydighet/Karaktertest/Funksjonsanalyse
/Brukshundprøve/Mentalbeskrivelse hund  

 

Når et arrangement er bestemt avlyst – SKAL det sendes en epost til NKK utstilling@nkk.no  

Arrangøren kan ikke selv starte prosessen før epost til NKK er sendt om avgjørelsen. Eposten skal 
også inneholde Ref.nr – arrangør – dato for arrangementet – hvilken % tilbakebetaling arrangøren 
har valgt. 

De arrangører som allerede har sendt inn avlyste arrangementer etter epost 16.4 – trenger ikke 
sende inn på nytt. 

HUSK: Alle påmeldinger må være overført fra 2. Før arrangementet – 1. Arbeid med elektroniske 
påmeldinger fra WEB. 

 

Når dette er mottatt NKK, vil saksbehandler sette arrangementet som Avlyst i terminlisten. 

Tilbakebetaling: 
Klubben kan da gå inn i klubbadministrasjon – vedlikehold prøver – velge rett arrangement - Gå til 
Arra  - velg signatur - 1. Administrere arrangementet, priser, klasser m.m 

 

 

  

mailto:utstilling@nkk.no


Klubben kan da se at arrangementet er satt som Avlyst av NKK 

 

 

Velg så: Tilbakebetal alle elektroniske påmeldinger 

 

Velg den % sats klubben skal tilbakebetale (0% - 25% - 50% - 75% - 100%) – velg så Tilbakebetal alle 

NB! Gjelder KUN web-påmeldinger. Evt. manuelle påmeldinger må arrangør selv tilbakebetale. 

Som det står i rød tekst i bildet over – kan dette ikke omgjøres når %-sats er 
satt og knappen «Tilbakebetal alle» er valgt. 

 

Pengene blir nå overført til det betalingskortet påmelder benyttet ved påmeldingen. Dette kan ta 
noen virkedager. 

 

  



Påmelder vil nå motta en epost med informasjon på hvor mye de vil få tilbakebetalt og hvilken %-sats 
arrangøren har valgt. 

 

 

 

Ferdigmelding: 
Etter at klubben har tilbakebetalt – må arrangementet Ferdigmeldes. 

Dette gjøres i hovedmenyen ved å velge punkt 3: Etter arrangementet – 4 Ferdigmelde prøven til 
NKK. 



 

NKK vil da få beskjed om at arrangementet er ferdigmeldt – og kjører sluttoppgjør. 

 

Aktivitetsavgift og elektronisk avgift (inkl. Mva) vil bli trukket automatisk i sluttoppgjøret. 


