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NKKs verdier

             NKK skal være

Engasjerende
Med engasjerende mener vi: 
• at NKK arbeider for hund som en aktiv, spen-
nende og engasjerende aktivitet.

• at medlemskap og tillitsverv i NKK-systemet 
skal oppleves som meningsfullt, lærerikt og 
engasjerende.

• at NKK viser seg i media og i samfunnet med 
tydelige holdninger og meninger.

Inkluderende
Med inkluderende mener vi: 
• at alle hundeeiere skal være tilknyttet NKK 
fordi de føler de har noe igjen for det. I NKK skal 
det være plass for alle interesser innen hunde-
sport.

• at NKK arbeider for inkludering av hund og 
hundehold som en naturlig del av samfunnet.

Kunnskapsrik
Med kunnskapsrik mener vi: 
• at NKK arbeider for at Norge skal være et 
foregangsland for kunnskap om og interesse for 
hund.

• at NKK er den fremste fagekspert på hund i 
Norge.

Offensiv
Med offensiv mener vi: 
• at NKK skal være premissleverandør og part 
i alt som har med hund å gjøre i det offentlige 
Norge. NKK fronter våre medlemmers interesser 
og hundens plass i samfunnet.

• at NKK aktivt bidrar til å gjøre våre medlems-
klubber gode.

Serviceinnstilt
Med serviceinnstilt mener vi: 
• at alle som henvender seg til NKK skal oppleve 
at de får rask og god hjelp uansett hvordan de 
velger å ta kontakt.

• at NKK skal oppleves som lett tilgjengelig for 
medlemmene.

Innledning 
NKKs årsberetning for 2009 følger systematikken fra Tiltaksplan for 
NKK 2009-2011 slik at det igjen rapporteres i forhold til de tiltak som 
Representantskapet har gitt i oppdrag gjennom vedtatt tiltaksplan. 
Denne årsberetningen er en videreutvikling i retning av en stadig mer 
profesjonell rapport for å kommunisere våre handlinger i det foregå-
ende år til beslutningstakere og medlemmer. 

Verdi- og måldokumentet har nedfelt NKKs mål og verdier, og mange 
av de fortløpende og kontinuerlige oppgavene er forankret i disse uten 
at oppgavene blir gitt som konkrete oppdrag i tiltaksplanen fra år til år. 
Årsberetningen omfatter også mange av disse oppgavene. Tiltakspla-
nen og årsberetningen fokuser også spesielt på Hovedstyrets prioriterte 
satsningsområder for 2009.

NKK har også i løpet av 2009 arbeidet med å være engasjerende gjennom 
videreutvikling av aktivitetstilbudet til medlemmene og utvikling av nye 
tilbud. Styrking av administrasjonens IT-kompetanse har vært en viktig 
forutsening for utvikling av disse tilbudene. Styrking av kompetansen 
på kommunikasjon har gitt seg utslag i stadig mer synlighet og gjen-
nomslagskraft i media og presse og i samfunnet generelt.
 
En annen av NKKs verdier er at vi skal være inkluderende. Målet er å samle 
flest mulig hundeeiere i NKK for dermed å gjøre NKK større og sterkere. 
Gjennom prosjekter for medlemsverving har NKKs medlemsmasse økt 
betydelig siden den nye organisasjonen ble etablert i 2007. Det fokuse-
res på å nå nye grupper av hundeeiere. Gjennom bl.a. opprettelsen av et 
eget register, NOX-registere for blandingshunder og uregistrerte hunder, 
har NKK nylig åpnet for at disse hundene og deres eiere kan delta på en 
rekke aktiviteter i regi av NKK og medlemsklubbene. Gjennom etablering 
av samarbeid med hundeskolene søker NKK å samordne et stadig større 
tilbud til hundeeiere.

Gjennom kompetanseutvikling både blant medlemmene og blant de ansatte 
søker NKK å nå målet om en stadig mer kunnskapsrik organisasjon. 

Vi arbeider for å kunne være en offensiv premissleverandør og part i sam-
funnsdebatten på vegne av hundeeierne. NKK styrker stadig sin kompetanse 
på og erfaring med politisk virksomhet. Under året har NKK engasjert 
seg bl.a. i høringer og/eller debatter om nødvergeretten ved rovdyrangrep, 
farlige hunder/raser, designerhunder og i den fortsatte offentlige debatten 
rundt forslag til kommunale forskrifter hjemlet i Hundeloven og særlig rundt 
restriksjoner for hundehold og båndtvang. 

NKKs nye etiske grunnregler for avl og oppdrett trådde i kraft sent i 2008. 
Reglene tok utgangspunkt i allerede eksisterende etiske retningslinjer, men 
ble strammet ytterligere noe inn. Administrasjonen har i løpet av 2009 styrket 
rutinene for kontroll og etablert praksis for reaksjonsmønster ved brudd på 
retningslinjene.

Høring av NKKs retningslinjer for hold av hund er gjennomført og oppsummert, 
og regningslinjene blir vedtatt tidlig i 2010. NKK ønsker med dette arbeidet å 
komme i forkant av en eventuell forskriftsregulering fra myndighetenes side. 

NKKs forpliktende serviceerklæring setter viktige målsetninger for at vi skal 
komme stadig nærmere målet om en serviceinnstilt organisasjon. 
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Sammen 
om målet 
Hovedstyret har i 2009 avholdt 10 møter med 
totalt 222 saknumre. I løpet av året har NKK 
kommet stadig nærmere målsetningen om at 
styret skal håndtere strategiske og overordnede 
saker, og at enkeltsaker skal håndteres av andre 
nivåer i organisasjonen. 

I 2009 har den nye organiseringen av Norsk 
Kennel Klub funnet sin form. Hovedstyret 
konkluderer med at innsatsen som har blitt 
lagt ned både lokalt og sentralt har begynt å 
fungere etter hensikten. I løpet av året har man 
videreført det viktige arbeidet med nye lover 
for ytterligere å tilpasse disse til NKKs nye 
organisasjonsform. Man har gjort organisasjonen 
ytterligere demokratisk og inkludert klubber/
forbund i det overordnede arbeidet, blant annet 
ved å bruke høringer i større grad enn tidligere 
i prinsipielt viktige saker. IT-arbeidet har blitt 
politisk prioritert og tilført mer ressurser et-
tersom gode IT-systemer er og vil være en 
bærebjelke for mange aktiviteter innen NKK. 

Arbeidet med implementering av ny organisa-
sjonsform fortsetter med vekt på innføring av 
nye lover i alle organisasjonsledd etter at disse 
etter planene er vedtatt av RS 2010.

Medlemsklubber og 
medlemskap
NKK hadde pr. 31.12.09 totalt 233 med-
lemsklubber (232 pr. 31.12.08), inklusiv 83 
(83) raseklubber og 23 (23) lokale fugle-
hundklubber. Antall individuelle medlemmer 
var pr. 31.12.09 73.306 (65.204) og antall 
medlemskap 93.262 (84.006). 

Fra 01.01.10 ble følgende nye raseklubber 
innvilget medlemsavtale med NKK:
• Norsk Bichon Havanais Klubb
• Norsk Boston Terrier Klubb
• Norsk Chihuahuaklubb
• Norsk Chinese Crested Klubb
• Norsk Lhasa Apso Klubb
• Norsk Mops Klubb
• Norsk Papillon og Phalene Klubb
• Norsk Shih Tzu Klub
• Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Samtidig gikk silky terrier inn i Norsk Terrier 

klubb. 

Følgende lokale hundeklubb har tilkommet i 
regionene:
• Ytre Helgeland HK

Arbeidsfordeling HS 
– administrasjonen, 
klubber og forbund
Hovedstyret har under 2009 vektlagt arbei-
det med overordnede og strategiske oppga-
ver og har delegert stadig flere oppgaver til 
administrasjonen, klubber og komiteer. En 
egen jakthundkomité er blitt opprettet som 
det første steg på veien til etablering av sær-
komiteer og ytterligere delegering av ansvar 
nedover i organisasjonen og til fagmiljøene. 

Lovarbeidet
HS nedsatte etter RS 2009 en komité som 
fikk i oppgave å utarbeide et forslag til nye 
lover for NKK. Forslaget ble ferdigstilt på 
høsten og sendt alle klubbene på høring. HS 
vil fremlegge et helhetlig lovforslag for RS 
2010. 

Hovedstyrets sat-
sningsområder for 
2010
Hovedstyret har vedtatt følgende satsnings-
områder for 2010:

• Videreutvikling av organisasjonsstrukturen, 
inklusiv komitéstrukturen
• Kulturbygging og arbeidsmiljø generelt
• Samarbeidet mellom hundeklubber og hun-
deskoler
• Medlemsrekruttering
• Hund og helse
• NKK skal prioritere å levere datatjenester 
som klubbene ønsker på datasiden innenfor 
rimelige grenser. Det skal settes av nødvendige 
økonomiske ressurser til dette arbeidet.
• Fronting av hundens betydning i samfunnet
• Ferdigstilling av nye lover for NKK
• Ungdomssatsningen 

Tiltak for oppfølging av satsningsområdene 
er listet opp i Tiltaksplan for 2010-2012 og er 
fordelt avdelingsvis i henhold til oppfølgings-
ansvar etter den nye organisering av NKKs 
administrasjon.
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Økonomi

Økonomi 
Fokus på økonomi
Hovedstyret og administrasjonen har kon-
tinuerlig fokus på økonomien. Det foretas 
en løpende evaluering av kostnader for om 
mulig å effektivisere og redusere disse. 
Inntektsbringende tiltak har vært prioritert 
slik at NKK skal ha økonomisk ryggrad til 
også å påta seg kostnadskrevende oppgaver. 
I løpet av året ble det ansatt en ny økonomi-
sjef for å øke organisasjonens kompetanse 
og for å sette NKK bedre i stand til å møte 
fremtidens utfordringer.

Målsetningen har vært å sikre et positivt drifts-
resultat, hvilket ble oppnådd i 2009. Tiltak for 
kostnadskontroll og effektivisering har blitt 
videreført i 2009.

Økonomi ved NKKs 
utstillinger
Et notat fra administrasjonen vedrørende 
utstillingsøkonomien generelt ble lagt fram 
for Hovedstyret på strategimøtet i novem-
ber 2008. Hovedstyret stilte seg positivt til 
notatet, og ga sin tilslutning til målsetningen 
om at utstillingene gjennom året skal ha et 
positivt resultat, inklusive personalkostnader 
på utstillinger. Dette målet er nådd i 2009, 
til tross for storsatsingen DOGS4ALL som 
belastet regnskapet med betydelige opp-
startskostnader.

Ordningen med elektroniske startnumre har 
vist seg å fungere svært tilfredsstillende, og 
har vært benyttet på samtlige NKK utstil-
linger i 2009 med godt resultat. Svært mange 
medlemsklubber benytter nå utelukkende 
NKKs elektroniske system, noe som har ført 
til betydelige kostnadsmessige besparelser 
og bedre kontroll.

Differensiert påmeldingsavgift, som ble innført 
i 2007, ble videreført i 2009. Ordningen er 
meget populær blant utstillerne og benyttes 
av mer enn 20% av deltakerne. 

Priser på NKKs 
produkter
NKKs priser forble uendrede fra 2008 til 
2009 med unntak av en prisøkning for 
anmeldelsesavgiften på Norsk Vinnerutstil-
ling/DOGS4ALL. På dette arrangementet 
ble prisene økt med kr. 60 per påmeldt hund 
grunnet betydelige kostnadsøkninger ved 
å flytte utstillingen fra Hamar til Norsk 
Varemesse på Lillestrøm. Utstillingen fikk 
rekordstor oppslutning.

Sponsorselger
Samarbeidet med sponsorselger-firmaet 
Først til mølla ble avviklet i løpet av 2009. 
Oppgaven vil heretter ivaretas av NKKs 
egne ansatte.

Annonseinntekter
Kommersielle annonser er den klart største 
inntektskilden for Hundesport. Annonseak-
kvisitøren HS-media er ansvarlig for salget. 
Firmaet lykkes heller ikke i 2009 med å 
skaffe annonser i henhold til avtalt budsjett 
i 2009. Man er enige om at dette skyldes 
hovedsakelig den samfunnsøkonomiske si-
tuasjonen, og NKK har derfor valgt å fornye 
avtalen.

Momskompensasjon 
fra Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet
NKK er medlem i Frivillighet Norge og støt-
ter arbeidet organisasjonen gjør i forbindelse 
med kompensasjon av moms til alle frivil-
lige organisasjoner. NKK søkte selv moms-
kompensasjon i 2009 basert på organisasjo-
nens regnskapstall for 2008 og fikk innvilget 
slik kompensasjon med kr. 1,6 million.

Momsrefusjon av 
inngående avgift
Det har ved en gjennomgang blitt oppda-
get tidligere feil i organisasjonens krav til 
refusjon av inngående merverdiavgift. En 
korreksjon av dette har gitt en positiv effekt 
for NKK på kr. 470.000 for 2009.

