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Hovedstyret har i år valgt å gjøre 
en del endringer i årsrapporten. I 
henhold til Handlingsplanen skal 
NKK utvikle en profesjonell års-
rapport for å kommunisere våre 
handlinger i 2007 og planer videre 
i 2008 til våre beslutningstakere 
på en best mulig måte. Årsrap-
porten følger også handlingspla-
nens disposisjon og er innpakket 
i ett nytt og friskere design. 

Hovedstyret har, ved hjelp av 
administrasjonen og handlings-
plankomiteen, utarbeidet et 
nytt forslag til Handlingsplan 
2008-2010 hvor den tidligere 
kommunikasjonsplanen er blitt 
innarbeidet slik at NKK får et 
felles styringsdokument.

Handlingsplanen har nedfelt 
NKKs mål og verdier og det 
arbeidet som gjøres fortløpende 
skal være forankret i disse. 

NKK har i løpet av året arbeidet 
med å være engasjerende gjen-
nom videreutvikling av aktivi-
tetstilbudet til medlemmene og 
utvikling av nye tilbud. Hoved-
styret har vedtatt at det skal 
igangsettes organisasjonskurs 
for tillitsvalgte. Administrasjo-
nen har styrket bemanningen 
på kommunikasjon for at NKK 
skal få større gjennomslags-
kraft og bli mer synlige i me-
dia og samfunnet generelt.

NKK ønsker å være inklude-
rende gjennom å skape tilbud 
til stadig nye grupper av hun-
deeiere. I 2007 har vi igangsatt 
et arbeid for å utvide aktivi-
tetstilbudet til i større grad å 

omfatte eiere av blandingshunder 
og uregistrerte hunder. Målet er 
å få også denne store gruppen 
hundeeiere med i vår organisa-
sjon. Gjennom blant annet utred-
ninger om hund i borettslag og 
kompetanseutvikling  på allergi-
problematikk, har NKK i løpet av 
året arbeidet for inkludering av 
hund og hundehold i samfunnet.

Gjennom kompetanseutvikling 
både blant medlemmene og 
blant de ansatte søker NKK å 
oppnå målet om en kunnskapsrik 
organisasjon. Medlemsunder-
søkelsen foretatt i 2007 viser at 
NKK allerede scorer særlig høyt 
blant medlemmene når det gjel-
der fagkunnskap om hund.

NKK er i en oppbyggingsfase når 
det gjelder politisk virksomhet 
og ressurser til å være premiss-
leverandør og part i samfunns-

debatten. Under 2007 har NKK 
blant annet deltatt i den offentlige 
debatten rundt forslag til kom-
munale hundeforskrifter og ny 
dyrevernlov og også på andre 
måter opptrådt som offensiv i 
samfunnsdebatten. Også her sat-
ses det på kompetanseutvikling.

Blant annet gjennom utviklingen 
av en forpliktende serviceerklæ-
ring i 2007 har NKK forsøkt å 
komme nærmere målet om en 
serviceinnstilt organisasjon.

Hovedstyret har i 2007 vedtatt 
saksbehandlingsregler som skal 
gjelde for hele organisasjonen ba-
sert på god saksbehandlingsskikk. 
Saksbehandlingsreglene skal sikre 
best mulig beslutningsprosess og 
-grunnlag blant annet gjennom 
at faktum er tilstrekkelig belyst, 
at sakens parter har kommet til 
orde og at habilitetsregler er fulgt.

1. innledning - verdier, 
saksbehandlingsrutiner
2007 var det første året med ny organisasjonsmodell for NKK. Omorgani-
seringen har vært krevende, men Hovedstyret konkluderer med at vi er i 
ferd med å lykkes.
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nkks verdier
nkk skal være

engasjerende
Med engasjerende mener vi:

• at NKK arbeider for hund som en aktiv, 
spennende og engasjerende aktivitet.

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

• at NKK viser seg i media og i samfun-
net med tydelige holdninger og menin-
ger.

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 hundesport.

• 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 medlemsklubber 
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.

Den nye organisasjonsstrukturen, som ble innført  
1. januar, har fungert tilfredsstillende. NKKs regioner 
har gjennomført sine første årsmøter. Det ble sendt 
HS-medlemmer og/eller NKK-ansatte til alle regione-
nes konstituerende møter. De valgte regionsstyrer er 
i gang med å etablere et mangfoldig lokalt tilbud. 

Medlemsklubbene har tilpasset seg den nye or-
ganisasjonsoppbyggingen med lovverk tilpasset 
NKKs nye lovnormal. Det er oppnevnt en ko-
mité som skal gjennomgå alle medlemklubbers 
lover for godkjenning, og denne komiteen vil 
i 2008 fortsette med godkjenningsarbeidet. 

Arbeidsfordelingen mellom Hovedstyret 
og administrasjonen ble i løpet av 2007 
nedfelt i en delegasjonsfullmakt. Denne 
fullmakten vil fortløpende supple-
res med nye delegerte oppgaver.

 
2. det første Året 
med ny  
OrganisasjOn



�

mål:
* God og sta-
bil økonomi skal 
sikres.

* NKK skal fortsette 
arbeidet for at hunde-
organisasjonene skal fritas 
MVA.

* NKK skal levere en god tjenes-
te til en kostnadseffektiv pris.

* Tidsskriftet Hundesport skal jobbe 
aktivt for å være mest mulig økono-
misk selvbærende på lengre sikt. 

* Nye inntektskilder som bl.a. sponsorer 
skal vurderes.

 
3. økOnOmi

Regnskapsåret 2006 resulterte i 
et betydelig underskudd. Repre-
sentantskapsmøtet 2007 uttrykte 
bekymring for den økonomiske 
situasjonen og skepsis til et 
underskuddsbudsjett for 2007. 
Det har under året vært et sterkt 
fokus på økonomien både fra 
Hovedstyret og administrasjonens 
side. Både inntektsbringende 
tiltak og kostnadsbegrensninger 
har vært høyt prioritert høyt. 

Målsetningen har vært å sikre et 
positivt driftsresultat, og regn-
skapet viser et betydelig bedre 
resultat enn budsjettert. Det er 
utviklet nye produkter og tilbud til 
medlemmene som har blitt posi-
tivt mottatt. Utestående fordringer 
fra tidligere år har blitt inndrevet. 
Fokus på cash management har 

resultert i bedre rentebetin-
gelser. Diverse tiltak for 

kostnadskontroll og 
effektivisering er 

innført, blant 
annet mht. 

dataut-

vikling, utstillinger og Hun-
desport. Disse tiltakene vil 
bli videreført i 2008.

Mulighetene for momsfritak har 
vært utredet videre i 2007. Gjen-
nom medlemskap i organisasjons-
fellesskapet Frivillighet Norge fra 
2008 vil NKK inngå samarbeid 
med andre frivillige organisasjo-
ner i arbeidet for momsfritak. 

Sponsoravtaler 
Hovedstyret har i 2007 ned-
felt prinsipper for inngåelse av 
sponsoravtaler/samarbeids-
avtaler. Avtalene med Royal 
Canin og Agria fortsetter som 
tidligere. En ny samarbeidsav-
tale er framforhandlet med fir-
maet Vitality Innovation A/S.

Arbeidet med å rekrut tere 
en sponsorselger 
Budsjettmålet for sponsorinntek-
ter i 2007 har vist seg umulig å 
oppfylle med rådende kompetanse 
og ressurser i administrasjonen. 
Det ble derfor besluttet å kjøpe 
denne kompetansen eksternt. 
Arbeidet med å inngå avtale med 
en sponsorselger startet som-
meren 2007. Administrasjonen 
hadde vært i kontakt med diverse 

sponsorselgerfirmaet, men det 
var kun et firma som var 

interessert i et samarbeid. 
Etter en grundig gjen-

nomgang av betingelser 
og flere runder med 

forhandlinger har 
administrasjonen 

inngått en avtale 
med Sponsor-

selskapet Først 
til Mølla i 
mars 2008. 

Utst i l l ingsøkonomi 
Hovedstyret nedsatte i 2007 en 
komité for å utrede NKKs utstil-
lingstilbud, inklusiv geografisk 
lokalisasjon, blant annet med 
formål å redusere utgiftene på 
lengre sikt. Komitéen vil legge 
fram sitt forslag våren 2008. 
Hovedstyret har også gitt admi-
nistrasjonen i oppdrag å foreta en 
kritisk gjennomgang av inntektene 
og utgiftene på utstillingene for å 
finne fram til tiltak som vil kunne 
ha en effekt på det økonomiske 
resultatet også på kortere sikt. 
Et av disse tiltakene er forsinket 
elektronisk anmeldelsesavgift.

Gjennomgang av inntekter 
og utgi f ter  t i l  Hundespor t 
Med bakgrunn av behovet for 
kostnadskontroll med Hundesport 
slik det bl.a. ble reflektert ved 
Representantskapsmøtet i 2007, 
har administrasjonen gjennom-
gått alle Hundesports utgifter for 
å identifisere inntektspotensialer 
og mulige kostnadsbesparelser.

Inntekter 
Hundesport har to inntektsgrup-
per. Den ene inntektsgruppen 
dannes av løssalg i Narvesen 
og abonnement, begge av mar-
ginal betydning. Den andre 
gruppen er annonseinntekter i 
to kategorier, kommersielle an-
nonser og utstillings- og ken-
nelannonser. Sistnevnte selges 
til en pris som er gunstig for 
NKKs medlemsklubber og be-
traktes som et medlemstilbud. 

Kommersielle annonser er 
den største inntektskilden for 
Hundesport. For å bedre ut-
nytte annonsepotensialet, ble 

w
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det i 2007 inngått avtale med 
en profesjonell annonseselger. 
HS Media ble valgt som samar-
beidspartner fra begynnelsen av 
april. En gradvis økende inntekt 
er satt som mål i budsjettet. 

Utgif ter  
Trykking og porto er de største 

utgiftene til Hundesport. I 2007 
gjennomførte redaksjonen en 
anbudsrunde med syv forskjellige 
trykkeriet i Norge og i utlandet. 
Trykking i utlandet innebærer en 
del ulemper, og NKK lyktes i å 
forhandle like rimelige priser som 
man kunne få ved det billigste 
trykkeriet i utlandet med nåvæ-

rende trykkeri i Stavanger. Avtalen 
om nye priser ble inngått i april 
og gjaldt fra nummer 4/2007.

Kontroll med trykkekostnadene 
innebærer også et tak på antall 
sider. Antall sider ble for 2007 
satt til 960 mot 1.104 sider i 2006. 
Det gir et gjennomsnitt på 96 

hovedtall for nkks utstillinger i 2007*  
(inkl. lydighet- og agility stevner) 

Sted Antall 
hunder 

(resultat)

Antall 
hunder 

(prognose)

Antall 
dommere 

(prognose)

Antall  
dommere  

(benyttede)

Resultat Budsjett

Bø i Telemark 2.649 2.648 22 22 (19.172) (54.598)
Bergen 1.801 1.800 15 15 43.370 (13.028)
Harstad 1.401 1.305 14 12 (49.829) (11.243)

Kristiansand 1.985 1.965 20 18 (41.912) (53.349)
Drammen 3.320 3.400 29 30 224.288 133.189

Trondheim 2.473 2.350 23 21 81.644 96.360
Oslo 3.728 3.360 37 37 158.693 82.719

Orre (Rogaland) 1.928 1.800 15 16 122.093 56.964
Kongsvinger 3.312 3.140 32 29 200.732 97.562

Tromsø 1.566 1.490 22 21 (67.485) (90.000)
Hamar 5.251 5.020 52 47 (40.688) 25.120

TOTALT 29.414 28.278 281 268 611.734 269.696
*tall i parantes betyr minus
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sider per nummer og en mulig-
het til å variere størrelsen på 
bladet etter behov i løpet av året. 

