
Brev til klubber, forbund og regioner, 22. april 2020 

Klubber, forbund og regioner kan betale tilbake påmeldingsavgift helt 
eller delvis, samt kjøre sluttoppgjør på avlyste arrangementer. 
 

Hovedstyret vedtok 20. april å endre vedtak i HS-sak 30/20 om å utsette muligheten for 
oppgjør/aktivitetsavregning inntil videre.  

Fra i morgen åpnes muligheten til å refundere påmeldingsavgift helt eller delvis for avlyste 
arrangementer, og ferdigmelde arrangementene. 

Merk at det kun er avlyste – ikke utsatte – arrangementer som kan refundere påmeldingsavgifter.  

Arrangementene må først meldes avlyst 
Når dere sender inn avlysning til oss, vil saksbehandler sette arrangementet som avlyst. Dette kan ta 
noe tid, grunnet permitteringer i administrasjonen. Dere som har sendt inn tidligere, trenger ikke 
gjøre dette på nytt. 

Når NKKs saksbehandler har satt arrangementet som avlyst, kan dere starte automatisk 
tilbakebetaling (0-100%), og ferdigmelde arrangementet. 

Arrangør gjør egne vurderinger pr arrangement der dere beslutter aktuell tilbakebetalingsprosent. 
Nyhetsbrev av 16.04.2020 gir eksempler på kostnader som påløper ved avlysning [link].  
Merk at NKK beregner IT-avgift og aktivitetsavgift på avlyste arrangementer, og at ved 100 % refusjon 
til påmeldte, vil klubb/forbund/region få en faktura fra NKK på dette beløpet. 

Automatisk tilbakebetaling via Dogweb Arra 
Klubbene kan velge å ikke refundere påmeldingsavgift, eller å betale tilbake 25%, 50%, 75% eller full 
påmeldingsavgift.  

Bruksanvisninger finner dere her: 

• Utstilling/lydighet/agility 
• Rallylydighet/karaktertest/funksjonsanalyse/brukshundprøve/mentalbeskrivelse hund 
• Elghundprøver 
• Blod- og ferskspor/fuglehundprøver/harehundprøver/retrieverprøver 

Informasjon om avlysninger for alle typer arrangementer, samt andre spørsmål vedr. disse, sendes til 
utstilling@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 

https://www.nkk.no/getfile.php/132316056-1587066352/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/2020-04-16%20Informasjon%20om%20s%C3%B8knad%20til%20Lotteristiftelsen.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132317098-1587548634/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/Brukerveiledning%20avlyste%20arrangementer%20-%20utstilling.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132317104-1587548651/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/Brukerveiledning%20avlyste%20arrangementer%20-%20rallylydighet%20m.m.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132317101-1587548643/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/Brukerveiledning%20avlyste%20arrangementer%20-%20elghundpr%C3%B8ver.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132317095-1587548624/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/Brukerveiledning%20avlyste%20arrangementer%20-%20fugl-hare-blod-%20ferskspor%20og%20retriever.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132317095-1587548624/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/Brukerveiledning%20avlyste%20arrangementer%20-%20fugl-hare-blod-%20ferskspor%20og%20retriever.pdf
mailto:utstilling@nkk.no
mailto:cecilie.holgersen@nkk.no


www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no 
 

Utdrag fra protokoll fra HS-møtet: 

39- KONTANTSTRØMS-SCENARIER UNDER KORONAPANDEMIEN 

HS vedtok å endre vedtak i HS-sak 30/20, slik at klubber og forbund kan velge å gjøre 
tilbakebetaling/kjøre sluttoppgjør for avlyste arrangementer. Nivået på tilbakebetalingen vedtas av 
den enkelte arrangør.  

Tilbakebetalingen utføres gjennom NKKs betalingssystem. IT-avgift og aktivitetsavgift vil ikke bli 
refundert. Vedtaket omfatter ikke NKKs egne arrangementer (sak 29/20)  

Bakgrunn:  

HS gjorde i sak 30/20 vedtak om å holde tilbake sluttoppgjørene for klubber og forbunds 
arrangementer i påvente av en avklaring av likviditetssituasjonen og økonomisk konsekvens av 
korona-pandemien. I sak 34/20 ble vedtaket justert, slik at det kun gjelder avlyste arrangementer. 
Avholdte arrangementer, der klubber har hatt fullt kostnadsbilde ble åpnet for sluttoppgjør.  

Likviditetssituasjonen i NKK er nå svært kritisk. Det vil ikke være mulig å opprettholde en 
minimumsdrift av NKK i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av kapital. Det arbeides både med 
søknad om krisepakke og lånefinansiering med statsgaranti. Dette vil kunne bedre 
likviditetssituasjonen noe, men vil ikke være tilstrekkelig for å sikre drift av NKK ut 2020. 
Administrasjonen og HS arbeider kontinuerlig med ytterligere tiltak for sikre nødvendig finansiering 
av videre drift. 

Hele referatet fra det ekstraordinære HS-møtet finner du her. 
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