Hovedtall for NKKs utstillinger i 2009 (inkludert lydighet- og agility stevner)

Antall hunder Antall dommere Økonomisk resultat

Sted Reelt Budsjett Reelt Budsjett Reelt Budsjett

Bø i Telemark 2 926 2 869 22 22 104 557 86 584

Bergen 1 749 1 912 15 16 111 988 56 146

Harstad 1 630 1 491 12 12 38 445 -42 825

Kristiansand 2 233 2 189 17 18 149 919 82 406

Drammen 3 233 3 902 27 25 124 866 326 660

Trondheim 2 800 2 610 19 19 161 709 193 750

Oslo 4 045 3 928 34 38 285 391 182 288

Stavanger 2 137 2 237 17 17 164 377 131 141

Hamar 3 064 3 581 27 29 114 833 195 186

Tromsø 1 623 1 580 21 21 -77 373 -102 484

Lillestrøm 6 489 6 441 58 54 -310 469 -121 908

TOTALT 31 929 32 740 269 271 868 245 986 943
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Rapport ift Tiltaksplanen

Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør

Aktivitetsavdeling

Avdelingsleder

Helseavdeling

Veterinær fagsjef

Regnskaps- og registreringsavd.

Økonomisjef

Organisasjonsavdeling

Organisasjonssjef

Kommunikasjonsavdeling

Avdelingsleder

IT-avdeling

IT-sjef

Organisering av administrasjonen fra 1. september 2009

Administrasjon
Bemanning og 
administrativ struktur
Gjennom 2009 har administrasjonen hatt 35 
årsverk. Kontorene er på Bryn i Oslo. 

Ny avdelingsinndeling i administrasjonen ble 
innført fra 1. september 2009. Endringene 
innebar en reduksjon i antall avdelinger, en mer 
hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar 
og forutsetter å medføre en effektivisering. De 
nye avdelingenes hovedoppgaver er gjengitt i 
bokser under hvert aktivitetsområde.

Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling i NKKs administra-
sjon er et høyt prioritert område og en 
forutseting for en effektiv administrasjon. I 
løpet av 2009 har samtlige ansatte fått tilbud 
om kompetanseutvikling på datasiden, og de 
aller fleste har gjennomgått slik opplæring. 
Flere av medarbeiderne har gjennomgått til 
dels omfattende opplæring innen bl.a. pro-
sjektarbeid, kommunikasjon, arbeidsmiljø, 
avl og helse.

Komitéstrukturen
Komité-strukturen i NKK har vært under 
stadig revisjon med formål å redusere antall 
faste Hovedstyre-oppnevnte komiteer og 
organisere de gjenværende komiteer etter en 
hensiktsmessig struktur. Kompetansegrup-
per for lydighet, agility og brukshund har 
blitt etablert og innebar en sammenslåing av 
tidligere fagkomiteer og utdanningsutvalg. 
Noen komiteer har blitt avviklet, mens yt-
terligere andre komiteer har blitt underlagt 
administrasjonen. Komiteer som mangler 
mandat har fått i oppdrag å lage utkast til 
egne mandater.

Servicemål
De servicemål som er fastlagt i service-

erklæringen har med svært få unntak blitt 
overholdt i 2009. Rapporteringssystemet har 
avslørt få avvik, og kundene har vært infor-
mert om disse via nkk.no. Registreringstiden 
er nede på et meget godt nivå og langt under 
målet i serviceerklæringen. 
 
Kulturbygging og 
arbeidsmiljø
Det har i 2009 vært gjennomført en med-
arbeiderundersøkelse blant alle ansatte for 
å kartlegge arbeidsmiljøet. Undersøkelsen 
avslørte betydelige utfordringer i arbeids-
miljøet og har resultert i utarbeiding og 
gjennomføring av egnede tiltak. Det er 
utarbeidet rutiner for varsling og oppfølging 
av mobbing og produsert mobbeplakat. 
Nye undersøkelser vil bli gjennomført med 
egnede intervaller.

Velferdskomiteen har også i 2009 gjennomført 
flere trivselsfremmende tiltak. Et felles rekrea-
sjonsområde – ”Kosekroken” - er etablert. En 
ekstern samling av alle ansatte ble gjennomført 
på Oscarsborg høsten 2009 med Tore Grøndalen 
som foredragsholder. Hovedtema for samlingen 
var intern kommunikasjon og informasjon og 
arbeid under og etter samlingen resulterte i eta-
blering av tiltak for å forbedre samhandlingen. 

Ytterligere tiltak for forbedring av det fysiske 
arbeidsmiljøet er gjennomført gjennom bl.a. 
innkjøp av heve-/senkepulter.

Sykefraværet var i 2009 506 dager, hvilket 
utgjør 6,4 % og innebærer en nedgang fra 
2008. En betydelig del av sykefraværet skyldes 
langtidssykmeldinger.

Det har ikke forekommet skader eller ulykker 
av betydning.

Internasjonalt arbeid, 
deltakelse i NKU/FCI
NKK har prioritert deltakelse i de organer 
innenfor Nordisk Kennel Union (NKU) og 
FCI hvor Norge har vesentlig interesse. Det 
legges vekt på godt forberedt, koordinert 
og aktiv møtedeltakelse i de utvalgte fora. 
Prosedyrer for deltakelse er utarbeidet. Disse 
inkluderer forankring og rapportering.
NKK har opprettholdt det gode forholdet til 
The Kennel Club, London. Det arbeides med 
å etablere en fast møteplattform i samarbeid 
med naboland.

En prosjektgruppe med deltakere fra alle de 
nordiske kennelklubbene og med norsk pro-
sjektledelse har gjennom 2009 arbeidet fram et 
forslag til felles nordiske utstillingsregler. Hvert 
av de nordiske land har gjennomført høringer 
og tilpasninger av de nasjonale regelverkene. 
Prosessen ble avsluttet i desember, reglene er 
godkjent gjeldende fra og med 2011. 

Ytre miljø
NKK forurenser det yre miljø i ubetydelig 
grad.
 
Likestilling
NKK har 37 ansatte, hvorav 30 kvinner. 
Administrasjonens ledergruppe består av 7 
personer, hvorav 3 kvinner. Menn oppfor-
dres til å søke ledige stillinger, og andelen 
menn har økt siste år. 
Organisasjonens styre har 9 medlemmer, 
hvorav 4 kvinner. Hovedstyret tar hensyn 
til kjønnsfordeling ved oppnevnelser til ko-
miteer og kompetansegrupper. Det gjenstår 
likevel noe arbeid før målesetningen om 
likestilling er nådd i hele organisasjonen. 
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Rapport ift Tiltaksplanen

Aktivitetsavdeling

1. Arrangementer: utstillinger og 
prøver
a. Årlig terminliste
b. Kvalitetskontroll og oppfølging av alle 
klubbutstilinger og prøver, inklusiv aktivi-
tetsavgift
c. Resultatregistreringer, inklusiv cham-
pionater/titler
d. LP og AG-konkurranser 
e. Utstillinger: avtaler, kontrakter, invita-
sjoner, program, anmeldelser, katalog, 
premier, etterarbeid, administrasjon av 
utstillingskomiteen, resultatregistrering. 

2. Regelverk: 
a. Regelverksutvikling (internasjonalt, 
nasjonalt, høringer m.m.)
b. Regelverksanvendelse (tolkninger, 
protester)
Omfatter utstillingsregler, prøveregler, 
championatregler, autorisasjonsregler, 
juniorhandling 

3. Utdanning: 
a. Dommere (inkl. dommerkonferanser) 
b.  Ringsekretærer
c. Instruktører, andre prøvefunksjonærer

4. Rasestandarder: Standardkomiteen, 
utsending/publisering av standardene

5. Ettersøk: Registrere og ajourføre 
register over ettersøkshunder

Komiteer som sorterer under  
avdelingen:
1) Samordningsutvalget NKK/NJFF – ter-
minliste utstilling
2) Fagkomiteen for utdannelse av ring-
personell
3) Dommerutdannelseskomiteen (DUK)
4) Utstillingskomiteen
5) Jakthundkomité
6) Komiteen mot ”faking”-problematikk
7) Vinnergallakomiteen
8) Standardkomiteen
9) Kongsvoll/Hjerkinn-komiteen
10) Samordningsutvalget NKK/NJFF – 
terminliste prøver
11) Kompetansegrupper for: Agility, 
Blodspor og ferskspor, Brukshund- og 
kåringsprøver, Lydighet, Mentaltester og 
RIK.
12) FCI-komiteer.

Aktivitet
Aktivitetsavdelingen i NKKs administrasjon ble etablert som en følge 
av en fusjon av de tidligere Utstillings- og Jakt- og bruksavdelingene 
ved nyorganiseringen i september 2009.

Sentral registrering av 
kursvirksomhet 
Administrasjonen har opprettet en arbeidsgruppe som har utarbeidet 
et forslag til en elektronisk aktivitetskalender. Kalenderen er planlagt 
som en landsdekkende oversikt over kurs og aktiviteter i regionenes 
og klubbenes regi. Den datatekniske utformingen av kalenderen 
gjenstår. 

Årlig storsatsing tilknyttet årets 
vinnerutstilling
Den 28.-29. november 2009 gikk for første gang DOGS4ALL av stabe-
len i Norges Varemesse på Lillestrøm. Her ble finaleutstillingen Norsk 
Vinner 2009 avholdt sammen med NM i agillity, NM i juniorhandling 
og Nordisk mesterskap i lydighet. Samarbeidet med teknisk arrangør og 
Norges Varemesse, som også tar seg av messedelen på arrangementet, 
gjør det mulig å samle store deler av Hunde-Norge under samme tak 
denne helgen. Begge parter var godt fornøyd med arrangementet hvor 
6.489 hunder deltok til tross for begrensninger i påmeldingsmulighetene 
for deltakere i lydighetskonkurransene. Utstillingen var dermed en av 
Europas største i 2009.

Arrangementet tiltrakk seg nesten 20.000 besøkende. I forbindelse med 
DOGS4ALL ble det samlet inn 11.234 kroner til Norske Servicehunder. 

NKK-arrangementer 2009
Norsk Kennel Klub arrangerte elleve internasjonale utstillinger 
med agility og lydighetskonkurranser. Totalt antall startnummer var 
31.929 (mot 29.735 i 2008). Dommerne kom i hovedsak fra Norden, 
men alle kontinenter var i løpet av året representert på NKKs utstil-
linger. 

Nordisk mesterskapet i lydighet ble i 2009 avholdt i forbindelse med 
DOGS4ALL. Mesterskapet ble utmerket teknisk gjennomført av Oslo og 
Omegn Dressurklubb, som gjennom de siste årene har fått stor erfaring 
og god rutine. Totalt deltok fire land med sine landslag. 

Norgesmesterskapet i agility ble arrangert i forbindelse med DOGS4ALL. 
Teknisk arrangør var Region Oslo/Akershus som utførte arrangemen-
tet på en utmerket måte. Totalt 278 var påmeldt til innledende runder 
individuelle klasser, 15 lag. 

Norgesmesterskapet i Juniorhandling ble avholdt med totalt 14 kvalifi-
serte deltagere. Åtte ungdommer gikk til den store finalen, og for andre 
året på rad så var det en gutt som gikk av med førsteplassen. Patrick 
Oware skal representere Norge på Crufts 2010. 
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Arrangementer i 
klubbenes regi
Totalt har det vært arrangert 396 utstillinger 
i 2009. Disse fordeler seg fra små rasespe-
sialer med noen få titals deltakere til større 
arrangementer med nærmere 1.700 katalog-
nummer. Totalt utgjør dette 75.490 (72.098 i 
2008) enkeltresultater i eksteriør.

Totalt har det vært arrangert 1.596 prøver/
stevner i 2009, som er fordelt på hele jakt- og 
brukshundprøvesektoren. (se s. 22 Statistikk) 

Messer 
NKK har også i 2009 vært representert ved 
Villmarksmessen på Norges Varemesse på 
Lillestrøm. Hovedfokus for NKKs stand 
på var medlemsverving. Det ble delt ut 
velkomstpakker til personer som meldte seg 
inn på stedet. Raseklubbene med egne stands 
kunne få sine nyvervede medlemmer direkte 
innmeldt på NKK stand, og nye medlemmer 
mottok en liten vervepremie.

Initiativ for nordisk 
samarbeid innenfor 
jakthundsektoren
NKK tok initiativ ovenfor Nordisk Kennel 
Union for å opprette Nordisk Mesterskap for 
stående fuglehunder, men prosjektet lot seg 
dessverre ikke gjennomføre i denne omgang.

Europeisk 
dommerguide
Sju nye land registrerte sine dommere 
i Europeisk dommerguide i 2009 som 
administreres av NKK på vegne av FCIs 
Europaseksjon. Totalt er nå 17 land med i 
dommerguiden.

