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Sak: Kort om refusjon av deltakeravgift og/eller billettvederlag ved utsettelse 

eller avlysning av idrettsarrangement   
 

1. Innledning 

I lys av utbruddet av Coronaviruset har vårt advokatfirma bistått en rekke 

arrangører av idrettsarrangementer med å vurdere arrangørens eventuelle plikt 

til å refundere deltakeravgifter og billettvederlag mv dersom arrangementet 

utsettes eller avlyses. Med bakgrunn i stor pågang grunnet Coronavirusets 

påvirkning innen idretten, har vi ikke anledning til å tilgjengeliggjøre en 

uttømmende juridisk redegjørelse av den aktuelle problemstillingen. 

Nedenunder følger derfor en oppsummering av de rettslige vurderinger vi har 

gjort i sakens anledning.   

 

2. Rettslige vurderinger 

 

2.1 Forholdet til force majeure 

Dersom et idrettsarrangement må utsettes eller avlyses på grunn av pålegg fattet 

av myndighetene som følge av Coronaviruset, omfattes dette av force majeure 

begrepet (forutsatt at arrangøren ikke kunne ha forutsett hendelsen da avtalen 

med deltaker eller billettkjøper ble inngått).   

 

Dette innebærer for eksempel at en deltaker eller en billettkjøper normalt må 

akseptere at arrangementet utsettes uten å kunne kreve deltakeravgiften eller 

billettvederlaget refundert. Når force majeure situasjonen opphører, vil 
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arrangørens plikt til å avholde arrangementet gjeninntre. Rettslig sett kan man si 

at arrangørens leveringsplikt suspenderes så lenge den aktuelle hindringen 

foreligger (force majeure situasjonen).  

 

Dersom arrangøren beslutter å avlyse arrangementet som følge av force majeure 

situasjonen, er det rettslige utgangspunktet at deltakeren eller billettkjøperen har 

krav på refusjon av deltakeravgiften/billettvederlaget. Dette følger av det 

kjøpsrettslige prinsippet om «ytelse mot ytelse».   

 

Dersom arrangøren har fraskrevet seg sitt ansvar gjennom typiske 

avlysningsklausuler, blir den rettslige problemstillingen om avlysningsklausulen 

er gyldig (rettslig bindende for deltaker/billettkjøper). Konkret blir spørsmålet 

om den aktuelle klausulen er rimelig, særlig sett hen til de rettigheter forbrukeren 

har etter prinsippene i forbrukerkjøpsloven og øvrig lovgivning. Det er derfor 

nødvendig at arrangørene foretar grundige vurderinger av eventuelle 

avlysningsklausuler før en beslutning tas. 

 

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på at det er viktig at arrangøren varsler 

deltakerne eller billettkjøperne innen rimelig tid etter at det er besluttet at 

arrangementet blir utsatt eller avlyst. Dersom dette ikke gjøres kan arrangøren 

også bli ansvarlig for tap/kostnader utover deltakeravgiften/billettvederlaget.  
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