Alternativ distribusjon av Hunde-
sport er også utredet. Til tross for 
rimelige priser kan dagens eneste 
alternativ til Posten – Mediapost 
- foreløpig ikke brukes til distribu-
sjon av Hundesport. Hovedgrun-
nen er utilstrekkelig geografisk 
dekning og dermed økt pris på 
restleveranse av Posten på grunn 
av lavt volum. Til sammen fø-
rer dette til en samlet økt pris. 

Alternativ distribusjon vil 
vurderes fortløpende etter-
som markedet endres. 

Bedre samspi l l  med nkk.no  
Nettsiden nkk.no har bare i 
begrenset grad vært brukt som 
nyhetskanal. Ved mer aktivt bruk 
av nettsiden som en nyhets- og 
formidlingskanal, kan en del 
artikler publiseres her i stedet for 
i Hundesport. Dette gjelder sær-

lig stoff som ikke er nødvendig 
å formidle til alle medlemmer, 
artikler av kortvarig nyhets-
verdi, resultatlister og liknende. 
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mål:
* NKK skal 

ha en admi-
nistrasjon som 

er tilpasset mål, 
organisasjonsform og 

oppgaver samt ha klar 
ansvarsfordeling.

* Saksgang skal være rask og 
effektiv og av høy kvalitet og 

servicegrad.

* NKK skal tilby sine ansatte et godt 
arbeidsmiljø.

 
4. administrasjOnen

Bemanning 
Administrasjonen besto ved 
utgangen av 2007 av 35 an-
satte. Espen Engh ble ansatt 
som ny administrerende di-
rektør fra 5. februar 2007. 

Administrasjonen har i løpet av 
2007 arbeidet med noe redusert 
bemanning. Kontorsjefen, som 
avsluttet sitt arbeidsforhold i 
løpet av året, har ikke blitt erstat-
tet. Langtidssykmeldte har bare 
delvis blitt erstattet med vikarer. 
Staben har blitt styrket med ny 
kompetanse på kommunikasjon.

En prosjektgruppe nedsatt av 
Hovedstyret har arbeidet med 
forslag til omorganisering av 
administrasjonen. Prosjektet har 
gjennomført en spørreundersø-
kelse blant medlemsklubbene 
og et høringsmøte og forventes 
å konkludere våren 2008.

Sykefraværet var i 2007 
på 594 dager, hvilket 
utgjør 6,9%. Mye av 
dette utgjøres av lang-
tidssykmeldinger.

Service- 
erklæring 
Administrasjonen har i 
løpet av 2007 utarbeidet 
en forpliktende ser-
viceerklæring. Servi-
ceerklæringen tar for 
seg administrasjonens 
oppgaver og hvilke 
forventninger de som 
henvender seg til NKK 
bør kunne ha. Erklæ-
ringen omhandler blant 
annet saksbehandlings-
tid, kontakt med NKK, 
medlemskap, regel-

verk og klageadgang. Den stiller 
forutsetninger fra medlemmenes 
side for å få oppfylt kravene. 

Kompetanseheving 
Ansatte i NKKs admininstra-
sjon har i løpet av 2007 blitt 
gitt diverse tilbud om internt og 
ekstern kompetanseutvikling. 
Alle ansatte har gjennomgått 
kurs i det nye arkivsystemet. 

Alle ansatte har også fått tilbud 
om ringsekretærkurs, hvorav syv 
personer gjennomførte dette. 
Alle som arbeider på utstil-
linger har gjennomgått 
internopplæring i 
de nye utstil-
lingsre-
glene. 

Jakt- og brukshundavdelingen 
har hatt ansatte som observa-
tører på ulike prøvekategorier 
for å øke kunnskapen om de 
prøveformene som avdelin-
gen ivaretar regelverk på.

Flere avdelingsledere har deltatt 
på en eksternt mellomleder-
kurs. Kompetansen i økonomi er 
styrket gjennom eksternt kurs.

Hundesport-avdelingen har blitt 
tilført nye oppgaver i 2007, ho-
vedsakelig innenfor kommunika-
sjon. Avdelingen har blitt styrket 
med journalistkompetanse for å 
kunne ivareta disse oppgavene. 
Medarbeidere har deltatt på kurs 
i praktisk kommunikasjonsarbeid, 
retorikk og ledelse samt på kon-
feranse om media, PR, offentlige 
midler og merkevarebygning. 
Tillitsvalgte deltok på kurs 
i tillitsmannsarbeid. 
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5. OrganisasjOnen

Medlemsklubber 
Pr. 31. 12. 07 var det 226 med-
lemsklubber (mot 221 i 2006 
inkludert Autoriserte Hunde-
dommeres Forening) i NKK.

Av disse har det tilkom-
met tre nye raseklubber: 

• Klubben for Bolognese og  
Coton de Tulear 
• Norsk Dogo Canario Klubb 
• Norsk Alaskan Malamute Klubb 

Det har tilkommet tre nye 
lokale hundeklubber: 

• Sotra Brukshundklubb 
• Valdres Hundeklubb  
• Kvinesdal og Flekke-
fjord Hundeklubb

Sørlandets Brukshundklubb 
sa opp medlemsavtalen 
med NKK pr. 01.07.07.

Norsk Freestyleforening ble 
godkjent i 2007, og underteg-
ner medlemsavtale i 2008.

NKKs komitéstruktur 
Hovedstyret nedsatte i 2007 en 
arbeidsgruppe for å foreta en 
kritisk gjennomgang av komi-
téstrukturen i organisasjonen. 
Komiteéns innstilling ble sendt ut 
på høring og resulterte i et vedtak 
om ny komitéstruktur fra 2008. 
Forvaltningen av flere av komite-
ene er lagt til forbund og klubber. 

Regionene – engasjerende 
akt iv i tetst i lbud 
NKKs 13 regioner har etablert 
gode samarbeidsplattformer i den 
nye organisasjonen. Hovedstyret 
innkalte ledere og representanter 

for hver region til et ledermøte i 
2007. Møtet var lagt opp som en 
work-shop med idémyldring om 
hvordan regionene skulle komme 
i gang med aktiviteter, konkreti-
sering av hva regionene skulle/
kunne drive med, samt hvilket 
ansvar som ligger på regionene i 
forhold til det å være det lokale 
kontaktnett mot lokale/regionale 
myndigheter. Et nytt regionsleder-
møte ble avholdt i januar 2008.

HS vil fremheve med tilfredshet 
at regionene er kommet godt i 
gang med sitt arbeid og har skapt 
et gledelig stort og engasjerende 
aktivitetstilbud på kurs, aktivitets- 
og møtesiden. Aktivitetstilbudet 
vil bli ytterligere styrket i 2008.

Evaluer ing av organisa-
sjonsendringene 
Hovedstyret nedsatte i 2007 en 
lovkomité med mandat å foreslå 
nødvendige mindre justeringer i 
organisasjonens lover. Komitéens 
innstilling til nye lover for NKK 

ble i november sendt ut på høring 
til medlemsklubbene, forbund og 
regioner. Et endelig forslag vil bli 
fremlagt for behandling i Repre-
sentantskapsmøtet 2008. Hoved-
styret vil opprette en organisa-
sjonskomité som blant annet vil 
evaluere organisasjonsendringene.

Ytterligere en arbeidsgruppe 
er etablert for gjennomgang 
av medlemsklubbenes lover 
i henhold til lovnormalen. 

Stordr i f tsfordeler 
NKK har i løpet av 2007 inngått 
avtale om en ny felles telefoniløs-
ning etter at den forrige løsningen 
måtte avvikles. Det er igangsatt 
en utredning om potensielle 
stordrifsfordeler ved felles ut-
sendelse av medlemsblader.

Vervekampanjer 
Administrasjonen har nedsatt 
en prosjektgruppe for medlems-
verving. Gruppen har i løpet av 
2007 prøvd ut ulike metoder for 
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mÅl:
* NKK som organisasjon skal videreutvikles slik at den er tilpasset 

medlemmenes og hundeholdets interesser.

* NKK skal ha som ambisjon å vokse og arbeide for en sta-
dig økning av medlemsmassen. Dette betyr at NKK bruker 

ressurser på å aktivt rekruttere medlemmer og definere 
hvor potensialet for nyrekruttering ligger.

* Medlemsklubbene skal sikres størst mulig 
medbestemmelse i beslutninger.

* NKK skal ha tydelige standpunkter 
i saker som engasjerer hundeei-

ere og skal kommunisere 
disse. 

medlemsverving av 
nye hundeeiere, for 
å kunne måle hvilken 
strategi som gir best ut-
telling for verving av nye 
medlemmer til organisasjonen. 
Flere raseklubber har vært invi-
tert med i deler av verveprosjek-
tene. Arbeidet har kommet godt i 
gang, men metodene vil evalueres 
ytterligere og optimaliseres i 2008. 

I forbindelse med kampan-
jene er det utarbeidet diverse 
informasjonsmateriale.

NKK har også gjennomført med-
lemsverving på Villmarksmessen 
og Hundelivsmessen. I tillegg til 
dette har det vært kampanjer på 
NKKs hjemmeside i løpet av 2007. 

Målet for 2007 var 60.000 be-
talende medlemmer innen 1. 
september. Dette målet ble opp-
nådd. Dessuten tilkom nye med-
lemmer på slutten av året slik 
at NKK ved utgangen av 2007 
hadde 62.700 medlemmer med 
totalt over 76.000 medlemskap.  

NKKU  
NKKs 
administra-
sjon har bistått 
NKKU i sitt arbeid. 
NKKU er nå organisert 
som egen, selvstendig klubb 
med eget årsmøte. NKK har et 
ekstra fokus på NKKUs mulighet 
til å lykkes i sitt arbeid, samtidig 
som en er oppmerksom på NKKUs 
organisatoriske selvstendighet.  
NKK-regionene er også bedt om 
å bistå NKKU på beste måte, og 
regionale mesterskap koordineres 
i samarbeid NKKU/NKK-regioner. 

Medlemsundersøkelsen 
NKK gjennomførte i novem-
ber 2007 en stor nettbasert 
medlemsundersøkelse (spør-
reskjema på internett). 

Research International (RI) sto for 
den praktiske gjennomføringen. 

Det ble sendt ut e-post til de 
medlemmene NKK har registrert 
med e-postadresser i databasen. 
Undersøkelsen ble annonsert på 
NKKs nettside og i Hundesport. 
Man fikk inn 4.098 besvarelser. 
Dette er tilfredsstillende antall 
og må sies å være ganske repre-
sentativt for medlemsmassen. 

Resultatene ble publisert i 
Hundesport. Undersøkelsen 
danner grunnlag for konkrete 
tiltak i forbindelse med vi-
dere arbeid for nåværende og 
potensielle medlemmer. 

NKK 110 år i  2008 
Norsk Kennel Klub fyller 110 år i 
2008. Hovedstyret har vedtatt en 
markering av jubileet i form av en 
jubileumsutstilling, en jubileums-
fest og Hundens Dag. Arbeids-
grupper ble nedsatt i 2007 for å 
planlegge disse arrangementene.