Samarbeid med 
hundeskolene
Møter mellom klubber og hundeskoler ble 
gjennomført våren 2009. Mål for møtene var 
å danne grunnlag for å utarbeide en avtale 
med hundeskolene. Ressurser ble avsatt i 
administrasjonen til det innledende arbeidet 
med avtalen, videre ressursbehov må eva-
lueres når samarbeidet er etablert. Utkast til 
avtale med hundeskolene ble utarbeidet av 
administrasjonen og kvalitetssikret av jurist. 
Forslaget ble sendt på høring til medlems-
klubbene i desember 2009. Den planlagte 
presentasjonen på Lillestrøm kunne ikke 
gjennomføres, da avtalen ikke ble ferdig i 

Utdanning
Det ble i 2009 avholdt følgende antall kurs:

Instruktør trinn I: 13
Instruktør trinn II - agility: 1
Figurantkurs: 13
Testlederkurs: 6
RIK Grunnkurs: 21
RIK Figurantkurs: 7
Ringsekretærer: 4

Utvikling av aktivite-
ter: nye innførte 
regelverk
Følgende regelverk ble godkjent i 2009:
• Freestyle og Heelwork to music
• Trekkhundprøve for polare raser 

Revidert regelverk
Følgende regelverk ble revidert i 2009: 
• Championatreglene  
• Jaktprøver for elghund - bandhund  
• Jaktprøver for elghund - løshund  
• Jaktprøver for stående fuglehunder 
• Jaktprøve, apportprøve og anleggsprøve for 
spaniels 
• Juniorhandling 
• Lure-coursing for mynder 
• Lydighet 
• Utstillingsregler

Studieforbundet 
natur og miljø
NKK ved medlemsklubbene har i 2009 fått 
opplæringstilskudd fra Studieforbundet 
til mer enn 1000 kurs. Organisasjonssjef 
Øystein Eikeseth stiller som varaordfører 
i forbundet og Janne Gregersen fra NKKs 
administrasjon har sittet som styremedlem i 
2009.

tide. Avtaleteksten ferdigstilles, og de første 
avtalene inngås i 2010.

Etablering av NKKs 
Jakthundkomité med 
mandat 
Norsk Kennel Klubs Jakthundkomité ble 
konstituert i februar 2009, og arbeidet med 
utarbeidelse av mandat pågikk frem til ende-
lig godkjenning i Hovedstyret i september. 
Aktivitetsavdelingen har avsatt ressurs til 
sekretærfunksjon for komitéen tilsvarende 
én time per dag. Evaluering av ordningen vil 
bli foretatt i november 2010. 

Motsvar til Rådet for 
dyreetikk
Jakthundkomiteen har gjennomgått uttalel-
sen fra Rådet for dyreetikk og konkludert 
med at et tilbakesvar ville være uten betyd-
ning i og med at dyrevernloven allerede er 
vedtatt og lovmakerne har tatt lite hensyn til 
uttalelsene fra Rådet.

Rekruttering til 
dommerutdanning
Det ble arrangert dommerelevkurs for ekste-
riørutdanning to helger i starten av 2009. Av 
13 deltagere på kurset besto 9 eksamen og 
ble innvilget elevstatus for grunnutdanning. 
4 nye dommere ble innvilget autorisasjon i 
2009. 

På mentaltestsiden er det avholdt to dommer-
kurs i 2009. Ett kurs ble avholdt på vårparten 
i Bergen for å utdanne karaktertestdommere, 
og ett kurs ble avholdt i Trondheim i juli for å 
utdanne beskrivere (dommere) for mentaltest 
hund (MH).
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Brukshundprøver 2

Drevprøve for bassets 3

Drevprøve for dachshund 1

Drivende hunder tilsluttet 
NHKF

12

Elghundprøve bandhund 11

Elghundprøve løshund 24

Ettersøk (dømmer blod-og 
ferskspor)

29

Figurant/karaktertest 8

Figurant/funksjonsanalyse/MH 67

Figurant/funksjonsanalyse 8

Fuglehundprøve 9

Fuglehundprøve apport 1

Funksjonsanalyse 2

Instruktører trinn I 73

Instruktører trinn II jakt 5

Instruktører trinn II agility 1

Instruktører trinn II Lydighet 7

Instruktører trinn III Agility 1

Instruktører trinn III Lydighet 2

Instruktører trinn III Brukshund 1

Kunsthiprøver 1

Lydighetsdommer 1

Mentalbeskrivelse 14

Ringsekretærer 21

Autorisasjoner og 
godkjenninger i 2009

Norske utøvere 
i verden 
Under nordisk mesterskap i Agility i Stock-
holm, fikk Norge pallplassering individuelt. 
I klasse mellom ble det gull til Ingrid Frøysa 
og shetland sheepdog Sunborne Jazzy Tulla. 
I lagklassen tok de norske deltagerne gull i 
klasse liten.

           
På lydighetssiden har Norge gjort gode presta-
sjoner med lagbronse i verdensmesterskapet 
i Bratislava og under nordisk mesterskap på 
hjemmebane på Lillestrøm.

Landslaget i Juniorhandling deltok i Nordisk 
Mesterskap i Helsinki, Finland. Det norske 
laget fikk tredjeplass og en norsk deltager ble 
plukket ut som en av de ti beste individuelt. 

På Nordisk mesterskap for brukshunder i Fin-
land 18.-20. september ble Monica Tegler med 
border collie Tunevannets Pippi Nordisk Mester 
i spor. Norges lag i spor ble nr. 2 i lagkonkur-
ransen. I øvelsen rundering kom Norges lag 
på 3. plass. Under øvelsen Forsvarshund ble 
Trond Marthinsen med BbWarcraft Nangijala 
(malinois) nr. 2. Norge ble nr. 2 i lagkonkur-
ransen for Forsvarshund.

Norge har vært representert i VM for engelske 
og kontinentale stående fuglehunder, samt i 
St. Hubertus. 
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Helse 

Helseavdeling

1. Utdanning/kompetanseheving/
kursvirksomhet: 
a. Kompetanseheving/opplysning hundeei-
ere/klubber, som kursvirksomhet
b. Kompetanseheving avl/oppdrett, som 
Oppdretterskolen, avlsrådsseminar
c. Utarbeidelse av kompendier og annet 
skriftlig opplysningsmateriell

2. Forskning, forskningsformid-
ling: Forskning og deltakelse i forsk-
ningsprosjekter, publisering av fors-
kningsresultater, deltakelse på kongresser, 
formidling vitenskapelig og populærviten-
skapelig (som NKKs forskningsforum og 
andre kanaler)

3. Regelverk: 
a. Regelverksutvikling (internasjonalt, na-
sjonalt, inklusiv høringer m.m.)
b. Regelverksanvendelse (tolkninger, pro-
tester). Omfatter regler og retningslinjer 
vedrørende hold av hund, dyrevelferd, samt 
avl og oppdrett

4. Kontakt med klubber, andre ken-
nelklubber og hundefaglige organer
a. Svar på spørsmål fra klubbene vedr me-
disin/helse, som DNA-tester, avlsprogram 
b. Foredrag om diverse helserelaterte pro-
blemstillinger, på forespørsel
c. Opplysning og service, svar på spørsmål 
fra enkeltmedlemmer vedr. helsespørsmål
d. Aktiv deltakelse i komiteer og utvalg 
i nordiske, europeiske og internasjonale 
fora som NKU, FCI, inklusive vitenskapelige 
komiteer

5. Kontakt med veterinærer i felten 
og forankringspunkt for veterinære 
konsulenter: Avlesere for HD, AD, spon-
dylose, øyelysning m.m.

6. Helseregistrering: 
a. HD/AD-registering
b. Øyelysningsresultater
c. Diverse andre helsedata, inklusiv DNA-
prøver, inkludert vurdering av screenin-
gundersøkelser og hvilke data som bør 
registreres

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Sunnhetsutvalget

Helseavdelingen i NKKs ble etablert ved omorganiseringen i septem-
ber 2009.

Informasjon og utdanning 
Informasjons- og utdanningsvirksomheten vedrørende avl, oppdrett 
og helse er generelt høyt prioritert. Helseavdelingen foreleste 10 
timer ved årets dommerelevkurs i genetikk og funksjonell anatomi. 
Det er avholdt to røntgenkurs for veterinærer (HD/AD-prosedyrer) i 
samarbeid med Den norske veterinærforening.

Helseavdelingen har forelest i flere raseklubber, samt på Gjensidige-
seminaret om rasebetingede lidelser i oktober, seminaret ”Er mennesket 
hundens beste venn?” arrangert av Rådet for dyreetikk i november samt 
på NKKs konferanse Hund og velferd. 

Avdelingen har blant annet bistått med avlsveiledning overfor raseklub-
ber og oppdrettere, samt revidert heftet Informasjon om hundeavl som 
kommer i ny utgave i januar 2010.

NKKs oppdretterskole
Kurs 1 i NKKs Oppdretterskole er avholdt i fire regioner i 2009: 
Tromsø (50 deltagere), Vestfold (150 deltagere), Hedmark/Oppland 
(120 deltagere) og Hordaland (170 deltagere). Oppslutningen om 
kursene har vært svært god; på enkelte av kursene måtte deltageran-
tallet begrenses pga lokalets størrelse. Kursserien er planlagt frem til 
2013. Hvert kurs går over én helg. 

Avlsrådskurs 
Avlsrådskurs for raseklubbenes styrer og avlsråd ble avholdt i januar 
2009; kurset var fulltegnet med 150 deltagere. Kurset gikk over én 
helg og ble arrangert på Sørmarka kurs- og konferansesenter.

NKKs Forskningsforum Hund
Forskningsforum ble avholdt på Norges veterinærhøgskole i oktober, 
med fullsatt sal og utmerkede forelesninger. Intervjuer med forele-
serne angående prosjektene presenteres gjennom flere nummer av 
Hundesport.

FCI Breeding strategy
NKK har i samarbeid med SKK og FKK lagt frem forslag i FCIs 
Breeding Commission til FCI Breeding Strategy; forslaget ble 
godkjent med mindre forandringer og ligger nå til behandling i FCI 
General Committee. Helseavdelingens leder er for tiden president i 
FCIs Breeding Commission. 

Nordisk samarbeid
Nordisk samarbeid om hund og helse pågår gjennom NKUs Vi-
tenskapelige komité og NKUs DNA-gruppe; det har vært avholdt 
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møte i Reykjavik i august 2009. Det har 
vært avholdt to møter i NKUs Røntgenpanel 
hvor kvalitetssikring av diagnoser har høy 
prioritet.

Sunnhetsutvalget
NKKs Sunnhetsutvalg har utarbeidet forslag 
til endringer i NKKs Etiske grunnregler for 
avl og oppdrett. Disse er lagt frem for HS 
og har fått deres tislutning etter høring hos 
klubbene. Tiltak for avl av funksjonelt sunne 
hunder har høy prioritet i Sunnhetsutvalgets 
arbeid.

Retningslinjer for hold 
av hund 
Det er utarbeidet Retningslinjer for hold av 
hund som har vært på høring,  retningslin-
jene er ferdigstilt og blir lagt frem for HS i 
januar 2010.

sen av oppdatering vil øke i 2010 (i samar-
beid med IT-avdelingen). NKUs Indeksgrup-
pe arbeider med en felles nordisk database 
for beregning av en nordisk HD-indeks.

Forskningssamarbeid
NKKs samarbeid med forskningsinstitusjo-
ner og deltagelse i forskningsprosjekter har 
vært høyt prioritet også i 2009. Utarbeidelse 
av vitenskapelige artikler angående atferd 
samt perinatal dødlighet hos 224 raser pågår 
for publisering i 2010. Forskningssamar-
beidet med NVH innen molekylærbiologi 
(DNA-forskning) har vært prioritert også i 
2009, bl.a. gjennom prosjektet om epifyse-
dysplasi hos hygenhund og dunker. Andre 
samarbeidsprosjekt med NVH er HD, arv-
barhet og miljøfaktorer samt kreftforskning.

NKK representeres ved helseavdelingen i Hun-
dekreftregisteret og Stiftelsen Forskningsfondet 
kreft hos hund.

Sentral registrering 
av resultater fra DNA-
tester
Arbeidet med sentral registrering av resul-
tater fra DNA-tester er intensivert. En rekke 
klubber er tilskrevet med tilbud om sentral 
registrering av rasespesifikke kvalitets-
sikrede tester, og flere klubber har søkt og 
fått innvilget sentral registrering. NKK 
samarbeider med Norges veterinærhøgskole 
(NVH) om Biobanken, og det pågår også 
et nordisk samarbeid om biobank gjennom 
NKU.

HD-indeks
Ytterligere raser har fått HD-indeks i Dog-
Web; antall raser er nå 40. Det er foretatt tre 
oppdateringer av indeksen i 2009; frekven-
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IT-avdeling

1. Program- og systemutvikling
a. Prioritering og koordinering av utvi-
klingsoppgaver
b. Prosjektledelse og styring av eksterne 
utviklere og programmerere
c. Løpende kontakt med og informasjon 
til interne og eksterne brukere
d. Ansvar for IT-strategisk plan

2. Datasikkerhet
a. Overvåkning av kritiske eksterne og 
interne datafunksjoner, inkl. utvikling 
og vedlikehold av overvåkningsrutiner, 
brannmurer, antivirus.
b. Sikkerhetskopiering og beredskap ved 
kriser.
c. Serversikkerhet – bestillinger/kommu-
nikasjon m.h.t. outsourcing

3. Drift og vedlikehold av datasyste-
mer/programvare
a. Løpende driftsansvar for teknisk utstyr
b. Valg av maskinvare, programvare, pro-
dusenter/leverandører

4. Datasupport internt/eksternt
a. Internt brukersupport på NKK datasys-
temer
b. Hovedansvar for ekstern datasupport 
utover den grunnleggende support som 
utføres av medlemsservice.

