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Oslo, 24.04 2020 

Små midler kan redde unik landsdekkende organisasjon fra koronakonkurs 
 

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon. Med våre 267 medlemsklubber og over 72.000 

medlemmer er vi en av Norges største frivillige landsdekkende organisasjoner.  

Dette kan nå ta slutt. NKK er i ferd med å bli et offer for koronapandemien.  

10 -12 millioner kroner vil redde oss over krisen – et svært lite beløp i norsk målestokk og i forhold til 

pakkene som nå tilbys norske bedrifter.  

Vårt formål er hundevelferd, hundeavl og aktiviteter for hundeeiere, og ikke økonomisk overskudd. Dette 

medfører at vi ikke får del i noen av Regjeringens krisepakker for bedrifter. Vi får heller ikke banklån med 

statsgaranti fordi vi er en ideell organisasjon (ikke registrert i foretaksregisteret). 

Så langt ser det ut som vår eneste mulighet er å få hjelp som en gjennom krisepakken for idrett og frivillige 

organisasjoner, men denne pakken gir minimal hjelp.  

Regjeringens krisepakker treffer ikke – massivt tap av inntekter 

• Med store arrangementer der flere tusen hunder og hundeeiere møtes, ser vi at vi sannsynligvis må 

avlyse 13 arrangementer i 2020. Disse skulle generert en inntekt på 17 millioner kroner. 

• NKK sentralt får inntekter fra klubbenes arrangementer – disse skulle gitt inntekter på 4-5 millioner 

kroner.  

• Vi taper annonseinntekter, inntekter fra kurs- og seminarer og ikke minst muligheten til å verve nye 

medlemmer i størrelsesorden 1,5 millioner kroner i en økonomi der folk sparer det de kan. 

 

Totalt taper NKK inntekter i størrelsesorden 23 millioner kroner på koronakrisen og konsekvenser for 

drift i 2020, mens faste kostnader ikke stopper opp. Uten mer økonomisk støtte vil NKK være konkurs i 

juni/juli.  
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    Norsk Kennel Klub  
 

    Side 2   

Vi ber komiteen be regjering og Storting om å hjelpe NKK, enten med økonomiske bidrag eller eventuelt 

med lån/lånegaranti. 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

Jan Helge Nordby     Torbjørn Brenna 

Styreleder      Administrerende direktør 

 

Vedlegg: Brev til kulturminister Abid Raja 