Samarbeidsavtaler med  
andre organisasjoner 
Hovedstyret har i 2007 framfor-
handlet og inngått fornyede sam-
arbeidsavtaler med Norges Jeger- 
og Fiskerforbund, Norsk forening 
for assistansehundbrukere og Sau 
og Geit. I henhold til disse avta-
lene stemmer NJFF med 3.000 
stemmer og Sau og Geit med 20 
på NKKs Representantskapsmøtet. 

Den interne samarbeidsavta-
len med Fuglehundklubbenes 
Forbund er likeledes fornyet.

Klubbenes medlemstal l  per 31. 12. 2007
81 raseklubber og 23 lo-
kale fuglehundklubber

59.678 medlemmer

Autoriserte Hundedom-
meres Forening

170

NKK-regioner (lokale hundeklubber)

Agder – 7 klubber 760
Buskerud – 7 klubber 1.224
Hedmark/Oppland  - 13 klubber 1.504
Hordaland – 9 klubber 1.438
Nordland – 12 klubber 1.216
Nordvestlandet – 18 klubber 1.311
Oslo/Akershus – 13 klubber 2.689
Rogaland – 6 klubber 1.150
Telemark – 5 klubber 435
Troms/Finnmark – 7 klubber 1.044
Trøndelag – 13 klubber 1.512
Vestfold – 5 klubber 1.148
Østfold – 6 klubber 812
Norsk Kennel Klub Ungdom 406
SUM 76.497 medlemmer*

* inkludert husstandsmedlemmer
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mÅl:
* Det er en høyt prioritert oppgave for NKK 

å profilere Hunde-Norge. Vi skal vise at hundeeiere er 
ansvarsbevisste samfunnsborgere som tar sin oppgave som 

hundeeier på alvor.

* NKK skal være et naturlig sted å henvende seg for alle som søker 
kunnskap om hund og hundehold. 

* Kompetansen skal finnes i NKK, og informasjonen skal gjøres lett tilgjengelig.

* NKK skal arbeide for å styrke hundens rolle i samfunnet. NKKs oppgave er å bidra 
til at hund og hundehold fremstilles på en balansert og positiv måte. Det skal fokuseres 

på hundeholdets positive helseeffekter for befolkningen, viktigheten av at befolkningen gis 
muligheter til å oppleve samspillet mellom dyr og natur, hundens rolle som kulturell faktor 

innen friluftslivet samt på den samfunnsøkonomiske rolle hundeholdet medfører.

* NKK skal være aktiv i mediebildet slik at våre synspunkter og saker blir synlige i media.

* NKKs regioner skal settes i stand til å ivareta rollen som kommunikatorer på lokalt nivå. Mål-
gruppen er politikere som legger premissene lokalt, skoler og enkeltpersoner med interesse for 
hund.

 
6. infOrmasjOnsarbeid

Kommunikasjonsplanen 
NKK har fortsatt å arbeide med 
tiltak fra kommunikasjonspla-
nen utarbeidet i samarbeid med 
Geelmyuden & Kiese i 2006. 
Administrasjonen har gjennom-
ført en workshop hvor man gikk 
gjennom alle tiltak og prioriterte 
dem. Resultatet av dette arbei-
det er rapportert under andre 
punkter i denne årsrapporten. 

Mediepolicy er utarbeidet og ved-
tatt av Hovedstyret. Det gjenstår 
å implementere denne i admi-
nistrasjonens daglige arbeid. 

For 2008 foreslås det at kom-
munikasjonstiltak innarbeides 
i Handlingsplanen slik at man 
opererer med ett styringsdoku-
ment i NKK. Dermed avvikles 
kommunikasjonsplanen.

Pol i t isk påvirkning og frem-
ming av hundeeieres  
interesser  
NKK har arbeidet med overvåk-
ning av den politiske scenen 
nasjonalt og internasjonalt. 
Flere av NKK-regio-
nene har i løpet av 
2007 arbeidet 
aktivt i 
forhold 
til 

nye kommunale forskrifter hjemlet 
i Hundeloven. NKK har vært re-
presentert på høringsmøter og av-
gitt høringsuttalelser i forbindelse 
med disse forskriftene. NKK har 
gjennom sin deltakelse i Mattilsy-
nets kontaktutvalg vært løpende 
orientert om og gitt sine innspill 
til regelverksutviklingen på de 
områder som tilsynet forvalter. 

Representanter for NKK hadde 
et møte med Landbruks- og 
Matminister Terje Riis Johansen 
16.november 07 hvor temaer 
som veterinærvakt, ny dyrevel-
ferdslov, id-merking av hund 
og fôravgift ble diskutert. 

NKK har i 2007 søkt Politidirekto-
ratet om tillatelse til IPO-trening 
med hjemmel i Hundeloven. NKK 
har også, i nært samarbeid med 
Norsk Terrier Klub og Norske 
Dachshundklubbers 
Forbund tatt 

initiativ til å utarbeide detal-
jert regulering av hihundprøver 
med tanke på dyrevelferd som et 
alternativ til forslag om avskaf-
felse av slike prøver fra Rådet for 
dyreetikk og i kommentarene til 
forslag til ny dyrevelferdslov.

Prinsessa-saken fikk i 2007 et 
for Norsk Kennel Klub uhel-
dig utfall i rettsystemet. NKK 
hadde stilt seg på hundeierens 
side i saken som omhandlet en 
blandingshunds rett til liv. 

Politisk arbeid og fremming av 
hundeeieres interesser i sam-
funnet anses som svært viktige 
oppgaver og vil bli stadig høy-
ere prioritert i tiden framover. 
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Pressearbeid –  
synl ighet i  media 
Det aktive arbeidet overfor me-
dia, samfunnet og politikere har 
så smått startet i 2007. Ny vikar 
med journalistfaglig bakgrunn 
var på plass i september, og man 
har kunnet begynne å organisere 
pressearbeidet. I løpet av 2007 
har man fått oppslag på flere av 
nedenfor nevnte fanesaker. Ar-
beidet blir høyt prioritert i 2008.  

Ansatte og tillitsvalgte i NKK 
har ved en rekke anledninger 
blitt intervjuet i presse, ra-
dio og TV i løpet av 2007.

Fanesaker 
Norske harehundraser 
I 2007 har norske harehundraser 
vært den saken som har vært 
mest vektlagt i NKKs kommu-
nikasjonsarbeid. Hundesport 
har fokusert sterkt på disse tre 
rasene; dunker, haldenstøver og 
hygenhund og deres funksjon. 
Samtidig har man prøvd å skape 
mer interesse for rasene ved å 
formidle ”de gode historiene” og 
vise at rasene i tillegg til å være 
gode harehunder også er ypperlige 
familiehunder. I tilegg til rasepre-
sentasjoner er det publisert fem 
artikler om de norske harehundra-

sene i Hundesport i løpet av året. 

Forsiden av utstillingskataloger 
har vært prydet med de norske 
harehundrasene. 8. oktober 2007 
deltok en haldenstøver i ”Kvitt 
eller dobbelt” på NRK1. Dette ble 
markedsført på NKKs nettsider 
for å få ekstra blest rundt rasen. 

NKK har i 2007 søkt Norsk Gen-
ressurssenter om økonomisk 
støtte til nedfrysning av sæd fra 
de norske harehundrasene samt 
øvrige norske raser. Samtidig er 
det innført gratis registrering og 
gratis utstilling av de norske hare-
hundrasene på NKKs utstillinger. 

Arbeidet fortsetter også i 2008 
for å forsøke å snu den an-
tallsmessig negative utvik-
lingen rasene har hatt. 

Hund i borettslag 
Det ser ut til å være et voksende 
problem for hundeeiere å få ak-
sept for sitt hundehold i enkelte 
borettslag. Enkelte har måttet gå 
så langt som til å prøve saken i 
rettsystemet. I den sammenheng 
er det viktig at NKK fronter hun-
deeiernes interesser. Advokat O. 
C. Høie ble engasjert til å lage en 
utredning / tolkning av loven som 

NKK kan bruke i sitt videre arbeid 
rundt problematikken. NKK har 
også arbeidet med å finne en 
egnet person som kunne fronte 
saken i media og gi saken ”et 
ansikt”, foreløpig uten suksess. 
Medier må gjøres oppmerksom 
på at her foregår det overgrep fra 
borettslagets side, ofte på svik-
tende grunnlag. NKK vil jobbe 
videre med å framskaffe og vide-
reformidle relevant informasjon.

Hunden Blå 
NKK har inngått samarbeid med 
Smådyrpraktiserende veterinærers 
forening og Norsk Atferdsgruppe 
for selskapsdyr om prosjektet 
Hunden Blå. Prosjektet har som 
formål å markedsføre et spesi-
elt utviklet pc-spill for barn i 
3-6 års alderen. Spillet skal lære 
barna å omgås hund på en sik-
ker måte og er dermed et viktig 
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forebyggende tiltak i trygg om-
gang mellom barn og hund. 

Spillet fikk bred omtale i me-
dier og er et ettertraktet produkt 
i NKKs nettbutikk. I løpet av 
bare høst- og vintermånedene 
ble det solgt 300 eksemplarer. 

Samarbeid med service-
hunder 
I 2007 har NKK innledet et nært 
samarbeid med organisasjonen 
Norsk Forening for assistanse-
hundbrukere. Organisasjonen 
representerer 25 brukere av 
servicehund. Servicehunder er 
per i dag ikke omfattet av noen 
offentlig støtteordning. Målet er 
å få statlig støtte til utdanning 
av disse hundene slik at brukere 
kan leve et selvstendig og verdig 
liv. NKK ønsker å bidra til dette 
arbeidet, både på politisk, medialt 
og praktisk. Hovedstyret har ved-
tatt opprettelsen av og godkjent 
statutter for Stiftelsen Aleksan-
derfondet – Norske servicehunder 
som et ledd i dette arbeidet. 

Messer  
NKK har også i 2007 vært repre-
sentert på både Villmarksmessen 
på Norges Varemesse (Lillestrøm) 
og Hundeliv-messen på Exporama 

(Hellerudsletta i Oslo). Hovedfor-
målet med NKKs deltakelse var 
medlemsverving med mulighet 
til direkte innmelding på stedet 
med en liten velkomstgave til 
de nye medlemmene. Klubbene 
som deltok på messene var veldig 
positive til ordningen. Standen 
til NKK ble godt besøkt på begge 
arrangementene. Administrasjon 
vil bygge videre på erfaringene 
man har gjort og optimalisere 
informasjonsmateriell og mes-
sestanden for framtiden. 

nkk.no - løpende ajourhold, 
samt arbeid med ny nettside 
NKKs hjemmesider har blitt jevn-
lig oppdatert med informasjon 
om arrangementer, resultater, 
samt relevante artikler og pres-
semeldinger. Utstillingsresulta-
tene har vært på plass få dager 
etter at utstillingen er over, med 
redigerte og tilpassede fotos. 

Det ble i 2007 besluttet at nkk.no 
behøvde en ny og mer tidsriktig 
design og funksjonalitet. Det ble 
nedsatt en arbeidsgruppe som 
har utviklet en slik ny design og 
funksjonalitet i samarbeid med 
firmaet Ghostwriter. Nettsiden 
nkk.no skal publiseres i løpet 
av første kvartal 2008. Målet 

er at sidene skal være mer mo-
derne og bli lettere å finne frem 
i. På sikt vil også DogWeb samt 
”Min Side” bli publisert i denne 
design-malen og få økt funksjo-
nalitet og brukervennlighet.  