IT
Nye ansettelser innen IT gir økt 
utviklingskapasitet
Den administrative omorganiseringsprosessen i NKK, som ble 
gjennomført i 2009, medførte betydelige endringer i IT-avdelingens 
struktur og personellmessige ressurser.

Det ble ansatt ny IT-sjef (intern ansettelse) og stillingen Utviklingssjef 
IT ble opprettet (intern ansettelse). I tillegg ble det ved utgangen av 2009 
ansatt to eksterne personer i nyopprettede stillinger i IT-avdelingen:
 
• Den faste stillingen ”IT-medarbeider med fokus på brukerstøtte” vil 
gi en betydelig forbedring av NKKs supporttilbud, både mot klubbene 
og internt i NKKs administrasjon.  

• RS 2009 vedtok at det skulle bevilges midler til en 2-(3) årig pro-
sjektbasert stilling for å styrke NKKs utviklingsarbeid med henblikk på 
IT-løsninger for klubbene. Stillingen er besatt og vil være en bidrags-
yter til NKKs IT-utvikling, særlig med henblikk på prosjektstyring, 
kvalitetssikring av bestillinger, funksjonstesting, feilhåndtering og 
dokumentasjon. 

Utviklingsprosjekter IT 2009 - 
prosjektplan
Oversikt over utviklingsprosjekter innen IT ajourføres kontinuerlig. 
Det er tatt i bruk et nytt program og etablert en ny rutine for priorite-
ring av prosjektene.

Effektiviteten i NKKs IT-utvikling har i 2009 vært god. Flere løsninger 
har blitt ferdigstilt, andre har blitt satt i gang og ferdigstilles løpende. 
I løpet 2009 har blant annet løsningene nedenfor blitt ferdigstilt: 
- Flere systemer for arrangement av diverse prøver
- Nytt IT-basert billettkontrollsystem på utstillinger ble satt i drift
- Helt ny løsning for innlesning, lagring og diagnostisering av digitale 
røntgenbilder
- Nytt system for registrering av øyelysning

I løpet av 2009 har det blitt satt i gang utvikling av:
- Nytt system for registrering av kull, hvor oppdretter gis bruksmulighet
- Nytt system for arrangering av lydighetsarrangementer
- Utvidet funksjonalitet i NKKs veterinære systemer

Drift IT
På driftssiden har IT-avdelingen jobbet mye med virtualisering 
av interne servere, IT-sikkerhet, antivirus, antispam, løsninger for 
driftsovervåkning av IT-systemene sant konsolidering og kvalitets-
sikring av tidligere etablert ekstern drift (ASP) av virksomhetskri-
tiske systemer. 
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Leveranse av statistik-
ker og data til klubber 
og brukere
NKK produserer kontinuerlig diverse statis-
tisk materiale. Dette omfatter bl.a. helsedata, 
HD-indeks, registreringsdata samt oversikt 
over antall medlemmer, vervinger etc. I 
2009 ble det startet et utviklingsarbeid hvor 
produksjon og utveksling av statistiske data, 
medlemsdata og data til arrangørproduksjon 
automatiseres og formatteres slik at bru-
kerne kan viderebearbeide data i sine egne 
standardapplikasjoner. Metoden er bl.a. tatt 
i bruk i en ny IT-basert arrangørløsning for 
brukshundprøver. 

  
Ansattes faglige ram-
mer for bruk og vide-
reutvikling av syste-
mene
Alle NKKs ansatte fikk i 2009 tilbud om å delta 
på et internt skreddersydd oppfriskningskurs 
i Microsoft Office 2007. For lederne ble det 

ble avholdt et internt spesialtilpasset kurs i 
effektiv bruk av MS Outlook, med vekt på 
oppgaveplanlegging, oppfølgning og delegering. 

Kurs i NKKs data-
systemer tilbudt på 
regionalt nivå
I 2009 gjennomførte IT-avdelingen regionale 
kurs for NKKs IT-baserte arrangørløsning 
DogArra. Kursene ble avholdt i Buskerud og 
Telemark. Det ble også avholdt et tilsvarende 
kurs på en formannskonferanse i regi av Ha-
rehundklubbenes Forbund. 
Planlegging av nødvendig opplæring både i 
administrasjonen og klubbene.
I 2009 ble det utarbeidet og utsendt en omfat-
tende spørreundersøkelse til alle NKKs klubber.
Spørreundersøkelsen tar blant annet opp klub-
benes behov for opplæring, samt kvaliteten på 
og bruken av, NKKs foreliggende løsningsdo-
kumentasjon (brukermanualer). 

Mulighetskonferanse 
IT 
Den planlagte ”Mulighetskonferanse IT – 
våren 2009”, med deltagere fra de største / 
mest aktive klubber, forbund og regionder, 
ble tidmessig flyttet til medio januar 2010, 
og blir samkjørt med en konferanse for 
regionsledere. Som en naturlig basis for 
konferansen ligger spørreundersøkelsen som 
i 2009 ble sendt alle klubber.

Support
Det er under 2009 etablert en beredskaps-
vakt for IT-avdelingen med tilgjengelighet 
på telefon i store deler av døgnet. Support-
tjensten er intern, dvs forbeholdt NKKs 
ansatte. 
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Kommunikasjonsavdeling

1. Presse/mediaarbeid
a. Medieovervåkning og reaktivt mediear-
beid
b. Proaktivt mediearbeid: selge inn bud-
skap til medier, flaggsaker, pressemeldin-
ger m.m.
c. Medierådgivning: rådgiving og bistand 
i saker/prosjekter, bistand til utforming av 
budskap, formidlingsstrategi, hvem bør 
uttale seg 

2. Publikasjoner
Redaksjonelt ansvar for og produksjon 
av:
a. Hundesport
b. www.nkk.no (hjemmesidene)
c. Informasjonsjonsmateriell: brosjyrer, 
plakater, stands m.m.

3. Profileringsarbeid: 
a. Profilering av NKK i samfunnet
b. Utvikling og implementering av enhet-
lig profil for NKK, inklusiv enhetlig grafisk 
profil

4. Bibliotek og billeddatabase

5. Eksterne henvendelser, inklusiv 
publikumshenvendelser
a. Telefontjenester: sentralbord, informa-
sjon.
b. Poståpning, -sortering og -utsendelse, 
inklusiv medlemsverving, fax, e-mail
c. FCI-dokumenter: kopiering, distribusjon 
og arkivering

6. Medlemsrekruttering og -register 
a. Reruttering av nye medlemmer 
b. Oppdatering, ajourføring av registeret
c. Veiledning av klubbene vedr. medlems-
registeret

7. Elektronisk arkiv: Scanning og 
registering

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Kompetansegruppe adferd

Kommunikasjon
Som en del av omorganiseringen av administrasjonen har Kommuni-
kasjonsavdelingen blitt slått sammen med Medlemsservice og har nå 
til sammen sju ansatte. Ved å innlemme Medlemsservice i kommunika-
sjonsarbeidet er formålet å oppnå mer direkte kontakt med medlemmene 
slik at kommunikasjonsarbeidet kan målrettes bedre.

Kommunikasjonsstrategi, inkludert medieberedskapsplan, ble vedtatt 
av HS i 2009. 

Et kostnadseffektiv Hundesport
For å holde produksjon av Hundesport på et kostnadseffektivt nivå, 
er det bestemt at et anbud skal gjennomføres annet hvert år. I 2009 
ble det gjennomført en anbudsrunde på trykkerileveranser. Det viste 
seg nok en gang at vårt trykkeri Norprint har meget konkurransedyk-
tige priser da de leverte det beste anbudet. 

Annonseinntektene var budsjettert med en ambisjon om økning, men det 
viste seg å være vanskelig å oppnå det ambisiøse budsjettet i et marked 
hardt rammet av finanskrisen. Annonseakkvisitøren HS Media ble fulgt 
tett opp gjennom året for å holde fokuset på budsjettoppnåelsen. Mens 
det generelle annonsemarkedet i Norge falt med over 20% i løpet av 
året, og de fleste mediene har solgt sine annonser på ”billigsalg” med 
store rabatter, har Hundesport klart å opprettholde tilnærmet likt pris-, 
rabatt- og inntektsnivå som i 2008. Man har med andre ord klart å unngå 
fall som resultat av finanskrisen, men klarte ikke å oppnå ambisjonen 
om høyere inntekter. 

Det ble også gjennomført et anbud på tjenesten annonsesalg, men ingen 
av de innkomne tilbud ble vurdert som bedre enn dagens leverandør. 

Medlemsverving
Med etablering av den nye Kommunikasjonsavdelingen ble ansvaret 
for medlemsrekruttering tillagt denne, og den tidligere prosjekt-
organiseringen opphørte. Utsendelsen av brosjyren ”Velkommen 
valp” ble innført som en fast rutine med ukentlig utsending til alle 
valpekjøpere som ikke er registrert som medlemmer i NKKs register. 
I løpet av 2009 ble 4.840 nye medlemmer vervet via dette tilbudet. 

I høst innledet man et samarbeid med Dyreidentitet, og det jobbes mot 
å kunne utvide tilbudet om medlemskap i NKKs lokale hundeklubber 
også til alle ID-registrerte hunder i løpet av 2010. 

Målet for 2009 var 69.000 betalte grunnkontingenter. Dette målet ble 
overskredet, og antall betalte grunnkontingenter ved årets slutt var på 
72.615. 

Informasjon til potensielle hunde-
eiere - Vil du bli hundeeier?
Markedsføringen av brosjyren ”Vil du bli hundeeier?” ble intensivert 
i 2009, blant annet via annonsering på hundenettsiden hunden.no, 
via zoobutikker, annonsering på egne nettsider og andre relevante 
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tidsskrifter. Tema ”Vil du bli hundeeier?” ble 
brukt sterkt i markedsføring av DOGS4ALL. 
Alle klubbene som hadde stand på rasetor-
get fikk utdelt brosjyren til eget bruk for 
publikum i tillegg til at NKK delte denne på 
sin stand. 

Man har i 2008 inngått samarbeid med Subject 
aid, et firma som distribuerer gratis materiale 
til alle skoler.”Vil du bli hundeeier?” er bestilt 
i mer enn 1.000 eksemplarer til skoler rundt 
om i hele Norge via denne tjenesten. 

Synlighet i samfunnet 
og i pressen
I januar deltok NKKs medierådgiver på 
Regionledersamling med et workshop for 
å heve regionenes kompetanse i forhold til 
pressearbeid. NKKs mediehåndbok ble sendt 
ut til alle medlemsklubber og -forbund. 
Håndboken er et hjelpemiddel for klubbene 
til både å kunne håndtere eventuelle medi-
ehenvendelser, men også til å kunne vurdere 
hvilke saker de selv kan forsøke å selge inn 
til lokalpresse og hvordan. Alle pressemel-
dinger fra NKK sentralt blir også sendt alle 
klubbene/regioner slik at de kan bruke dette 
i sitt arbeid. 

Hovedvekt i pressearbeidet i 2009 ble lagt på 
hundens betydning i samfunnet, hund og helse 
og norske raser. I løpet av 2009 ble det sendt 
ut 41 pressemeldinger, disse resulterte i 178 
NKK-initierte oppslag. I tillegg ble en kronikk 
om båndtvang tatt inn i ni ulike medier. NKK-
ansatte har blitt intervjuet eller vært debattanter 
i diverse medieinnslag.

I første halvår 2009 ble den største utfordringen 

at stadig flere kommuner lanserte forslag til 
helårs båndtvang. NKKs advokat ble engasjert 
til bistand saker hvor kommunene nektet å av-
skaffe ulovlig innført forskrift. I Oslo/Akershus 
resulterte forslaget om helårs båndtvang i stort 
engasjement blant hundeeiere. Saken ble hyp-
pig drøftet i diverse lokale medier, ofte med 
NKK som støtte. 

Sakene om hundene Majlo og Odin (begjært 
avlivet – den ene ulovlig innført, den andre 
forårsaket en rift på et barn under lek) har også 
ført til stort engasjement, og NKK har uttalt 
seg ved flere anledninger på hundeeiernes side. 

Andre politiske saker man arbeidet med i løpet 
av året var nødvergeretten, både i forhold til 
rovdyrangrep, men det har også vært flere saker 
med hund drept av folk/grunneiere. Åsnes-saken 
(vannskjøtsel av hunder) har også vært sentral 
store deler av året. 

Den britiske dokumentarfilmen ”Pedigree dogs 
exposed” som vistes også på norsk TV bidro til 
at NKK fikk presentere sitt arbeid for helse og 
avl i mediene. En større artikkel ble dessuten 
publisert i Hundesport. Man har også opprettet 
et system for beredskap i krisesituasjoner, og 
denne ble utprøvd under håndtering av denne 
saken, som på mange måter kunne oppfatte 
som en krise i hundeverdenen. 

Kommunikasjonsavdelingen holdt et foredrag 
om NKK for flere av de store veterinære kli-
nikker. Det viste seg at NKK har betraktelig 
utfordring i forhold til veterinærens kunnskap 
om NKK og vårt arbeid, og denne målgruppen 
vil bli arbeidet med videre i framtiden.

Som et ledd i arbeidet med å synliggjøre hun-
dens rolle i samfunnet, var ”Hundens rettsvern”, 
”Med hund på reisefot” og ”Farlige hunder” 
egne temaer i Hundesport. I tillegg ble det lagt 
vekt på hund i valgkampen og Hundesport 
presenterte de enkelte partiets holdning til 
hundesaken før valget. 

NKK.no 
Nkk.no brukes aktivt til å formidle nyheter 
fra hundeverdenen og ikke minst fra NKK. 
Man har opprettet egen meny for ”strate-
giske dokumenter” hvor alle kan finne de 
viktigste styringsdokumenter i NKK, som 
Måldokument og Tiltaksplan. 

Redaksjonen har engasjert et eksternt brukerpa-
nel for å hente inn erfaringer med brukervenn-
lighet og endringsforslag fra brukere. Mange 
av disse forslagene er innarbeidet.

Det er fortsatt noen utfordringer knyttet til den 
tekniske løsningen, noe som gjør at både utvik-
lingen av en kalendertjeneste, regionsidene og 
sidene til NKKU foreløpig ikke er ferdigstilt. 

For å bedre tilgjengeligheten er alle ansattes 
telefoner og epostadresser, samt oversikt over 
arbeidsoppgaver publisert. Man har synliggjort 
kontaktpersoner for pressehenvendelser og 
regionkontakter. 

Faktapool for 
journalister
Som en service til journalistene har man i 
løpet av 2009 utarbeidet 10 faktaark som 
dekker temaer journalistene oftest etterspør 
slik at dette er tilgjengelig døgnet rundt på 
NKKs nettsider.

Webpolicy
NKKs webpolicy vedtatt i 2009 etter høring 
blant medlemsklubbene. Policyen er ment 
som et hjelpemiddel til klubbene som står 
fritt til å anvende denne i arbeidet med sine 
nettsteder. 

Konferansen Hund 
og velferd
I oktober 2009 arrangerte NKK en heldags 
konferanse med Hund og velferd som tema. 
Formålet var å presentere for et bredt publi-
kum hvilke positive effekter hunder har på 
menneskets helse, og hvilke velferdsmessige 
utfordringer det finnes i forhold til hundens 
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helse. Konferansen ble aktivt markedsført, 
og 260 deltakere deltok på konferansen. 
Påmeldingsavgiften ble i sin helhet donert til 
Foreningen Servicehunder.

Ny profil og imple-
mentering av denne 
Utvikling og implementering av helhet-
lig profil for NKK fortsatte i 2009. Man 
har implementer den nye profilen på 
mange av NKK-produkter, blant annet kom 
Hundesport i ny mal før sommeren. På 
DOGS4ALL ble NKKs stand presentert i ny 
profil sammen med flere av trykksakene. 

Regionene er forespurt om sine behov i forhold 
til standsmateriale som kan brukes på messer og 
tilstelninger. Egne roll-ups har blitt produsert. 
Det er et mål å ha innført den nye profil på alle 
NKKs artikler i første halvdel av 2010. 

Oppdatering av 
skolepakken
Restopplaget av den ”gamle” skolepakken 
blir også sendt ut ved hjelp fra Subject aid. 
I løpet av 2009 har man jobbet med oppgra-
dering av innholdet. Det gjenstår noe arbeid, 
men det planlegges at det populære produk-
tet igjen vil bli tilgjengelig i løpet av 2010. 

NKKs boksamling
Boksamlingen er nå på plass og tilgjengelig 
etter avtale i egne lokaler på Bryn. Det har 
blitt ansatt en medlemsservicemedarbeider 
med bibliotekutdanning. Vedkommende har 
fått ansvaret for å ferdigstille kategorise-
ringsarbeidet samt å oppdatere biblioteket 
med nye titler. NKKs boksamling vil dermed 
i større grad kunne profilere seg som et 
fagbibliotek for hunderelevant litteratur og 
være tilgjengelig for klubber, medlemmer og 
andre interesserte.

DOGS4ALL markeds-
føring 
I forkant av NKKs storsatsing DOGS4ALL 
på Lillestrøm ble det lagt mye vekt på pres-
searbeid. Flere pressemeldinger ble sendt ut, 
også på engelsk til utenlandske hundetids-
skrifter og kennelklubber. Pressemeldingene 
har resultert i 17 ulike innslag i mediene 
– både på TV, radio, nett og i trykte medier. 
I alt ble 21 pressemedarbeidere akkreditert i 
løpet av messen. 

Norske raser
I tillegg til mediearbeidet, har man også 
arbeidet med andre tiltak for å fremme inter-
essen for de norske rasene. I samarbeid med 
Norsk Genressurssenter har man laget en 
engelsk brosjyre med presentasjon av de syv 
norske raser. Denne ble brukt aktivt gjennom 
hele året. Blant annet har alle utenlandske 
dommere som var invitert til å dømme på 
NKKs utstillinger fått utdelt brosjyren. Nor-
ske raser blir bevisst valgt til illustrasjoner.

Promotering av 
Norge som potensielt 
vertsland for Europa-
utstillingen
I 2009 har man begynt å lansere Norge som et 
potensielt vertsland for FCIs Europautstilling.

Egen eksklusiv brosjyre ble laget som støtte 
for dette arbeidet. Brosjyren lanserer Norge 
som et spennende turistmål, med lange utstil-
lingstradisjoner. 

Arbeidet vil fortsette i 2010, med blant annet 
dobbel internasjonal utstilling i Oslo-området, 
samt utvikling av NKKs kompetanse på bak-
grunn av erfaringene fra DOGS4ALL. Eget 
filmteam var til stede på Lillestrøm, og film-
materiale vil brukes til å kunne visualisere hva 
Norge har å by på som vertsland. 

Abonnement på 
Hundesport og salg i 
Narvesen
I lengre tid har det ikke vært mulig å ha 
abonnement på Hundesport. I 2009 er en 
abonnementsordning igjen etablert. 

Redaksjonen har gjennomført møte med Narve-
sen for å optimalisere spredning av utsalgssteder 
i Norge og tilpasse disse bedre til etterspørselen. 

Aksjonen ”Bruk pose”
Internt i organisasjonen har man fokusert 
på ansvarlig hundehold – blant annet ”Bruk 
pose”. Redaktøren av Hundesport har tatt 
opp temaet i sin leder, man har laget an-
nonser i bladet og innarbeidet oppfordringen 
i alle relevante sammenhenger. 
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Betalte Grunnkontingenter 2009

Gamle 58 278

Nye 10 130

Vervet 4 792

Totalt 73 200

Prog09 73 278

Res08 67 530

Res07 62 747
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Organisasjonsavdeling

1. NKK-regionene: Kontaktpunkt for og 
administrativ bistand til NKK-regionene, 
planlegging, gjennomføring og oppføl-
ging av regionsledermøter.

2. Medlemsklubbene: Bistå klubber/
forbund i lovtekniske og driftsmessige 
spørsmål, interne konfliktspørsmål i klub-
bene

3. Disiplinærsaker: Administrativt for-
ankringspunkt for Disiplinærkomiteen og 
Appellutvalget.

4. Organisasjonsutvikling: adminis-
trativt forankringspunkt for Organisa-
sjonskomiteen og dens underliggende 
lovkomité.

5. Organisasjonsopplæring: organi-
sering av generelle og tilpassede kurs, 
seminarer, foredragsholder m.m.

6. Kontakt med diverse organisa-
sjoner/myndigheter: i samarbeid med 
adm.dir.

7. Ungdomsarbeid: NKKU-kontakt 

Komiteer tilknyttet avdelingen:

1. Organisasjonskomiteen
2. Lovkomiteen tilknyttet organisasjons-
komiteen
3. Komiteen for gjennomgang av klubb-
lover
4. Disiplinærkomité
5. Appellutvalget
6. Konfliktutvalget

Organisasjon
Organisasjonsavdelingen ble etablert ved om-
struktureringen av administrasjonen i september 
2009. Avdelingen har to ansatte.

Tilpasninger i komite-
er, lover og regelverk
Hovedstyret oppnevnte etter RS 2009 en 
lovkomité som har laget et nytt lovutkast 
for NKK. En referansegruppe ga innspill til 
utkastet før det ble sendt til høring til alle 
regioner, klubber og forbund. Hovedstyret 
vil på basis av utkastet og høringsinnspill 
fremme forslag til nye lover for RS 2010. 
Likeledes vil det bli lagt fram forslag til 
mandater for de RS-oppnevnte komiteene. 
Arbeid med revisjon av lovnormalen vil 
deretter prioriteres.

Samarbeidsavtaler 
med eksterne 
organisasjoner
Samarbeidsavtalen med NJFF ble revidert i 
2009, og en praktiseringsavtale følger. Etter 

dialog med Norsk Sau og Geit har partene 
valgt å videreføre tidligere samarbeidsavtale 
uendret. 

Påvirke politikere til 
å innføre generell 
momsfritak
NKK har deltatt aktivt innen fellesorgani-
sasjonen Frivillighet Norge i arbeidet med 
momsfritak for frivillige organisasjoner. 
Alle politiske partier støtter nå de frivillige 
organisasjonenes krav om momsfritak, og en 
mer forutsigbar løsning er lovet.

Samarbeid med 
stiftelsen Aleksander-
fondet/Norske 
servicehunder
Per Kr. Andersen, Lise N Hjelmberg og 
Gunnar Jensen har i 2009 representert 
NKK i styret for Aleksanderfondet/Norske 
servicehunder.

KLUBBENES MEDLEMSTALL PR. 31.12.2009 
(tallene for 2008 står i parentes)

92 (83) raseklubber og 23 (23) lokale fuglehundklubber:       72.615    (65.204)

Autoriserte Hundedommeres Forening                    181   (177)

Norsk Freestyleforening                                  85   (85)

NKKs REGIONER:

Agder – 8 (8) klubber                                  1.082 (983)

Buskerud – 7 (7) klubber                               1.629  (1.413)

Hedmark/Oppland - 13 (13) klubber                       1.871  (1.812)

Hordaland - 9 (9) klubber                               1.663 (1.562)

Nordland – 13 (12) klubber                              1.656  (1.371)

Nordvestlandet – 19 (19) klubber                         1.712  (1.510)

Oslo/Akershu-s – 14 (14) klubber                          3.130 (2.926)

Rogaland – 6 (6) klubber                               1.455  (1.242)

Telemark – 5 (5) klubber                                 625 (519)

Troms/Finnmark – 7 (7) klubber                           1.161  (1.126)

Trøndelag – 12 (12) klubber                              1.776 (1.577)

Vestfold – 5 (5) klubber                                 1.373 (1.280)

Østfold – 6 (6) klubber                                  952  (884)

NORSK KENNEL KLUB UNGDOM                          296  (335)

SUM – 242* (232) KLUBBER                           93.262 (84.006)

*I dette tallet er inkludert klubbene som ble dannet 
utifra Miniatyrhundklubben. Disse nye raseklub-
bene tegnet formelt medlemsavtale med NKK fra 
01.01.10, men det har allerede fra høsten 2009 vært 
mulig å tegne medlemskap. Tallene inkluderer også 
medlemmer i de nye klubbene.
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og hadde stand på DOGS4ALL. 

Regionledersmøter 
Administrasjonen inviterte NKKU-leder på 
regionsledermøtet i januar 2009. Tiltaket ble 
meget positivt mottatt og NKKU vil fortsatt 
bli invitert til deltakelse i 2010. Oppnevnin-
gen av NKKUs avdelingsvise kontaktperso-
ner har først kommet i gang mot slutten av 
2009. Administrasjonen oppfordrer regio-
nene til å invitere NKKUs avdelingskontakt 
til sine møter.

Delegasjon til Svensk 
mesterskap i  
Freestyle
Det var gjort avtaler om at man skulle sende 
en delegasjon for å observere hvordan 
Svensk Mesterskap i freestyle ble arrangert. 
Dessverre mente de svenske arrangørene 
at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap og 
erfaring til å kunne motta delegasjonen, og 
reisen ble derfor avlyst.

Dommerkompendium 
for juniorhandling
En komité bestående av Petter Steen, Turid 
Stamnes, Marie Therese Haugen og Inger 
Dahle har ferdigstillet dommerkompendium 
i juniorhandling. Kompendiet ble sendt på 
høring til blant annet DUK og NKKU. Det 
er utarbeidet regler for utdanning av Junior-
handlingsdommere.

Organisasjonskurs 
Flere NKK regioner har avholdt kurs gjen-
nom året. Organisasjonssjefen har vært 
foreleser på disse kursene. 

Kompetanse- 
utveksling på tvers av 
regionene 
Det har også i 2009 vært avholdt regionsle-
dermøter hvor aktivitetstilbud, arrangement-
serfaringer og arrangementstiltak har vært 
tema.

Organisasjonshånd-
bok/kompendium
Kompendiets forfatter vil avvente reviderin-
gen til nye lover for NKK har vært behandlet 
på RS 2010. Når nytt kompendium forelig-
ger vil nytt studieoppsett for kurset utformes 
og frekvensen av organisasjonskurs plan-
legges intensivert. Inntil nytt kompendium 
foreligger vil det gamle benyttes som base 
for kursene. 