Utvik l ing av stoffet  i  Hunde-
spor t  
Hundesport er i stadig utvikling. 
I 2007 har redaksjonen vervet 
noen nye skribenter med jour-
nalistisk-faglig bakgrunn. Dette 
bidrar til større bredde i stofftil-
fanget, men fortsatt arbeid gjen-
står i forhold til rekruttering av 
skribenter. De forholdsvis lave 
honorarer bidrar til å gjøre re-
krutteringen noe utfordrende. 

Når det gjelder kategorien av stoff 
Hundesport har publisert gjennom 
året, vises til figur nedenfor. Man 
tilstreber en variasjon i stoffet, 
men redaksjonen ser utfordrin-
ger på flere områder, først og 
fremst ved å skaffe flere veteri-
nærfaglige artikler, og artikler 
med fokus på ulike hundeakti-
viteter. Det er laget en oversikt 
over temaer av allmenn interesse 
for alle hundeeiere uavhengig 
av rase og interessefelt – disse 
temaene vil bli høyt prioritert.
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Grafen inneholder kun redaksjonelt stoff. Faste spalter i alle numre er IKKE med. Disse er: 
* Lydighet, agility, utstilling, fuglehunder, bruks, freestyle, hundekjøring – vanligvis 2 sider per utgave, 
samt harehunder og IPO dersom det kommer stoff. 
* Nytt fra NKK og NKKU
* Småstoff: Ekspertene, Valpekassa (barnesiden), Stjerner i siktet, leserbrev m.m.
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mÅl:
* Hundeklubbene 

skal skoleres i den 
nye organisasjons-

strukturen.

* Hundeloven skal være 
kjent av alle i organisa-

sjonen.

* Personer som utdannes til 
dommere, instruktører, figu-

ranter og ringsekretærer skal 
settes i stand til å være am-

bassadører for NKK. Det skal til 
enhver tid være tilstrekkelig med 

personale til å avholde alle arrange-
menter.

* Rekruttering og utdanning av ungdom 
skal prioriteres.

 
7. utdannelse

Organisasjonskurs  
Hovedstyret mener at orga-
nisasjonsopplæring i hele 
den nye organisasjonen er 
et satsningsområde og skal 
prioriteres. Grunnopplæring 
i organisasjonskunnskap er 
nødvendig for å forebygge 
organisatoriske konflikter i 
klubbene, og man er av den 
oppfatning at det i større 
grad i fremtiden stilles krav 
til organisasjonskunnskap 
i styrende organer i NKKs 
medlemsklubber. Organisa-
sjonshåndboken skal revi-
deres 2008 og en gruppe er 
utpekt for å praktisk tilrette-

legging av organisasjonskurs.

Ekster iørdommer- 
utdanning 
Det ble arrangert Dommer-
elevkurs våren 2007 med 13 
deltakere. Hovedstyret har 
vedtatt endring av autorisa-
sjonsreglene slik at eksteri-
ørdommerkurs nå skal av-
holdes minst hvert annet år.

Ringsekretær- og  
kynologikurs  
Ansvaret for gjennomføring 
er overlatt til regionene. Det 
har vært avholdt to kynologi-
kurs med totalt 45 deltakere. 

I løpet av 2007 har det 
blitt autorisert 12 nye 
ringsekretærer. 

Kurs innen jakt-  og 
brukssektoren 
Det ble i 2007 avholdt en rek-
ke kurs i ulike kategorier (tall 
i parentes er avlyste kurs):

Instruktør trinn I: 10 
Instruktør trinn II - Bruks: 1 
Instruktør trinn II - Lydig-
het: 3 
Figurantkurs: 11(1) 
Testlederkurs: 4 
RIK Grunnkurs: 23 
RIK figurantkurs: 6

Nye autor isasjoner i  2007
Eksteriørdommere 2
Agilitydommer aut. måling 7
Brukshundprøve 7
Bruksprøve for schweisshund 1
Drevprøve for bassets 2
Drevprøve for dachshund 4
Drivende hunder tilsluttet NHKF 30
Elghundprøve bandhund 10
Elghundprøve løshund 24
Ettersøk (dømmer blod- og  
ferskspor)

20

Fuglehundprøve 9
Fuglehundprøve apport 4
Funksjonsanalyse 1
Jaktprøve for halsende fuglehund 2
Lydighetsdommer 1
RIK 1
Vannprøve for newfoundlands-
hund

1

TOTALT 126
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mÅl:
* NKK skal være ledende internasjonalt når det gjelder utvik-

ling og bruk av moderne IT-systemer innen hundesporten. 

* Systemene utvikles i samarbeid med klubber, oppdret-
tere og enkeltmedlemmer. 

* Våre IT-systemer skal lette arbeidet for alle bru-
kere av våre systemer.

* Det skal legges til rette for at eksterne 
brukere kan utnytte systemene på en 

mest mulig effektiv måte.

 * Det skal kontinuerlig fore-
tas en vurdering av våre 

behov innen IT.

8. it

Elektronisk saksbehandl ing 
og arkiv 
Administrasjonen har etter opp-
drag fra Hovedstyret og i tråd med 
Handlingsplanen satt i drift et 
nytt elektronisk system for arki-
vering og journalføring. I dette 
systemet skal alle offisielle skrift-
lige henvendelser og den admi-
nistrative viderebehandlingen av 
disse journalføres og arkiveres.   

IT-baser te administrat ive 
systemer –  
interne og eksterne   
Klubbenes nettbaserte adminis-
trasjonssystem har i 2007 blitt 
videreutviklet og bedre tilpas-
set klubbenes behov og ønsker. 
Dette har i stor utstrekning 
skjedd i samarbeid med klubbene 
selv, samt justert etter klubbe-
nes løpende tilbakemeldinger. 

Enkeltmoduler i dette sys-
temet som har blitt mar-
kert videreutviklet er:

Medlemssystemet

System for arrangement 
av prøver og utstillin-
ger (DogWeb Arra)

Nytt system for arrange-
ment av harehundprøver

Nytt system for håndte-
ring av elektronisk betaling 
på vegne av klubbene

Det har også blitt utført vi-
dere- og nyutvikling av an-
dre Web-baserte systemer: 

DogWeb, for både med-
lemmer og klubber, har 

»

»

»

»

»

blitt ytterligere videre-
utviklet og forbedret 

Et spesialtilpasset system til 
bruk for veterinærer og kli-
nikker har blitt satt i drift. 
Dette systemet tillater ve-
terinærer og klinikker selv 
å registrere ID-merkinger 
og HD/AD fotografering

Digitale røntgenbilder, dis-
tribuert diagnostisering via 
internett, er satt i full drift.

IT-dr i f t  og tekniske  
løsninger 
Det ble i 2007 undertegnet en 
avtale for ekstern kontinuerlig 
vask og overvåking av personda-
tabasen. Denne avtalen innebærer 
at klubbenes medlemsdatabase, 
samt andre personregistreringer, 
blir adressemessig holdt à jour på 

»

»

en 
mer hensiktsmessig måte.

Høsten 2007 ble det satt i drift 
en ny fiberoptisk internettak-
sess med automatisk omkob-
ling til reserveløsning ved evt. 
linjefeil. Det ble samtidig satt 
i drift ny avansert løsning for 
sikkerhetsovervåking av all 
ekstern datakommunikasjon.

En forbedret løsning for filtrering 
av søppelpost (inngående e-post) 
ble satt i drift høsten 2007. Denne 
løsningen filtrerer også all e-post 
til sendt til klubbenes NKK-ba-
serte e-postadresser. I sammen-
heng med dette ble det også satt 
i drift en helt ny antivirusløsning 
internt i administrasjonen. 
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9. aktiviteter

Akt iv i tetskalender 
En aktivitetskalender er blitt 
innført i Hundesport fra første 
nummer i 2007. Denne kan fritt 
brukes av alle klubber til å mar-
kedsføre sine ikke-terminfestede 
aktiviteter for medlemmene og 
andre lesere. Det kan være alt fra 
en sosial samling, tur, miljøtre-
ning, diverse kurs og valpeshow. 
Samtidig er det opprettet en egen 
spalte for småstoff i Hundesport 
hvor alle kan sende inn et lite 
bidrag for å fortelle om aktivite-
ten i etterkant. På denne måten 
håper man at den varierte akti-
viteten i klubbene blir synlig for 
mange hundeeiere. Det arbeides 
også med en oppdatert aktivitets-
kalender på NKKs hjemmeside.

Samarbeid med kommersi-
el le aktører (hundeskoler) 
Hovedstyret er oppmerksom på 
at de kommersielle hundeskolene 
i stadig større grad er aktører i 
hundemiljøet. Det er nødvendig 
å ta en prinsipiell diskusjon om 
hvilket forhold NKK kan ha til 
disse skolene, og man er mu-
ligens innstilt på å finne gode 
samarbeidsformer med noen 
av disse. Hovedstyret har un-
der planlegging et møte med de 
kommersielle hundeskolene for 
å se på mulige samarbeidformer, 
men Hovedstyret er samtidig 
klar over viktigheten i å ta med 
de lokale hundeklubber i denne 
diskusjonen. Prosessen med 
dette arbeidet er påbegynt høs-
ten 2007, og vil fortsette i 2008.

NKKs arrangementer 
Norsk Kennel Klub har i 2007 
arrangert 11 internasjonale utstil-
linger med agility og lydighets-
konkurranser. Totalt antall start-
nummer var 29.414. Dommerne 
kom i hovedsak fra Norden, men 
alle kontinenter var i løpet av året 
representert på NKKs utstillinger. 

Norgesmesterskapet i lydighet 
ble som vanlig avholdt i forbin-
delse med NKKs utstilling i Oslo 
på Bjerke travbane. Mesterskapet 
ble utmerket teknisk gjennomført 
av Oslo og Omegn Dressurklubb. 
Totalt deltok 43 ekvipasjer i kva-
lifiseringen. Oslo-utstillingen var 
også Crufts-kvalifiseringsutstilling. 
Arrangementet ble en utfordring 
både for arrangøren og utstillere 

Utstillingen på Bjerke i Oslo bød på uventede utfordringer både for arrangøren og utstillere siden det regnet tungt hele helgen. 
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pga. svært ugunstige værforhold.

Forsinket elektronisk  
påmelding 
Fra og med utstillingen i Stavanger 
er det innført en forsinket elektronisk 
påmelding. Dette er en ekstraservice 
for utstillere som ønsker å bruke to 
uker mer på å vurdere å melde på 
utstilling. Tiltaket har vært positivt 
mottatt, og er et prøveprosjekt ut 2008. 

Norsk Vinner 
Norsk Vinner ble avholdt i Viking-
skipet på Hamar, med rekordpå-
melding: 5.251 hunder - til tross for 
begrensninger i påmeldingsmulig-
hetene for deltakere både i lydig-
hets- og agilitykonkurransene. 

Norgesmesterskapet i agility ble også 
arrangert i forbindelse med NKKs 
Hamar-utstilling. Totalt 124 påmeldte 
til innledende runder individuelle 
klasser, 18 lag. Som vanlig var Gjø-
vik Hundeklubb teknisk arrangør. 

I forbindelse med Norsk Vinner-
utstilling ble også den tradisjons-
rike Vinnergallaen arrangert. Man 
kan konkludere med at dette er 
et populært arrangement som fyl-
ler salen på Hamar kulturhus. 