Ungdomsarbeidet 
generelt
Administrasjonen har fortsatt sitt ung-
domsarbeid med fokus på å legge til rette 
og veilede NKKU på de områdene det har 
vært ønsket. Høsten 2009 ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe for å gjennomføre tiltakene i 
handlingsplanen vedrørende ungdomssatsin-
gen. Arbeidsgruppen består av ansatte i orga-
nisasjonsavdelingen og aktivitetsavdelingen. 
Arbeidsgruppen ble sammensatt på denne 
måten, da man mente at ansatte fra organi-
sasjonsavdeling er en ressurs i videreutvik-
lingen av ungdomsklubben, og at ansatte fra 
aktivitetsavdelingen innehar kunnskap og 
ressurser på aktivitetsdelen. Man mente også 
at det var viktig å trekke nytte av ”yngre 
krefter” innad i administrasjonen. 
Det har vært avholdt to møter mellom NKKU 
og arbeidsgruppen, og dialogen har vært god. 
Blant annet la NKKU frem ett forslag om å om-
organisere ungdomsorganisasjonen, for å få en 
sterkere tilknytning til NKK. Dette er fremmet 
for Lovkomiteen og forventes tilrettelagt i de 
nye lovene for NKK. Administrasjonen vil fort-
sette å oppfordre regionene og de lokale rase-/

hundeklubbene til å innarbeide ungdomsarbeid 
og utnytte ressursene ungdommene innehar. 

Trening til leder- 
funksjoner i NKKU
NKK regioner har tilbudt organisasjonskurs 
til NKKU.

Revisjon av NKKUs 
konkurranseprogram
Konkurranseprogrammet er et skrinlagt 
prosjekt ettersom NKKU ikke lenger ønsker 
denne form for konkurranser. 

Aktiv medlemsver-
ving til NKKU
Det gjenstår fremdeles en del tilretteleggig 
for en mer aktiv medlemsverving. Arbeidet 
fortsetter i samarbeid med NKKU i 2010. 
Presentasjonsbrosjyren er ferdigstilt av 
NKKU, og administrasjonen sørger for at 
brosjyren gjøres tilgjengelig.

Medlemsfordeler for 
NKKU, rabatter, ung-
domskvoter på kurs
Administrasjonen har i 2009 innført gratis 
deltakelse for ungdom på blant annet det 
sentrale seminaret ”Hund og velferd”. 

Regionene har blitt oppfordret til at medlem-
mer i NKKU skal få rabattert pris på regio-
nenes arrangementer. To av NKKUs styre-
medlemmer har deltatt på organisasjonskurs. 
Det er ønskelig at NKKUs avdelingskon-
takter får et ”miniseminar” i organisasjons-
kunnskap, da NKKU har vurdert at det ikke 
er behov for det store organisasjonskurset. 
Dette er planlagt gjennomført i 2010.

NKKU-stand på NKKs 
internasjonale utstil-
linger samt på messer
NKKU har blitt invitert til å delta på alle de 
internasjonale utstillingene i 2009, men har 
dessverre hatt vanskelig for å bemanne standen. 
De har dog vært representert på noen utstillinger 
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Rapport ift Tiltaksplanen

Regnskaps- og 
registreringsavdeling

1. Økonomisjef-funksjoner: (Nærmere 
presisert i eget notat), deriblant lede og 
koordinere budsjettarbeidet i administra-
sjonen

2. Regnskap: Punsje inn- og utbetalin-
ger, mva-rapporter, bidrag til måneds- og 
årsrapporter, kontantkasse, betalingster-
minaler, lønnsutbetalinger, fakturering, 
remittering samt andre oppgaver knyttet 
til økonomimedarbeider

3. Medlemstilbud: Framforhandling, 
vedlikehold, videreutvikling

4. Sponsoring:
  a. Samarbeid med sponsorselger
  b. Forvaltning av sponsorinteresser

5. Registreringstjenester: Valper, eier-
skifter, omregistreringer, NOX-registeret

6. ID-databasen: Registrering av mi-
crochips, tatoveringsnummer for hunder 
og katter

7. NKKs sædbank: Godkjenning av 
søknader, fakturering

8. Kennelnavn: FCI-godkjenning, klage-
behandling

Regnskap og 
registrering
Regnskaps- og registreringsavdelingen ble etablert i september 2009 
som en følge av omorganiseringen i NKKs administrasjon. Avdelingen 
ledes av NKKs økonomisjef.

Inntektsbringende tiltak –  
evaluering av kostnader
Sikre inntekter er en viktig forutsetning for NKKs videreutvikling. 
Inntektsbringene og kostnadsreduserende tiltak blir vurdert fortlø-
pende og blir omtalt også andre steder i årsberetningen. NKK utfører 
avlesning av HD/AD bilder for Island og fra 2009 blir dette fakturert 
på ordinær måte. Dette ga en inntekt i 2009 på i underkant av kr. 
100.000.

Ny lastebil og ny pakkemaskin ble vurdert og besluttet kjøpt etter at 
vedlikeholds og reparasjonskostnader ble sammenliknet med kostnader 
for en ny maskin.

Tilstrekkelige driftsresultat og en 
stabil egenkapital, behov for  
spesielle avsetninger 
Det arbeides kontinuerlig i hele organisasjonen med et tilstrekkelig 
driftsresultat for øye, og ingen prosjekter blir påstartet uten at resultatef-
fekten og virkningen på egenkapitalen blir vurdert. Egenkapitalen ved 
årsskiftet er kr. 19,7 millioner, en betydelig økning fra 2008.

Sponsor- og samarbeidsavtaler
Det ble i 2009 besluttet å gjennomføre salg av sponsoravtaler selv. 
Det ble signert en samarbeidsavtale med en ny fôrleverandør i løpet 
av året. Den nye avtalen gir betydelig mer midler til NKK, samtidig 
som det legges opp til at samarbeidet mellom NKK og fôrleverandør 
blir nærere enn ved tidligere avtaler.

Stordriftsfordeler
NKK har fått gode hotellpriser i forbindelse med utstillinger som 
også medlemsklubbene har benyttet seg av.

Mange medlemsklubber benytter seg av NKKs innkjøpsordninger på 
premier og kritikkskjemaer.

Den elektroniske påmeldingsfunksjonen på utstillinger og prøver i 
Dogweb Arra benyttes av stadig flere arrangører, og har medført be-
tydelige innsparinger på porto samtidig som man har en langt bedre 
kontroll over påmeldinger til arrangementene.

Effektive registreringstjenester
Det er vurdert i 2009 om registrering av valper, kennelnavn, impor-
ter og helseresultater kan drives mer effektivt. Avdelingen har kom-
met opp med forslag til en rekke tiltak som innebærer IT-utvikling 
av nåværende systemer. Disse tiltakene er delvis gjennomført i 2009 

og ligger inne i ønskede programendringer for 2010. Det planleg-
ges en sammenliknende studie med våre naboland for å identifisere 
potensielle rasjonaliseringsgevinster.

Elektronisk oppdretterregistrering
Det skal innføres mulighet for at oppdretterne selv skal kunne regis-
trere valpenavn og eiere over internett for å gjøre saksbehandling av 
registreringen enda mer effektiv. Utviklingsarbeidet er midlertidig 
utsatt til 2010 fordi eksterne IT-prosjekter har blitt gitt prioritet frem-
for interne behov. Oppgaven forventes å kunne kvitteres ut i løpet av 
første halvår 2010.
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       Fakta

Hovedstyret
Etter NKKs 48. ordinære representantskapsmøte, avholdt 25. april 
2009, har Norsk Kennel Klubs Hovedstyre bestått av:
Leder:   Nils-Erik Haagenrud
Nestleder:  Per Arne Watle
Medlemmer:   Oddvar Andersrød, Anna Berntzen, 
   Lise Nyeggen Hjemberg, Geir Bjørge
   Larsen, Trine Melheim, Petter Rønningen
   og Siv Sandø

Disiplinærkomiteen
Leder:  Torunn Urheim
Nestleder: Per M. Jørstad
Medlemmer: Arne Foss, Aase Jakobsen og Ingar Karlsen

Appellutvalget
Leder:  Rolf Mangerud
Nestleder: Stein Feragen
Medlemmer: Grete Hovin, Kirsten Svendsen og Rune A. Sørli

Kontrollkomiteen
Bjørg Foss, Johnny Halvorsrud og Eva Mjelde med Grethe Bergen-
dahl som varamedlem

Revisor
Revisjonsfirmet KPMG v/ Statsautorisert revisor Svein Wiig

Representantskapet
Ordfører:  Arild Eriksen
Viseordfører: Anne Espelien

Representantskapets valgkomité
Else Gylseth Frantzen, Trygve Heyerdahl og Anne Tove Strande med 
Barbro Myrseth Gjerde som varamedlem

Hovedstyrets formann, Nils-Erik Haagenrud. Foto: Geir Olsen
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Fakta

NKKs komiteer 
og utvalg
FASTE KOMITEER
Kompetansegruppe lydighet: Johnny Halvors-
rud (leder), Svein Rønning, Øystein Ødegård, 
Ann-Elise Thoresen, Stein Feragen, Hilde 
Ulvatne Marthinsen og Erik Brenden
Kompetansegruppe agility: Harald Schjelderup 
(leder), Marianne Mowé, Gondola Guttormsen, 
Morten Bratlie, Thomas Thiesen, Arild Berntsen 
og Petter Nordlien
Kompetansegruppe blodspor og ferskspor-
prøver: Erling Kjelvik (leder), Øystein Sjursen, 
Knut Jørstad, Kjell Grødal og Berit L. Andresen
Kompetansegruppe mentaltester: Jan Kristi-
ansen (leder), Maj-Brit Iden, Ola Valan, Johnny 
Johnsen og Sverre Kirkemo
Kompetansegruppe RIK: Terje Hammerseng 
(leder), Gunnar Aagesen, Karl-Otto Ojala, 
Arvid Krogh, Henning Wold, Michael Nesland 
og Vegar Sund
Kompetansegruppe brukshund: Anne In-
gebrigtsen (leder), Ronny Lauten, Geir Land, 
Line Moen, Kristoffer Modell, Kari Sellevoll 
og Bjørg Tharaldsen
NKKs jakthundkomité: Per Arne Watle (HS), 
Niels Brandstrup (dachshund), Marianne Holmli 
(elghund), Torstein Rudi (retriever), Kåre Norum 
(fuglehund) og Gunnar Handberg (fuglehund)
Dommerutdannelseskomiteen (DUK): Leif-
Herman Wilberg (leder), Marianne Holmli, Per 
Iversen og Petter Steen
Utstillingskomiteen: Inger Kristiansen (leder), 
Harald Aune, Anne-Mari Haugsten, Per Iversen 
og Borghild Moen
Komiteen for NKKs hedersbevisninger: Per 
Kristian Andersen, Eva Mjelde, og Per-Harald 
Nymark
Standardkomiteen: Lisbeth Campbell, Wenche 
Eikeseth, Petter Fodstad og Trygve Heyerdahl
Sunnhetsutvalget: Astrid Indrebø (sekr.), Liv 
Evjen, Christian Geelmuyden, Kari Granaas 
Hansen, Geir Bjørge Larsen, Frode Lingaas, Eva 
Mjelde, Marte Ottesen, Kristin Wear Prestrud 
og Karin Undal Stormoen
Kontaktutvalget NKK/Norges veterinærhøg-
skole og Den norske Veterinær forening /Små 
dyrpraktiserende Veterinærers Forening:
Nils-Erik Haagenrud og Per Arne Watle 

MIDLERTIDIGE  
KOMITEER
Komité for revisjon av NKKs lover 2010:  
Anne Cathrine Frøstrup (leder), Kirsten Bjør-
nelykke, Trine Melheim og Ole-Arild Fosmo
Referansegruppe for komiteen for revisjon 
av NKKs lover: Karl Erik Berge, Borghild 
Moen, Terje Lorem, Torunn Urheim, Jon G. 
Olsen og Gunnar Handberg
Organisasjonskomiteen: Torunn Urheim 
(leder), Øystein Eikeseth, Olav Hedne, Geir 
Bjørge Larsen, Eivind Mjærum, Siv Sandø og 
John G. Torsvik 
Komiteen er satt i bero til etter RS i 2010
Lovkomiteen tilknyttet Organisasjonsko-
miteen: Anne Cathrine Frøstrup, Olav Hedne, 
Trine Melheim, Eivind Mjærum og Siv Sandø
Komiteen er satt i bero til etter RS i 2010
Komiteen for gjennomgang av klubblover:
Ole-Arild Fosmo (leder), Knut Andersen, Aase 
Jakobsen, Per-Harald Nymark, Bjørn Sjøvold, 
Kirsten Svendsen, Torunn Urheim, Rita Wilberg 
og Edgar Waag
Komiteen er satt i bero til etter RS i 2010
Rådgivende Konfliktråd:
Arild Eriksen (leder), Erik Rynning (nestleder), 
Torunn Sørbye, og Gunnar Handberg