VM i  agi l i ty 
Norsk Kennel Klub var arrangør av 
FCIs Verdensmesterskap i agility for 
2007. VM i agility var det første virke-
lig store internasjonale hundemes-
terskapet i Norge og ble en sportlig 
suksess. Deltakere fra ca 35 land fra 
alle verdensdeler deltok i mesterskapet 
som ble arrangert i OL-amfi på Hamar. 
I tillegg til deltakere fra mange euro-
peiske land, kom det ekvipasjer fra 
Japan, Canada, USA, Brasil, Sør-Afrika 
og Argentina. Cirka 170 mennesker 
jobbet som frivillige under mester-
skapet. I løpet av mesterskapet har ca 
9.000 tilskuere vært innom hallen. 

Beste norske individuelle plasseringer 
(etter klassen): 
Stor: Thomas Thiesen 8. plass; 
Mellom: Morten Bratlie, 11. plass; 
Liten: Nils A. Johanessen og Elisa-
beth Wilhelmsen 14. og 15. plass

Arrangementer  
i  k lubbenes regi 
Totalt har det vært arrangert 533 utstil-
linger/stevner i 2007. Disse fordeler 
seg fra små rasespesialer på noen få 

Oversikt over antall og type prøver i 2007

Navn Antall 
prøver

Avlyste 
prøver

Anlegsprøver blodspor 4 1
Blodsporprøve - bevegelig 157 16
Blodsporprøve - ordinær/samlet 74 0
Brukshundprøve (NBF) 93 8
Brukshundprøve for schweisshunder 2 0
Drevprøve for bassets - bevegelig 7 2
Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 3 0
Drevprøve for dachshund - bevegelig 18 6
Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 11 0
Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 30 3
Elghundprøve 1-dags samlet løshund 13 3
Elghundprøve 1-dags separat bandhund 18 0
Elghundprøve 1-dags separat løshund 23 1
Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 14 2
Elghundprøve 2-dags samlet løshund 16 1
Elghundprøve 2-dags separat bandhund 12 2
Elghundprøve 2-dags separat løshund 15 1
Fersksporprøve - bevegelig 118 21
Fuglehundprøve - apport 16 1
Fuglehundprøve - fullkombinert 7 3
Fuglehundprøve - høyfjell høst 53 3
Fuglehundprøve - høyfjell vinter 62 0
Fuglehundprøve - lavland høst 11 1
Fuglehundprøve - skogsfugl høst 30 2
Funksjonsanalyse 39 6
Harehundprøve RR - rådyrrenhet 22 1
Harehundprøve EP - elite 26 1
Harehundprøve SP - småhunder 22 1
Harehundprøve ÅP - åpen samlet 11 1
Harehundprøve ÅP - åpen separat 26 0
Jaktanleggsprøve for spaniel - bevegelig 2 0
Jaktanleggsprøve for spanielrasene 6 0
Jaktprøver for halsende fuglehund 8 0
Jaktprøver for halsende fuglehund - spredt 1 0
Jaktprøver for retrievere 40 2
Karaktertest 49 13
Kombinert prøve for spanielrasene - del I 4 0
Kombinert prøve for spanielrasene - del II 3 0
Kombinert prøver for spaniel - del I - bevegelig 3 0
Kunsthiprøve 13 1
Lure-coursing for mynder 2 0
Mentalbeskrivelse hund 18 5
NKKs kåringsprøve 19 11
RIK og RIK-brukshundprøver 103 21
Vannprøve for newfoundlandshund 5 0
Elgsporprøve 17 2
Drevprøve for alpinsk dachsbracke 3 0

SUM ANTALL PRØVER 1.249 142
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mÅl:
* NKK skal stå 

som arrangør av VM 
i agility i 2007.

* NKKs medlemsklubber 
skal tilby et vidt spekter av 

aktiviteter for hund og hunde-
eier over hele landet.

* Medlemsklubber og regioner skal 
samarbeide for å sikre tilgang på tre-

nings- og aktivitetsområder.

* Prøvevirksomheten skal styrkes slik at 
bevisstheten økes omkring viktigheten av hu-

man jakt, ettersøk på skadet vilt og rednings-
søk.

* Ungdomsvirksomheten skal prioriteres. NKKU 
skal styrkes og tilbudene for ungdom på landsbasis 

bedres. Ungdom skal i stor grad settes i stand til selv 
å gå inn i styring og planlegging av arbeidet.

* Alle brukshundaktiviteter skal samles under en felles 
overbygging. Denne skal ivareta og gi grunnlag for utvik-

ling av den enkelte aktivitet og legge forholdene best mu-
lig til rette for å skape et bærekraftig fellesskap hvor NKKs 

grunnholdninger til hold og bruk av hund gjenspeiles.

* NKK skal fremstå som den naturlige kvalitetssikrer for ut-
danning og kurs for og med hund i Norge.

* NKK skal ta initiativ til et samarbeid med de kommersielle 
aktører innen utdanning og slik sikre en kvalitetssikring til beste 

for brukerne.

* Eiere av uregistrerte hunder skal føle en naturlig tilknytning til 
NKK og NKKs medlemsklubber. 

titals deltakere til større arran-
gementer med nærmere 1.400 
katalognummer. Totalt utgjør dette 
nærmere 74.000 enkeltresultater. 

Det ble arrangert 1.249 jakt- 
og brukshundprøver i 2007, 
se tabellen på forrige side 
for en komplett oversikt. 

Regelverksutvik l ing 
Det har lagt ned mye arbeidet 
i regelverksutvikling i 2007. 
Både med nyutvikling og revi-
sjon av gammelt regelverk har 
det blitt gjennomført hørin-
ger med impliserte klubber. 

Følgende nye regel-
verk er vedtatt:

Drevprøve for alpinsk  
dachsbracke 

Elgsporprøve 

Reviderte regelverk 2007:

Agility

Jaktprøveregler for hal-
sende fuglehund

Jaktprøver for spaniels

Instruktørutdanning trinn 1

Lure-Coursing for mynder

Lydighetsprøver

Vannprøver for new-
foundlandshund

Retningslinjer for 
NM Blodspor

Nye utstillingsre-
gler fra 01. 01. 07

Regler for autorisasjon av ek-
steriørdommere fra 26. 01. 07

Norske utøvere i  verden 
Mange norske hunder har vært 
representert på Europavinner 
2007 i Zagreb, Kroatia, og det 
ble flere gode plasseringer. 
Selv på Verdensutstillingen 
i Mexico var norske hun-
der representert og kom 
hjem med Verdensvin-
nertitler i kofferten.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Landslaget i Juniorhandling 
deltok på Nordisk Mesterskap i 
Stockholm, dessverre uten noen 
individuelle eller lagplassering.

I lydighet vant Annette Thune 
med sin border collie Brains Kello 
Kuul førsteplassen på Nordisk 
mesterskap i danske Herning. 
På Europamesterskapet i Zagreb 
var det lag som fikk beste presta-
sjon: Loppa med Kjellaug Selsaas, 
Tigeren med Anne Lise Ytreberg 
og Leo med Øystein Ødegård kom 
hjem til Norge med sølvmedaljer. 

På Nordisk mesterskap i agility 
vant liten-laget - representert 
ved Tequila med Elizabeth Wil-
helmsen, Prima med Jan Frøysa, 
Knerten, Nils A Johannessen og 
TT med Ørnulf Holm - første plass 
i lagkonkurransen. Lancetta’s 
Evita Knerten (Shetland sheep-
dog) med fører Nils A Johan-
nessen tredje plass i individuell 
konkurranse, størrelse liten. 

Nordisk mesterskap i brukshund 
brakte Norge to topp-plasserin-
ger. IPO-gruppen vant første 
plass ved Black Necks Oscar 
(malinois) med fører Kim 
Sørland. Spor-gruppen 
leverte også første plass 
ved Waagendorf’s 
Izizou (schäfer-
hund), fører Jør-
gen Stiansen.

Den første norske vinner av VM i 
stående fuglehund: St. Hubertus 
ble kåret i 2007. Nina Smidtsrød 
vant med korthåret vorsteh-
hund Rampen’s Kbh Salza. 

Den første norske vinner av 
VM i stående fuglehund 
Nina Smidtsrød



mÅl:
* Hundens 

helse skal 
være et hoved-

satsningsom-
råde for NKK.

* DNA-testing og 
kartlegging av arve-

lige egenskaper hos 
hund skal styrkes og 

kvalitetssikres.

* DogWeb skal gjøres 
enda mer effektivt.

* NKKs posisjon som faginsti-
tusjon styrkes gjennom aktivt 

arbeid med forskningsformidling.

* Spesifikke helseprosjekter følges 
opp.

10. hund Og helse

Et iske retningsl in jer  for  avl 
og oppdrett 
Sunnhetsutvalget har startet 
arbeidet med en gjennomgang 
og oppdatering av etiske ret-
ningslinjer for avl og oppdrett. 
Disse vil bli ferdigstilt i 2008.

Kunnskap om arvel ige  
l idelser,  avlspol icy og  
avlsrådskurs 
Sunnhetsutvalget holder seg kon-
tinuerlig oppdatert om arvelige 
lidelser. Hovedstyret har stad-
festet NKKs avlspolicy basert på 
tilgjengelighet på kunnskap slik at 
oppdretterne skal kunne gjøre in-
formerte og balanserte valg. NKK 
avholdt avlsrådkurs i januar 2007.

Forskningsforum Hund og 
formidl ing av forskning 
Det årlige Forskningsforum Hund 
ble arrangert i oktober 2007 og 
kunne by på mange interessante 
forelesninger. Forskningsresultate-
ne ble også redegjort for i Hunde-
sport. Ytterligere formidling via 
Hundesport er planlagt i 2008.

NKKs ansatte innen hund og 
helse har deltatt på flere interna-
sjonale møter og seminarer i løpet 
av 2007. Disse omfatter bl.a.: 
• Møte i FCI Breeding commis-
sion, Wien  
• Møter i NKUs Røntgenpanel 
• Møte i  NKUs Vitenskapelige ko-
mite i København 20.09.07  
• 20th NKVet symposium, Reykja-
vik 26-27.04.07 
• XIIIth FECAVA Congress, Du-
brovnik, Croatia 29.03.-01.04.07. 
• 21st NKVet symposium, Køben-
havn 24.-25.09.07: The role of the 
veterinarian in animal welfare 
• WSAVA (World Small Ani-

mal Veterinary Association), 
SVF (Smådyrpraktiserende 
veterinærers Forening), CE 
(Asociaciòn Consejo Cienti-
fico Veterinario de Cuba)

Norsk Kennel Klub har vært 
involvert i ni nye vitenskape-
lige veterinærmedisinske pu-
blikasjoner i løpet av 2007.

NKK har samarbeidet med 
og hatt møter med Stiftel-
sen Forskningsfondet kreft 
hos hund, hundekreftregiste-
ret og Rådet for dyreetikk.

 I samarbeid med NKK og rase-
klubber har veterinærstudenter 
ved NVH skrevet følgende fordyp-
ningsoppgaver: 
• Litter size and perinatal morta-
lity in purebred dogs in Norway 
• Aortastenose hos boxer 

Sentral registrering av nye diag-
noser/raser i DogWeb 
• I 2007 har følgende raser 
fått sentral registrering 
av DNA-diagnoser for 
prcd-PRA i DogWeb 

(etter søknad fra 
raseklubbene): Finsk 
lapphund, lapsk 
vallhund, svensk 
lapphund, toypud-
del, dvergpuddel og 
mellompuddel 
• Spondylose og 
kneleddsartrose 
hos boxer (utar-
beidet prosedy-
rebeskrivelse; 
registrert alle 
tidligere 
diagnoser) 

– åpnet for sentral 
innsending av bilder 
til NKK fra 01.02.08. 

Annet helserela-
ter t  arbeid 
NKKs veterinære 
fagsjef, Astrid In-
drebø, har i 2007 
brukt mye tid 
på å besvare 
spørsmål fra 
hundeeiere, 
oppdrettere, 
raseklub-
ber og 
veteri-
nærer.
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mÅl:
NKK skal, blant annet gjennom 

aktiv deltakelse i internasjonale fora som 
NKU og FCI og gjennom samarbeid med The Kennel 

Club og andre kennelklubber utenfor FCI, arbeide for en 
positiv utvikling av hundesporten i Norge og internasjonalt. I 

vårt internasjonale engasjement skal det spesielt rettes fokus mot:

• Hunden og hundeeierens rettigheter og plikter i samfunnet.

• Hundens helse og velferd.

• Integritet, åpenhet og fair play innen all hundeaktivitet.

• Synliggjøring av hundens sosiale, helsemessige og samfunnsøkonomiske 
positive betydning.

• Koordinering av regelverk, først innen Norden, deretter internasjonalt.

• NKK skal være en pådriver i den internasjonale utviklingen av hundesporten 
og – aktivitetene. Norge skal påta seg utvalgte internasjonale arrangementer.

11. internasjOnalt arbeid

Deltakelse 
i  FCI og 
NKU 
Norsk Ken-
nel Klub var 
representert 
ved FCIs 
generalfor-
samling i 

Acapulco i mai 2007. Møtet var 
det viktigste innen FCI på mange 
år ettersom nye lover og retnings-
linjer ble vedtatt. Norsk Kennel 
Klub hadde i samarbeid med de 
øvrige nordiske kennelklubber 
arbeidet mye med lovforslaget i 
forkant og deltatt på flere interna-
sjonale møter i sakens anledning. 
Endringsforslagene ble frontet 
gjennom FCIs Europaseksjon, 
og NKK fikk gjennomslag for 
mange av de nordiske forslag. 

NKK var også representert ved 
FCIs Europaseksjonsmøte i Za-
greb. I samband med møtet fikk 
NKK oppdrag å utarbeide en 
felles europeisk dommerguide. 
Dette arbeidet er på det 
nærmeste ferdigstilt.

Hovedstyret og 
administra-
sjonen har 
også 

deltatt på to møter i NKU/AU hvor 
de nordiske lands kennelklubber 
koordinerer sin aktivitet. NKKs 
administrerende direktør har fått 
oppdrag fra NKU om å lede et 
prosjekt med sikte på harmonise-
ring av utstillingsreglene i Nor-
den. Dette arbeidet er godt i gang 
og forventes ferdigstilt i 2008.

NKK er representert i en 
rekke FCI-komiteer, jfr. 
liste under punkt 12.

Forberedt,  koordiner t  møte-
del takelse – prosedyrer og 
år l ig møte 
Før deltakelse på FCI og NKU-mø-
ter har det fra 2007 blitt utarbeidet 
kommentert dagsorden i forkant 
av møtene og kortfattede referater 
fra den norske delegasjonen i et-
terkant. Dette planlegges innført i 
2008 også for deltakelse i de ulike 
FCI-komitéene. Fra april 2008 

planlegges arrangert et årlig 
møte mellom NKKs represen-
tanter i internasjonale orga-
ner med formål å koordinere 
aktiviteter og synspunkter.

Etabler ing av kanaler for  di-
alog med The Kennel  Club 
NKK har under 2007 etablert 
dialog med The Kennel Club 
(London) for meningsutveks-
ling i saker av felles interesse.

Europautst i l l ing 2014 
NKK har i første omgang gjort 
sine planer for å søke om å ar-
rangere FCIs Europautstilling i 
2014 kjent for de øvrige nordiske 
kennelklubber og innhentet deres 
støtte til søknaden. Administra-
sjonen har startet arbeidet med å 
samle inn og bearbeide materiale 
til en søknad som likevel ikke vil 
bli behandlet i FCIs Europaseksjon 
før tidligst i 2009. Administrasjo-
nen vil gjennomføre en studiereise 

til Verdensutstillingen i 
Stockholm sommeren 

2008 som et ledd 
i kompetanse-

oppbygning i 
forkant av 

søknaden.
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12. fakta

Fra NKKs 46. ordinære represen-
tantskapsmøte, avholdt 28. april 
2007, har Hovedstyret bestått av:

Leder  Eivind Mjærum 
Nestleder Per K. Andersen

Styremedlemmer: Oddvar An-
dersrød, Barbro Myrseth Gjerde, 
Sverre Heim, Lise Nyeggen 
Hjemberg, Nils-Erik Haagenrud, 
Siv Sandø og Per Arne Watle

Disipl inærkomiteen: 
Leder  Torunn Urheim 
Nestleder Per M. Jørstad

Medlemmer:  Helge Werner Hagen, 
Ingar Karlsen og John G. Torsvik

Appel lutvalget: 
Leder  Rolf Mangerud 
Nestleder Stein Feragen

Medlemmer: Jan Eyolf Brustad, 
Grete Hovin og Kirsten Svendsen

Kontrol lkomiteen:  
Medlemmer:  Bjørg Foss, 
Johnny Halvorsrud og 
Anne-Mari Haugsten

Varamedlem  Eva Mjelde

Revisor:   
Revisjonsfirmaet KPMG v/ stats-
autorisert revisor Svein Wiig

Representantskapets 
ordfører:  Arild Eriksen

Representantskapets v ise-
ordfører:  Anne Espelien

Representantskapets valg-
komite: 
Medlemmer:   

Else Gylseth Frantzen, Torbjørn 
Granheim og Geir Ottesen

Varamedlem Anne Tove Strande

KOMITEER OG  
UTVAlG UT 2007 
Grunnet den nye organisasjons-
struktur fra 01. 01. 07, ble de 
sittende i NKK-komitéer og 
utvalg, oppnevnt til ut 2006, 
gjenoppnevnt til ut 2007.

FK for elghundprøver – band-
hund: Magnar Nordsveen (leder), 
Jan Bjørshol og Odd Rønes

FK for elghundprøver – løs-
hund: Øyvind Bekkemoen (le-
der), Hans Petter Klokkeren-
gen og Terje Nordkvelle

GK for jaktprøver for hal-
sende fuglehunder: Per M. 
Korsmo og Roy Nilsen

FK for harehundprøver: Jan 
Arne Haugom (leder), Lars 
Omdal og Egil Gjedtjernet med 
Hans Chr. Hauge som vara

FK for drevprøver for bas-
sets: Bjørn R. Myrholmen 

(leder) og Tore Hem

FK for drevprøver for dach-
shunder: Gunleik Vibeto 
(leder) og Kristian Slind

FK for kunsthiprøver: Oddvar 
Østensvig (leder) og Eirik Jørgense

FK for fersk- og blodsporprø-
ver: Erling Kjelvik (leder), Øy-
stein Sjursen og Bjørn Sæta

FK for retrieverprøver: 
Ole J. Andersen (leder) og 
Britt Elise Hjortnes Wold

FK for spaniel-
prøver: Ragnar 
Kaale (leder) og 
Wenche Dyreng

GK for høy-
fjells- og lav-
landsprøver: 
Mikal Stenhaug 
(leder), Robert 
Colbjørnsen og 
Bjørn Solheim

FK for vann-
prøver: Inger-Anne Tangberg 
(leder), Monika Skarphagen 
og Hanne Aasveen Aamodt

FK for skogsfuglprøver: Jo-
han Fredrik Kayser (leder), Tore 
Chr. Røed og Øystein Utne

FK for kombinerte fugle-
hundprøver: Sten Tore Bak-
ken (leder), Anders Lunde 
og Lisbeth Reinertsen

Derbykomitéen: Ellen Bak-
ke Dobloug, Iver Melby 
og Torfinn Stenersen
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Kongsvoll/Hjerkinn-komitéen 
- Gunnar Handberg, Arne Hovde, 
Sverre Heim og Ole-Arild Fosmo 
(Komiteens 5. medlem er Chris-
tian Klemetsens etterfølger i jobb)

FK for brukshund-/kåringsprø-
ver: Anne Ingebrigtsen (leder), 
Geir Land, Ronny Lauten, Jør-
gen Stiansen og Inger Østlie

FK for karaktertest/funksjons-
analyse: Jan Kristiansen (le-
der), Harald Aune Hans-Petter 
Gamborg og Johnny Johnsen

FK for RIK: Ivan Jenssen 
(leder), John Bjørningstad, 
Rolf Evensen, Jan Petter Sti-
ansen og Vegard Sund

Utdanningsutvalget for bruks-
hund: Kari Sellevoll (leder), Sjur 
Haugen og Geir B. Larsen

Utdanningsutvalget for 
agility: Christian Fløre-
nes (leder), Gondola Gut-
tormsen og Geir Ottesen

Utdanningsutval-
get for lydighet: Line 
Sandstedt (leder), Per 
Eigil Gylland og Jan 
Odd-Geir Sørmarken

Utdanningsutvalget 
for trinn I: Geir Ottesen 
(leder), Geir B. Larsen, 
Oscar Wilhelm Nilssen, Line 
Sandstedt og Sven Stenbrenden

Utdanningsutvalget for 
RIK: Frank Eidet (leder), 
Terje Hammerseng, Rolf Hegg 
og Bjørn Erik Tokerud

Samordningsutvalget NKK/NJFF: 
Arild Visdal (NEKF for prøver), 
Marianne Holmli (NEKF for 
utstillinger), Anne-Marit Olsen 
(NHKF), Webjørn Svendsen (FKF 
for prøver), Tove Naper (FKF for 
utstillinger), samt Nils-Erik Haa-
genrud og Ole-Arild Fosmo (NKK)

FK for agility: Marianne Mowé 
(leder), Jørn Bereng og Nina 
Rødsjø (erstattet av Harald 
Schjelderup fra sept. 07)

FK for lydighetsprøver: Barbro 
Myrseth Gjerde (leder), Johnny 

Halvorsrud, og Stein Feragen

GK/EK for utdannelse av ring-
personell: Inger Kristiansen, John-
ny Mathisen og Trond Storsveen

Dommerutdannelseskomitéen 
(DUK): Leif-Herman Wilberg 
(leder), Arne Foss, Leif Rag-
nar Hjorth og Per Iversen

Utstillingskomitéen: Inger Dahle 
(sekr), Harald Aune, Espen Engh, 
Inger Kristiansen, Jan Roger 
Sauge og Mona K. Selbach

Vinnergallakomitéen: Anne 
Indergaard, Leif-Herman Wil-
berg og Øystein Eikeseth

Komiteen for NKKs oppdret-
terpris: Espen Engh, Eva 
Mjelde og Per-Harald Nymark

Komitéen mot ”faking”-pro-
blematikken: Lisbeth Campbell 
og Anders Tunold-Hanssen

Standardkomitéen: Lisbeth 
Campbell, Wenche Eikeseth, 
Petter Fodstad, Trygve Heyer-
dahl og Rigmor M. Ulstad

Rådgivningsgruppen for or-
ganisasjonsendringen (tidl. 
Styringsgruppen for gjennom-
føring av organisasjonsendrin-
gen): Per Kristian Andersen, 
Olav Hedne og John G. Torsvik

Handlingsplanutvalget: Nils-
Erik Haagenrud og Siv Sandø

Sunnhetsutvalget: Eivind 
Mjærum (leder), Astrid Indrebø 
(sekr), Liv Evjen, Christian 
Geelmuyden, Nina Hjelmaas 
Larsen, Frode Lingaas, Eva 

Mjelde, Renate Grotle Nydal 
og Karin Undal Stormoen

Kompetansegruppe atferd: Geir 
Ottesen (leder), Renate Grotle 
Nydal (sekr), Morten Bakken, 
Gry Ellingsen Eskeland, Frode 
Lingaas og Runar C. Næss

Kontaktutvalget NKK/Norges 
veterinærhøgskole og Den 
norske Veterinærforening / 
Smådyrpraktiserende Veterinæ-
rers Forening: Eivind Mjærum 
og Per Kristian Andersen

NKKs representant i NKU/
AU: Eivind Mjærum og 
Per Kristian Andersen

NKUs vitenskapelige ko-
mité: Astrid Indrebø og 
Renate Grotle Nydal

NKU og FCIs utstillingsko-
mité - Leif-Herman Wilberg

NKU og FCIs agilityko-
mité: Marianne Mowé

NKU og FCIs lydig-
hetsprøvekomité: Bar-
bro Myrseth Gjerde

FCIs dommerkomité: 
Leif-Herman Wilberg

FCIs komité for stående 
fuglehunder: Kjell Duedahl

FCIs komité for kontinentale stå-
ende fuglehunder:  
Rune O Brenna

FCIs komité for Lure Co-
ursing: Steinar Mathisen

FCIs brukshundkomité:  
Ivan Jenssen

FCIs komité for støvere:  
Knut H Jellum

FCIs komité for retrievere:  
Torstein Rudi

FCIs komité for spaniels:  
Terje Johnsen

FCIs komité for oppdrett:   
Astrid Indrebø
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 13. statistikk
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Antall registreringer fordelt på FCI-grupper 2002-2007 

Registreringstallene viser en jevn økning 
på alle poster sammenlinknet med 2006. 