ADMINISTRATIVE 
KOMITEER
NKKs representant i Samordningsutvalget 
NKK/NJFF - terminlister for prøver og 
utstillinger: Oddvar Andersrød (HS) samt 1 
person fra NKKs aktivitetsavd.
For prøver: Bertil Nyheim (NJFF), Ellen B. 
Dobloug(FKF), Stein Wahlstrøm (NHKF), Arild 
Visdal (NEKF) og Bjørn G. Pettersen (NDKF)
For utstillinger: Bertil Nyheim (NJFF), Tove 
Naper (FKF), Stein Wahlstrøm (NHKF), Ma-
rianne Holmli (NEKF), Bjørn G. Pettersen 
(NDKF) og Stein Feragen (KG for LP)
Kompetansegruppe for ringsekretærer:
Kristin Gustafson, Inger Kristiansen og Johnny 
Mathisen 
Vinnergallakomiteen: Anne Indergaard og 
Leif-Herman Wilberg, samt en person fra NKKs 
aktivitetsavd.
Kompetansegruppe atferd: Geir Ottesen 
(leder), Stepanka Horakova (sekr.), Morten 

Bakken, Frode Lingaas, Kristin Wear Prestrud, 
Randi Helene Tillung og Terje Østlie

NKK-
REPRESENTANT(ER) 
I FCI- OG NKU-KOMI-
TEER
(oppnevnt for 2 år – til ut juni 2011)

NKKs representant i NKU/AU
 Nils-Erik Haagenrud og Per Arne  
 Watle
NKUs vitenskapelige komité
 Astrid Indrebø
NKU og FCIs utstillingskomité
 Leif-Herman Wilberg
NKU og FCIs agilitykomité
 Marianne Mowé
NKU og FCIs lydighetsprøvekomité
 Johnny Halvorsrud
FCIs komité for støvere
 Knut H. Jellum
FCIs komité for retrievere
 Torstein Rudi
FCIs komité for spaniels
 Tor Magne Gramstad
FCIs komité for stående fuglehunder
 Kjell Duedahl
FCIs komité for kontinentale stående fu-
glehunder
 Tore Chr. Røed
FCIs komité for Lure Coursing
 Steinar Mathisen
FCIs dommerkomité
 Leif-Herman Wilberg
FCIs brukshundkomité 
 Terje Hammerseng
FCIs komité for oppdrett
 Astrid Indrebø



   Årsberetning 2009 - Norsk Kennel Klub   21

    Statistikk
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Norskregistrerte hunder

Totalt registrerte 2005-2009, samt 1985, 1990, 1995 og 2000

Antall registreringer fordelt på FCI-grupper

Gr. 1 
Bruks-, 
hyrde og 
gjeterhun-
der

Gr. 2 
Pinscher-, 
schnauzer-, 
molosser og 
sennenhun-
der

Gr. 3 
Terriere

Gr. 4
Dachshun-
der

Gr. 5
Spisshunder

Gr. 6
Drivende og 
spisshunder

Gr. 7
Stående 
fuglehunder

Gr. 8 
Apporteren-
de hunder

Gr. 9 
Selskaps-
hunder

Gr. 10
Mynder
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Statistikk

Ant. 
prøver

Av-
lyste 
prøver

AGILITY 102 2

ANLEGGSPRØVE BLODSPOR 2 1

BLODSPORPRØVE - BEVEGELIG 136 10

BLODSPORPRØVE - ORDINÆR/SAMLET 90 5

BRUKSHUNDPRØVE (NBF) 107 17

BRUKSPRØVE FOR SCHWEISSHUNDER 1 0

DREVPRØVE FOR BASSETS - BEVEGELIG 2 0

DREVPRØVE FOR BASSETS - ORDINÆR/SAMLET 2 0

DREVPRØVE FOR DACHSHUND - BEVEGELIG 12 1

DREVPRØVE FOR DACHSHUND - ORDINÆR/SAMLET 11 0

DREVPRØVE FOR ALPINSK DACHSBRACKE 2 0

ELGSPORPRØVE 26 6

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SAMLET BANDHUND 27 4

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SAMLET LØSHUND 13 2

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SEPARAT BANDHUND 25 0

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SEPARAT LØSHUND 36 0

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SAMLET BANDHUND 13 1

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SAMLET LØSHUND 17 2

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SEPARAT BANDHUND 15 1

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SEPARAT LØSHUND 21 0

FERSKSPORPRØVE - BEVEGELIG 106 10

FUGLEHUNDPRØVE - APPORT 21 1

FUGLEHUNDPRØVE - FULLKOMBINERT 4 1

FUGLEHUNDPRØVE - HØYFJELL HØST 53 1

FUGLEHUNDPRØVE - HØYFJELL VINTER 65 2

FUGLEHUNDPRØVE - LAVLAND HØST 11 0

FUGLEHUNDPRØVE - SKOGSFUGL HØST 32 3

FUNKSJONSANALYSE 39 5

HAREHUNDPRØVE - RR RÅDYRRENHET 35 4

HAREHUNDPRØVE EP - ELITE 38 4

HAREHUNDPRØVE SP - SMÅHUNDER 23 0

HAREHUNDPRØVE ÅP - ÅPEN SAMLET 8 1

HAREHUNDPRØVE ÅP - ÅPEN SEPARAT 52 0

JAKTANLEGGSPRØVE FOR SPANIEL - BEVEGELIG 4 0

JAKTANLEGGSPRØVE FOR SPANIELRASENE 8 2

JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND 7 0

JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND - SPREDT 2 0

JAKTPRØVE FOR RETRIEVERE 41 1

KARAKTERTEST 28 3

KOMBINERTPRØVE FOR SPANIELRASENE - DEL I 5 1

KOMBINERTPRØVE FOR SPANIELRASENE -DEL II 5 0

KOMBINERTPRØVE SPANIEL - DEL I - BEVEGELIG 4 0

KUNSTHIPRØVE 6 0

LURE-COURSING FOR MYNDER 2 0

LYDIGHETSPRØVER                181 5

MENTALBESKRIVELSE HUND 32 5

KÅRINGSPRØVE 5 1

RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER 113 21

VANNPRØVE FOR NEWFOUNDLANDSHUND 6 0

Sum 1596 123

PRØVER OG STEVNER I 2009

Registrerte 

valper: 30073

Eierskifter: 3789

Kennelnavn: 353 

(326 godkjente, 27 avvist)

Offisielle røntgenavlesninger i 2009

HD: 9745

AD: 3582

Spondylose (boxer): 154

Kneledd (boxer): 105
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    Regnskap

Driftsinntekter
Grunnkontingent
Budsjettmålet på 69.000 betalte medlemmer 
med full grunnkontingent ble overskredet og ved 
årsskiftet hadde vi mer enn 72.000 medlemmer. 
Dette skyldes hovedsakelig at vi har lykkes 
med å beholde eksisterende medlemmer i en 
større grad enn tidligere. Medlemsutviklingen 
blir vurdert som veldig positivt for fremtiden.

Registreringsprodukter
I løpet av året ble det registrert flere valper enn 
noen gang i Norge, samtidig som importen fra 
utlandet også nådde et foreløpig høydepunkt. 
Registrering av nye kennelnavn var lavere enn 
i 2008 og langt under budsjett.

Helseprodukter 
(HD/AD/øyne/DNA og sædbanken)
Vi har oppnådd en betydelig økning fra tidligere 
år og resultatet er bedre enn budsjettert. Vi 
mener dette skyldes et økende fokus på hund 
og helse både fra NKK, klubbene og oppdret-
tere/ valpekjøpere.

Hovedstyret og administrasjonen har opprettholdt fokus på økonomisk styring i 2009, 
samtidig som man har ønsket vekst i inntektene for å trygge fremtiden. Økonomikom-
petansen i administrasjonen har blitt styrket og det er investert betydelige midler i op-
pgradering av IT programmer. Regnskapet for 2009 har blitt belastet med betydelige 
kostnader som har blitt avsatt i bundne fond, disse kostnadene tilbakeføres fra fondene 
ved årets slutt.  

Inntekter utstillinger
Inntektene fra utstillingene er detaljert beskrevet 
i eget delregnskap på side 4 Resultatet er bedre 
enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av flere 
hunder på Dogs4All utstillingen på Lillestrøm 
enn det som var forutsatt.

Inntekter Hundesport
Eget delregnskap for Hundesport er presentert 
på side 24. Ambisiøst inntektsbudsjett ble ikke 
oppnådd, hovedsakelig på grunn av finanskrisen 
som rammet annonsemarkedet meget hardt.

Øvrige inntekter
Under posten øvrige inntekter finner man ID-
inntekter, aktivitetsinntekter, samarbeidsavtaler 
og diverse inntekter. Momsrefusjon fra Lot-
teri- og Stiftelsestilsynet på kr. 1.629.958 er 
inntektsført i 2009.

Driftskostnader
Vareforbruk
Vareforbruket var betydelig lavere enn budsjet-
tert. Dette skyldes et begrenset varesalg og 
lavere vareforbruk enn forventet.

Lønn og sosiale kostnader
Lønnskostnadene økte betydelig målt mot 2008, 
hovedsakelig på grunn av et lønnsoppgjør som 
løftet de laveste lønningene betydelig. Dette 
medførte at pensjonskostnadene økte ekstraor-
dinært fordi organisasjonen har et ytelsesbasert 
system. Kostnadsøkningen var ønsket, og i 
henhold til det vedtatte budsjettet for 2009.

Andre administrasjonskostnader
Jfr. note 5 for å se en detaljert oversikt. Det er 
spesielt IT-kostnader og støtte til dommerutdan-
nelse til klubber og direkte til dommere som 
har økt betydelig fra 2008. Honorarer har blitt 
betydelig redusert sammen med kostnader til 
reiser og møter.

Regnskap 
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Hundesport regnskap
Inntekter 2009 Budsjett 2009 Resultat 2008
Annonser 3.940.011 4.540.000 4.149.374
Løssalg, abonnement 34.719 60.000 42.602
SUM 3.974.730 4.600.000 4.191.976

Kostnader
Trykking 1.913.527 2.050.000 1.934.643
Honorarer 1.304.288  1.610.000 1.394.654
Porto, distribusjon 2.630.031 2.540.000 2.259.110
SUM 5.847.848 6.200.000 5.588.407

Resultat uten lønn -1.873.118 -1.310.000 -1.396.431
Lønn, sosial 712.445 710.000 622.204
Resultat med lønn -2.585.563 -2.310.000 -2.018.635

    Regnskap

Inntekter
For å holde produksjon av Hundesport på 
et kostnadseffektivt nivå, er det bestemt at 
et anbud skal gjennomføres annet hvert år. 
I 2009 ble det gjennomført en anbudsrunde 
på trykkerileveranser. Det viste seg nok en 
gang at vårt trykkeri Norprint har meget 
konkurransedyktige priser da de leverte det 
beste anbudet og man har valgt å fortsette 
med Nordprint som leverandør også for de 
kommende to år. 

Annonseinntektene var budsjettert med en 
ambisjon om økning, men det viste seg å være 
vanskelig å oppnå det ambisiøse budsjettet i 
et marked hardt rammet av finanskrisen. An-
nonseakkvisitøren HS Media ble fulgt tett opp 
gjennom året for å holde fokuset på budsjettopp-
nåelsen. Mens det generelle annonsemarkedet 
i Norge falt med over 20% i løpet av året, og 
de fleste mediene har solgt sine annonser på 
”billigsalg” med store rabatter, har Hunde-
sport klart å opprettholde tilnærmet likt pris-, 
rabatt- og inntektsnivå som i 2008. Man har 
med andre ord klart å unngå fall som resultat 
av finanskrisen, men klarte ikke å oppnå am-
bisjonen om høyere inntekter. 

Det ble også gjennomført et anbud på tjenesten 
annonsesalg, men ingen av de innkomne tilbud 
ble vurdert som bedre enn dagens leverandør. 

I lengre tid har det ikke vært mulig å ha 
abonnement på Hundesport. I slutten 2009 
ble abonnementsordningen igjen etablert og 
i 2010 kan man starte med mer aktiv rekrut-
tering av abonnenter for å øke inntektene.  

Redaksjonen har gjennomført møte med Narve-
sen for å optimalisere spredning av utsalgssteder 
i Norge og tilpasse disse bedre til etterspørselen.

Kostnader 
Kostnader ble betydelig lavere enn budsjet-
tert, og dette til tross for at man har opp-
nådd betraktelig høyere medlemsantall (og 
dermed opplagstall) enn budsjettert.

Med målrettet kostnadskonrtroll har man 
klart å redusere honorarposten, samtidig 
som man fortsatte å opprettholde bredden i 
innholdet. Som konsekvens av de lavere an-
nonseinntektene ble også honorarinntektene 
noe lavere ift budsjett da annonseakkvisitørs 
provisjon føres på denne posten. 

Kommentarer til 
Hundesport-regnskap

Kostnadene til trykking ble noe lavere enn 
budsjettert, for tredje år på rad. Bakgrunnen 
er streng kostnadskontroll som følge av svik-
tende inntekter. 