Registrerte valper:   26.683

Omregistreringer fra utlandet:    2.314

Eierskifter:      3.451 

Kennelnavn:       603

Avleste HD bilder:   10.359

Avleste AD bilder:    3.235

Hver farge 
representerer  
registreringer i 
respektive FCI-
grupper 

Antall registreringer 2004-2007 
(totalt alle raser)
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Hovedstyret får regnskapet med 
kommentarer til gjennomgåelse 
på hvert hovedstyremøte. Det 
for hele tiden å kunne foreta en 
løpende evaluering av kostna-
der og inntekter, og for å sikre et 
godt driftresultat og egenkapital.

Kommentarer til enkelt-
postene i regnskapet 

Driftsinntekter: 
• Grunnkontingent: NKK har 
mer enn oppfylt budsjettmå-
let på 60.000 medlemmer. 

• Kennelnavn: Antall godkjente 
kennelnavn i 2007 er høyere 
enn inntekten viser. Dette pga 
at flere godkjente navn i 2007 
er søkt om og betalt i 2006. 

• Registrering: Inntekten har 
økt pga flere importer og høyere 
antall registrerte valper. Dessu-
ten har tidligere ubetalte regis-
treringer blitt innkrevd i 2007.

• Salg: Inntekten er kunstig høy 
pga. elektroniske salgstransaksjo-
ner fra 2006 som ble inntektsført i 
2007. Dette utgjør ca. 300.000 kr.

• Utstilling: Det har vært en øk-
ning i antall hunder. Vi har også 
høstet av den differensierte anmel-
delsesavgiften f.o.m. Stavanger. 

• Øyelysning: Fakturering for 
øyelysning begynte i juli 2006. 
Fakturaene for 2006 ble sendt 
ut februar 2007. Årets inntekt er 
derfor doblet i forhold til 2006.

• ID: inntekten er blitt vesentlig 
høyere enn budsjettert. Hovedfor-
klaringen er at vi har fått et stadig 

stigende antall katter i systemet.

• Sponsor: Vi har ikke lykkes 
å skaffe større nye sponsorer. 
Regnskapstallet er inklusiv tid-
ligere ikke utløst aktivitets-
pott fra Agria for 2006.

• Diverse: Inntektene for NKKUs 
sommerleir, avlsrådseminar, RIK 
og IPO er inkludert. 400.000 kr 
er inntektsført i 2007 pga for mye 
avsatt i 2006 for veterinærutgifter.

Driftskostnader: 
• Lønninger, andre personal-
kostnader og honorarer er ført 
ulikt tidligere år. RS 2007 øn-
sket at honorarer skulle skil-
les ut i egen post. Totalt ligger 
kostnadene for disse tre pos-
tene godt under budsjettet.

• Lønninger: Det er ikke ansatt 
noen ny datamedarbeider som 
forutsatt i budsjettet. Seniorrådgi-
ver har vært deltidssykmeldt hele 
året. Vi har ikke ansatt noen ny 
person etter at personalsjefen slut-
tet. Totalt har vi spart inn betyde-
lige beløp i lønnskostnader. I årets 
resultat er det inkludert halvpart 
av lønnen til de ansatte i Hunde-
sport, ulikt tidligere regnskap.

• Sosiale kostnader: I denne 
posten ligger arbeidsgiveravgift, 
pensjonsforsikring, ulykkesfor-
sikring, gruppelivsforsikring og 
sosiale kostnader som lunsj og 
overtidsmat. Vi har spart inn 
arbeidsgiveravgift pga personal-
sjef og seniorrådgiver, se over.

• Honorarer utgjøres av revisjon, 
advokater, vikarer og konsulenter.

• Husleie/strøm: Kostnadene 
er lavere enn budsjettert et-
tersom budsjettet var basert 
på en utvidelse av kontora-
real som vi har avstått fra.

• Forsikring: Forsikringen 
omfatter bil, innbo, kon-
tanttyveri og sædbank.

• Porto og tele: Resultatet lig-
ger under budsjett pga økt bruk 
av elektronisk mail og B-post.

• Kontor: NKK leide nye mas-
kiner i oktober 2006 til produk-
sjon av kataloger i 2007, det 
medførte høyere maskinleie, 
vedlikeholdsutgifter og innkjøp 
av papir. Dertil kommer ombyg-
ging av resepsjon og kontorer.

• Reise: Forhåndsbestilling 
av billetter ga oss billigere 
pris, og vi har brukt mindre 
enn budsjettert på reiser.

• Møter/kurs/samlinger: Arkiv-
system-kurs på kr 81.250 for alle 
ansatte var ikke budsjettert. 

• Utstilling: Med økt antall del-
takere har også utgiftssiden økt. 
Administrasjonen arbeider videre 
med kostnadsbegrensende tiltak.

• HD/AD: Det ble forhandlet nye 
avtaler med avlesere, prisen per 
avlest bilde gikk opp, og flere 
bilder ble avlest, noe som også 
reflekteres på inntektssiden.

• EDB-kostnader: Budsjettpos-
ten er overskredet. Dette skyldes 
bl.a. investering i ny brannmur 
mot virus og ny server for digi-
talt avlesning av HD/AD-bilder.

14. regnskap
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HUNDESPORT regnskap
2007 2006

INNTEKTER
Annonseinntekter 2.881.316 2.078.000
Løssalg 78.345 89.000
Abonnement 3.897 1.396.000
Diverse 3.000 5.000
SUM INNTEKTER 2.966.558 3.568.000

UTGIFTER
Trykking 2.101.373 2.314.000
Honorarer 720.191 344.000
Lønn/sos. kostnader 728.134 1.443.000
Porto/distribusjon 1.798.637 1.628.000
Diverse 156.354 178.000
SUM KOSTNADER 5.504.689 5.907.000
RESULTAT (2.538.131) (2.339.000)

* Tall i parantes betyr minus.

Kommentarer t i l  regn-
skap for Hundespor t

Annonseinntekter  
Vi har for 2007 budsjettert med 
3 millioner i annonseinntekter. 
Målet ble ikke oppnådd blant 
annet fordi annonseakkvisitøren 
kom i gang nokså sent på året, 
samt at budsjettet ble laget før 
vi fikk gjennomgått mulighetene 
i markedet med annonseselger 
og må derfor også kunne sies å 
være et optimistisk anslag fra 
administrasjonens side. Det er 
viktig å merke seg at annonse-
inntektene er oppført brutto, dvs 
innebærer også provisjonen til 

annonseselgeren som faktureres 
ut (se under honorar lenger ned).

Abonnement  
Det kollektive abonnementet 
på Hundesport utgjorde i 2006 
1.395.535 kr i inntekter til Hun-
desport-regnskap. Denne inn-
tekten frafalt 01. 01. 2007. 

Trykkekostnader 
Trykkekostnader ble lavere enn i 
2006, hovedsakelig takket være 
tiltak som er omtalt tidligere i 
årsrapporten (se pkt 3 Økonomi). 

De tre første utgavene ble tryk-
ket etter 2006-priser og er dermed 
noe dyrere. Kostnadene for num-

mer 1 er høye av flere grunner 
(349.727 kr kun i trykkeutgifter), 
den viktigste faktoren er at num-
mer 1 ble trykket i økt opplag 
som en følge av omorganiserin-
gen. BIR-kavalkaden fra Hamar 
bidro også til at dette nummeret 
ble meget omfangsrik. Til sam-
menlikning ble nummer 2 tryk-
ket til en kostnad av 154.567 kr. 

lønn og honorar 
Lønn til ansatte i Hundesport 
vil i framtiden budsjett- og 
regnskapsføres sammen med 
øvrig lønn i NKK, da ansatte i 
Hundesport har andre oppga-
ver i tillegg til Hundesport. 

• Div. drift: Prosentandel til 
Dyreidentitet AS på ID-mer-
king av katter og utenlandsk 
hunder (microchips) ligger i 
denne posten. I tillegg kommer 
terrengleie (Kongsvoll, Stats-
skog) og ettersøkskostnader.

• Region: Regionstilskudd har 
blitt betalt ut etter søknad. Det 
har vært liten pågang, hvilket 
forklarer at vi har vesentlig la-
vere kostnader enn budsjettert. 

• Hund og helse: Posten var bud-
sjettert for 2007 med under halv-

parten av resultatet for 2006.  Ve-
terinærkonsulent er ikke erstattet 
etter avsluttet arbeidsforhold og 
resultatet er høyere enn budsjet-
tert, men langt lavere enn i 2006. 

• Tap på krav: Det er i 2007 
fakturert for gamle uavhentede 
oppkrav på registrering, eierskif-
ter og HD. Det var en del av de 
eldste kravene som ikke ble betalt 
og ble derfor ført på tap på krav.

• Dommerutdannelse: I 2007 
var det dommerkonferanse for 
AG-dommere. Generelt var det 

redusert aktivitet på konferanse-
fronten. Den store eksteriørdom-
merkonferansen blir holdt hvert 
tredje år, neste gang er i 2008.

• Avskrivninger: Det var ikke 
budsjettert for nødvendige inn-
kjøp av elektronisk arkiv og 
digitalt avlesningssystem for HD 
og AD. Utviklingskostnader for 
våre dataløsninger, inkl. DogWeb 
føres her i likhet med tidligere år.
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• Anleggsmidler: Investerin-
ger i 2007, særlig på EDB si-
den har vært betydelige.

• Omløpsmidler: Her lig-
ger forskuddsbetalt med-
lemskap for 2008, varela-
ger og kundefordringer.

• Bundet kapital: Her har vi 
avsetninger til 110 år jubi-
leum, organisasjonsendringen, 

Aleksanderfondet, biblioteket, 
kontoroppgradering, kompetan-
seheving for ansatte, dommerut-
dannelse og forskningsfondet.