Portokostnader er noe høyere enn budsjettert. 
Økningen skyldes hovedsakelig at det tilkommer 
ikke-budsjetterte kostnader med plastpakking 
og ilegging av bilag for enkelte annonsører. 
Disse kostnadene inntektsføres samtidig som 
annonseinntektene.

En stadig økende medlemsmasse fører til større 
opplag og høyere portokostnader, men som 
nevnt ovenfor har man likevel klart å holde 
kostnadene på et lavt nivå.

Lønn og sosiale 
utgifter 
Fra 2008 begynte man å føre lønn under fel-
les post etter anbefaling av revisor da ansatte 
i kommunikasjonsavdelingen har mange 
andre oppgaver i tillegg til Hundesport-
produksjon. Beløpet er utregnet utifra den 
stipulerte tidsbruken Kommunikasjonsavde-
lingen bruker på bladproduksjon. 
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Per Arne Watle (nestleder)

Kommentarer til balansen

Balansen har økt betydelig fra 2008 til 2009, noe som hovedsakelig 
skyldes økt innbetaling av kontingenter for neste år. Dette fører til at 
bankinnskudd ved årsskiftet er meget høyt og at annen kortsiktig gjeld 
også har økt.

Anleggsmidler 
Investeringer i software har også i 2009, som tidligere år, vært bety-
delig. Det er innført et klart skille mellom aktivering og kostnadsfø-
ring av IT kostnader.

Omløpsmidler 
Består nesten utelukkende av bankinnskudd i DnB NOR, hvorav 15 
millioner er satt inn på særvilkår. 

Disponering av årets resultat 
Årets resultat på kr 1.611.421 disponeres som følger: 

Bundet kapital (Jfr. Note 8)
Oppløsning av tidligere års avsetninger er kr 957.520 som fordeler seg 
på følgende fond:
Forskningsfond     260.000
Fond for momskompensasjon til klubber      48.069
Fond for dommerutdannelse    400.000
Fond for støtte til NKK regioner   249.451

Årets avsetninger til fond er kr 930.000 som fordeler seg på følgende fond:
Fond for momskompensasjon til klubber  300.000
Fond for dommerutdannelse    400.000
Fond for støtte til NKK regioner   230.000

Opptjent egenkapital
Etter avsetninger til bunden kapital, har vi økt opptjent egenkapital 
med det gode 2009 resultatet med kr 1.638.941.

Kommentar til balansen

Nils-Erik Haagenrud (leder)

Geir B. Larsen

Petter Rønningen

Lise Nyeggen Hjemberg

Siv SandøTrine Melheim

Anna BerntsenOddvar Andersrød

Espen Engh (adm.dir.)
Oslo, 16. februar 2010

Konklusjon
Resultatet for 2009 har styrket NKKs egenkapital. Egenkapital- og likviditetssituasjonen er svært sterk. Regnskapet for 2009 er avlagt 
under forutsetning om fortsatt drift. Regnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler, gjeld og resultat. Det er ikke inntruf-
fet forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurdering av regnskapet for 2009.
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Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Note 2009 2008
2 SUM DRIFTSINNTEKTER 54 211 436 51 000 412

Varekostnader 286 094 365 491
3 Lønnskostnader 22 313 815 18 500 642
4 Ordinære avskrivninger 2 189 037 2 339 697
5 Andre driftskostnader 28 399 459 27 800 662

SUM DRIFTSKOSTNADER 53 188 406 49 006 492
DRIFTSRESULTAT 1 023 030 1 993 920

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter 658 395 1 077 690
Renter og andre finanskostnader 70 004 0
FINANSRESULTAT 588 391 1 077 690

8, 9 ÅRSRESULTAT 1 611 421 3 071 610

Avsetninger:
Oppløsning av tidligere års avset-
ninger

-957 520 -1 870 618

Dette årets avsetninger 930 000 1 115 000
Overført til opptjent Egenkapital 1 638 941 3 827 228
Sum oppløsninger og avsetninger 1 611 421 3 071 610

 Resultatregnskap
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Balanse
Note 2009 2008

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaski-
ner

2 157 075 2 213 000

SUM ANLEGGSMIDLER 2 157 075 2 213 000

OMLØPSMIDLER

6 VARER 2 134 261 1 569 419

FORDRINGER

7 Kundefordringer 3 670 095 3 745 095

Andre fordringer 476 112 636 841

SUM FORDRINGER 4 221 207 3 520 015

10 BANKINNSKUDD OG KONTANTER 32 940 802 28 555 483

SUM EIENDELER 41 453 345 35 857 917

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

8 Sum bundet egenkapital 2 362 573 2 390 092

9 Opptjent egenkapital 17 340 406 15 701 464

SUM EGENKAPITAL 19 702 979 18 091 557

GJELD

Leverandørgjeld 1 858 577 998 047

10 Skyldig offentlige avgifter 2 183 712 1 771 218

11 Annen kortsiktig gjeld 17 708 078 14 997 096

SUM GJELD 21 750 367 17 766 360

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 453 345 35 857 917

Balanse

Nils-Erik Haagenrud (leder)

Geir B. Larsen Anna BerntsenLise Nyeggen Hjemberg

Siv Sandø

Oddvar Andersrød

Espen Engh (adm.dir.)
Oslo, 16. februar 2010

Petter Rønningen

Per Arne Watle (nestleder)

Trine Melheim
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Noter

Årsregnskapet, som består av resultatregnskap, 
balanse og note-opplysninger er avlagt i samsvar 
med regnskapsloven og god regnskapsskikk for 
små foretak i Norge gjeldende pr. 31.desember 
2009.     
     
Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering 
av eiendeler og gjeld   
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klas-
sifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler.     
     
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig 
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående.  
     
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes 
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt 

beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld 
oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 
renteendring.    
    
Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper 
og redegjøres for nedenfor.   
     
Valuta     
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til 
balansedagens kurs.   
     
Varer     
Varer er vurdert til det laveste av anskaffel-
seskost og netto salgsverdi. Det har ikke vært 
avsetning for ukurans i 2009.  
     
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer oppfø-
res til pålydende etter fradrag for avsetning 
til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de 
enkelte fordringer.    
     
Bankinnskudd, kontanter o.l  
Posten inkluderer kun kontanter og bankinn-
skudd. NKK har ingen øvrige betalingsmidler 

2009 2008
Per virksomhetsområde:
Grunnkontingenter 9 827 230 9 359 410
Registreringsprodukter 13 763 679 13 288 803
ID inntekter 3 825 514 3 317 194
Helseprodukter 3 242 166 2 673 969
Utstillingsinntekter 9 969 738 8 976 389
Aktivitetsavgift 3 556 281 3 327 242
Inntekter Hundesport 3 974 730 4 191 976
Samarbeidsavtaler 1 605 456 1 676 263
Andre inntekter 4 446 640 4 189 166
Sum totale inntekter 54 211 436 51 000 412

per 31.12.2009    
    
Anleggsmidler
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag 
av anskaffelseskost.   
     
Inntektsføring av medlemskontingent 
Kontingentinntekten bokføres løpende ved 
betaling og tidsavgrenses per 31.12. 

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt 
- sammenstilling   
Inntekt resultatføres som hovedregel når den 
er opptjent. Utgifter sammenstilles med og 
kostnadsføres samtidig med de inntekter ut-
giftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når 
de påløper.  

Pensjonsforpliktelse og pensjonskostnader
Organisasjonen har en pensjonsordning som gir 
de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsy-
telser, kalt ytelsesplan. Årlig premie kostnads-
føres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden 
klassifiseres som ordinær driftskostnad og er 
presentert sammen med lønn.

I andre inntekter er momskompensasjonsmidler 
fra Lotteri- og stiftelsestilsynet inkludert med 
kr 1.629.958 i 2009 og med kr 1.681.765 i 
2008. Dette var skilt ut som egen linje i 2008, 
men er av sammenlikningshensyn innarbeidet 
i 2008 tallene som nå fremlegges.
     
Grunnkontingent 
Grunnkontingenten inntektsføres ved betaling 
for inneværende år og tidsavgrenses pr 31.12 
for det kommende år. 

Note 1 - Regnskapsprinsippet

Note 2 - Inntekter

Noter
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   Noter

2009 2008
Lønn 16 903 549 14 003 041
Arbeidsgiveravgift 2 646 950 2 277 358
Andre ytelser 2 763 316 2 220 243
Totalt 22 313 815 18 500 642
Gjennomsnittlig antall ansatte 35,2 35,0

2009 2008
Bokført verdi pr 1.1. 2 213 000 2 358 000
Tilgang kjøpte driftsmidler 2 133 112 2 194 697
Bokført verdi 31.12. før 
avskrivninger

4 346 112 4 552 697

Årets avskrivninger 2 189 037 2 339 697
Bokført verdi 31.12 etter 
avskrivninger

2 157 075 2 213 000

Økonomisk levetid: 3 år
Avskrivningsplan: Lineær

2009 2008
Reiser og møter 1 126 338 1 647 018
Honorarer 590 337 1 924 302
PR og annonser 453 655 669 689
Kostnader Hundesport 5 847 848 5 588 407
Kostnader utstilling 8 130 801 7 552 001
Kostnader helseprodukter 
(HD/AD/øyne/DNA/sæd-
banken)

597 642 434 386

Kostnader IT 1 464 755 1 052 431
Kostnader NKK regioner 249 451 245 944
Kostnader hund og helse 541 418 298 741
Kostnader dommerutdan-
nelse/støtte

1 546 105 664 120

Andre administrative kost-
nader

7 851 111 7 723 622

Totale andre driftskostnader 28 399 459 27 800 662

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende 
direktør var kr 895.995. i 2009. Administre-
rende direktørs andel av premie i kollektiv 
pensjonsordning utgjorde kr. 66.020

Note 3 - Lønnskostnader

Note 4 - Varige driftsmidler

Note 5 - Andre driftskostnader Revisor     
Kostnadsført honorar til revisor for 2009 ut-
gjorde kr. 162.084, hvorav kr. 28.750 gjelder 
avregnet bistand for 2008.   
     
Honorar til ordinær revisjon i 2009 utgjorde 
kr 121.667 og honorarer til revisjonsrelatert 
bistand utgjorde kr 0.   
     
Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepen-
sjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Organisasjonen har pensjonsordninger som 
omfatter i alt 35 personer. Ordningene gir rett til 
definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå 
ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på 
ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er 
dekket gjennom et forsikringsselskap. Forplik-
telsen er ikke balanseført. Pensjonsordningen 
anses å oppfylle kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjonsordning.   
     
Kostnadsført premie i 2009 er kr. 2.140.041. 
Saldo på premiefondet er pr. 31.12.2009 kr 
1.008.528
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2009 2008
Salgsvarer 1 712 869 1 216 933
Premiebeholdning 421 392 352 486
Sum varer/premier 2 134 261 1 569 419

Avsetninger: 2009 2008
Bibliotek fondet 121 510 121 510
Fond for dommerutdannelse 400 000 400 000
Fond for momskompensasjon 
klubber

551 931 300 000

Fond for støtte NKK regioner 395 549 415 000
Forskningsfondet 893 582 1 153 582
Bundet egenkapital per 31.12 2 362 572 2 390 092

2009 2008
Egenkapital per 1.1. 15 701 464 11 874 237
Årets resultat 1 611 421 3 071 609
Overføring fra bundet egenkapital 957 520 1 870 618
Overføring til bunden egenkapital -930 000 -1 115 000
Opptjent egenkapital per 31.12 17 340 405 15 701 464

2009 2008
Skyldig skattetrekk på vegne 
av de ansatte

798 213 696 320

Skyldig arbeidsgiveravg på 
lønn og opptjente feriepenger

973 837 839 955

Skyldig merverdiavgift 411 662 234 942
2 183 712 1 771 218

På konto for skattetrekk står det kr 1.746.088 per 
31.12.2009

Varer og premier er vurdert til kostpris med 
fradrag for ukurans. Vi har ikke ukurante varer 
per 31.12.2009.

Det er avsatt kr 300.000 for uavhentede premier 
per 31.12.2009

Note 6 -Varer/premier

        
Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for delkrederavsetning på kr 367.686. 
Av dette utgjør kr 167.686 årets økning i avsetningen. 

Note 7 - Kundefordringer

Note 8 - Bundet egenkapital

Note 9 - Opptjent egenkapital

Note 10 - Skyldige offentlige avgifter

Noter
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   Noter

2009 2008
Skyldig ansatte, lønn og feri-
epenger

1 819 988 1 586 518

Forskudd grunnkontingent, 
NKKs andel

2 507 510 2 055 340

Avsetning for påløpte, ikke 
mottatte kostnader

2 095 500 898 677

Forskuddsbetalte inntekter, 
ikke avregnet

11 285 080 10 456 561

Sum annen kortsiktig gjeld 17 708 078 14 997 096

Alle beløp som tilhører driftsåret som er kjent 
(faktura mottatt) ved dato for regnskapsav-
leggelse er kostnadsført på respektive steder 
under resultatregnskapet og derfor belastet 
regnskapsåret. Det er i tillegg ved årsskiftet 
vurdert hvor mye kostnader man ennå ikke 
har mottatt faktura på, og dette er estimert, 
kostnadsført og lagt som gjeld i balansen.

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld
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Revisjonsberetning
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