• Opptjent egenkapital: Etter 
avsetninger til bundet kapital, har 
vi økt egenkapitalen med det gode 
resultat i 2007. For øvrig henvises 
til opplysningene i årsregnskapet 
om disponeringen av overskuddet. 

• Annen kortsiktig gjeld: Her lig-
ger feriepenger til ansatte opp-
tjent i 2007, blir utbetalt i 2008. 
Forskuddsbetaling til utstillingen 
i Bø 2008. Medlemskapskontin-
gent for 2008 betalt i 2007. Alle 
kjente beløp (faktura mottatt) 
som tilhører driftsåret 2007 er 
ført på resultatregnskapet 2007.

Kommentarer til balansen

Resultat i 2007 har styrket vår 
egenkapital. Økonomien er til-
fredsstillende, derfor har vi 
ikke behov for kassekreditt el-
ler lån. Regnskapet for 2007 er 
avlagt under forutsetningene 
om fortsatt drift. Det er ikke 
inntruffet forhold etter regn-
skapsårets utgang som har betyd-
ning for regnskapet for 2007. 

Arbeidsmiljø, personell og  
ytre miljø  
Etter styrets vurdering er arbeids-
miljøet tilfredsstillende. Sykefra-
været var i 2007 på 594 dager, 
hvilket utgjør 6,9%. Mye av dette 
utgjøres av langtidssykmeldinger. 
Det har ikke forekommet ska-
der eller ulykker av betydning.

Organisasjonen har som mål 
å være en arbeidsplass der det 
råder full likestilling mellom 
kjønnene. I dag er tre fjerdedeler 
av ansatte kvinner. Organisa-
sjonen er bevisst på dette i sin 
ansettelsespolitikk og oppfordrer 
menn om å søke stillinger. 

NKK forurenser ikke 
det ytre miljøet.

Eivind Mjærum (leder) Per Kristian Andersen (nestleder) 

Barbro Myrseth Gjerde

Sverre Heim

Lise Nyeggen Hjemberg

Siv Sandø

Oddvar Andersrød

Espen Engh (adm.dir.)

For 2007 valgte man å starte 
denne overføringen ved å regn-
skapsføre halvparten av lønns-
utgiftene på denne posten på 
Hundesport-regnskapet, noe som 
tilsvarer ca ressursbruken ved 
de ansattes arbeidstid. For 2008 
er lønn til alle ansatte, inklusive 
veterinærkonsulent og ansatte 
i Hundesport ført under lønn.

Honorarposten ble betyde-
lig større enn budsjettert, dette 
hovedsakelig fordi annonseakvi-
sitørens provisjon (25% av inn-
salget i 2007) regnskapsføres her. 

Konklusjon

Oslo, 04. mars 2008
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Resultatregnskap* 
    

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER    RES 2007           BU 2007     RES 2006

Sum driftsinntekter2)     45 320 309    41 737 000    37 847 039 

Varekostnader          779 615            600 000         332 383 

Lønnskostnader3)     16 237 024    17 500 000    15 672 030 

Ordinære avskrivninger4)        2 213 950      2 000 000      1 963 152 

Andre driftskostnader5)     25 115 767    23 630 000    25 104 767 

Sum driftskostnader      44 346 356    43 730 000    43 072 332 

Driftsresultat          973 952      (1 993 000)   (5 225 293)

Momskompensasjon       2 088 810     -      1 905 281 

Resultat VM i agility        (979 851)    -   

     

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     

Renteinntekt            640 258         400 000          356 647 

Netto finansresultat          640 258         400 000          356 647 

ÅRSRESULTAT                  2 723 169                  (1 593 000)               (2 963 365)

     

Avsetninger:     

Avsetning 110 år jubileum           500 000     

Overføring fra organisasjons endringsprossessen      (656 962)                  (1 500 000)

Avsetning Alexander fondet          126 172     

Avsetning bibiliotek fondet      -     

Avsetning kompetanseheving ansatte          300 000     

Avsetning  kontor oppgradering         200 000     

Avsetning forskningsfond      -                    1 057 783 

Avsetning dommerutdannelse     -     

Overført til Egenkapital                  2 253 960                              (2 521 148)

Sum  overføringer                   2 723 169                   (2 963 365)

     
* Tall i parantes betyr minus.     
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Balanse 

EIENDELER             2007         2006

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler4)  

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.    2 358 000  2 330 283

Sum varige driftsmidler      2 358 000  2 330 283

Sum anleggsmidler      2 358 000  2 330 283

Omløpsmidler  

Varer6)           980 000     823 000

Fordringer   

Kundefordringer7)      1 657 134  1 016 258

Andre fordringer      1 413 840  1 277 305

Sum fordringer      3 070 974  2 293 563

Bankinnskudd, kontanter o.l.                           25 286 303             17 659 977

Sum omløpsmidler                 29 337 277             20 776 540

SUM EIENDELER                  31 695 276             23 106 823

EGENKAPITAL OG GJELD   

Egenkapital 

Sum Bundet egenkapital      3 659 644  3 190 434

Opptjent egenkapital                 11 874 237               9 620 280

Sum Egenkapital                15 533 881             12 810 714

Gjeld  

Leverandørgjeld      2 418 152  1 637 864

Skyldige offentlige avgifter      1 365 816  1 390 039

Annen kortsiktig gjeld                 12 377 427                7 268 204

Sum  gjeld                  16 161 395             10 296 107

SUM EGENKAPITAL OG GJELD                             31 695 276              23 106 821 

Oslo, 04. mars 2008

Eivind Mjærum (leder) Per Kristian Andersen (nestleder) 

Barbro Myrseth Gjerde

Sverre Heim

Lise Nyeggen Hjemberg

Siv Sandø

Oddvar Andersrød

Espen Engh (adm.dir.)
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Note 1   Regnskapsprinsippet
Årsregnskapet, som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar 
med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31.desember 2007.   
Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.        

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld     
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 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. Anleggs-
midler vuderes 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 etableringstids-
punktet. 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 anskaffelseskost og netto salgsverdi. 
      

Fordringer       

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.  
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
       

Bankinnskudd, kontanter o.l       

Bankinnskudd, kontanter og lignende. Inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.       

Anleggsmidler       

NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost. 

Inntektsføring av medlemskontingent       

Fra og med 2006 er medlemskontingenten tidsavgrenset pr.1/1. Kontingentinntekten bokføres lø-
pende ved betaling, og tidsavgrenset pr. 31.12.       

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatsføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnads-
føres samtidig med de inntekter utgiftene 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 pensjonsytelser, kalt 
ytelsesplan. Årlig premie kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær 
driftskostnad og er presentert sammen med lønn.        
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Note 2 Inntekter 

       

     RESULTAT 2007 BUDSJETT 2007  RESULTAT 2006

Pr virksomhetsområde:        

Grunnkontingent    8 762 745    8 400 000  

Medlemskontingent          3 398 190 

Samarbeidsavgift          2 159 185 

Kennelnavn        705 402       796 000                  592 090 

Registrering            10 539 086    9 584 000    9 239 238 

Eierskifter      1 341 066    1 129 000     1 085 798 

Salg      1 450 665    1 100 000     1 086 768 

Utstillinger     8 278 339    7 600 000     7 373 666 

HD/AD      1 931 408    1 968 000     1 377 711 

Øyelysning        203 200       100 000                  116 100 

Hundesport     2 966 558    3 110 000     3 567 804 

Aktivitet     2 721 042    2 500 000     2 398 958 

EDB           19 360       100 000        208 660 

ID      3 400 462    2 800 000     2 121 894 

Div. drift og sponsor    2 449 420    2 000 000     2 624 972 

Ettersøkshund       220 842       225 000       206 157 

Sædbank         330 714       325 000         289 848 

Sum     45 320 309   41 737 000  37 847 039

 

Grunnkontingent 

Grunnkontingenten inntektsføres ved betaling og tidsavgrenset pr. 31.12     
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Note 3 Lønnskostnad, antall  
   ansatte, godtgjørelser, 
   lån til ansatte m.m.
       

Lønnskostnad  RESULTAT 2 007 BUDSJETT 2007  RESULTAT 2006

Lønn     12 441 057    13 600 000    12 137 755 

Arbeidsgiveravgift     1 958 090     -     1 666 748 

Andre ytelser     1 837 877      3 900 000     1 867 527 

Sum     16 237 024       17 500 000    15 672 030 

Lønn og andre lønnskostnader til NKKs veterinær (kr 805.937) er ført på “Hund og 
Helse” og Hundesport (kr 728.134) er ført på “Hundesport” som 1,5 årsverk. 

Gjennomsnittlig antall ansatte: 35      -  

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør kr 763.603. Adm. dir’s andel av premie i kol-
lektiv pensjonsordning utgjør kr 102.868.        

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. 

    Beløp   Rentesats Avdragsplan  

Seniorrådgiver   331 200   3 6 av 10 år  

Lånet til seniorrådgiver er tinglyst med sikkerhet i fast eiendom. Det er ikke stillet lån eller garantier 
ovenfor andre ansatte eller medlemmer i styret.        

Note 4 Varige driftsmidler 

  

      Inventar,Utstyr,Innredning   

Bokført verdi pr 1.1.07      2 330 283    

Tilgang kjøpte driftsmidler      2 241 666    

Bokført verdi pr. 31.12.07 før avskrivn.   4 571 950    

Avskrivninger 2007      2 213 950    

Bokført verdi pr. 31.12.07 etter avskrivn.    2 358 000    

Økonomisk levetid      3 år    

Avskrivningsplan      Lineær    
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Note 5 Annen driftskostnad
       

Spesifisering av andre driftskostnader, eller spes. av enkeltposter inkl. tap på fordringer 

    RESULTAT 2 007  BUDSJETT 2007 RESULTAT 2006

Honorar       926 882   0 

Husleie, lys, varme   1 774 332  1 900 000  1 861 093

Forsikring         65 006       50 000        29 175

Porto og telefon   1 637 369  1 800 000  1 786 496

Kontor     2 245 270  1 950 000  1 927 892

FCI        153 314     150 000     141 460

NKU          16 812       50 000       55 082

Reise        278 791     350 000       319 549

Representasjon        34 140       25 000     0

Møter/kurs/samlinger      846 947     750 000     811 826

Annonser         41 588       25 000       45 250

PR          53 622     350 000        -3 697

Hundesport     5 504 689  5 900 000  5 907 031

Utstillinger    7 666 605  7 000 000  7 342 790

HD/AD        436 245     430 000                118 809

Sædbank og registrering        56 368       50 000       50 000

EDB        651 897     350 000       391 720

Div.drift    1 164 866  1 000 000     964 339

NKK regioner        90 078     300 000                262 383

Hund og Helse   1 307 835     900 000  1 967 701

Organisasjonsprosessen      0     0     540 581

Tap på krav         70 390     0           -592

Dommerutdannelse        92 721     300 000                585 879

Sum andre driftskostnader          25 115 767           23 630 000           25 104 767

         

Revisor        

Kostnadsført honorar til revisor pr. 31.12.2007 utgjør kr 286.076,25 (herav kr 127.742,50 tilhørende 2006). 
Revisjonshonoraret beløper seg til kr 100.000, øvrige honorar utgjør kr 58.330,75  gjelder relaterte revi-
sjon-tjeneste, herved kvalitetsikre av webtjeneste.        
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Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser        

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjo-
nen har  pensjonsordninger som omfatter i alt 39 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige 
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjosalder 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 tjeneste-
pensjonsordning. Kostnadsført premie i 2007 er kr. 1.175.192. opparbeidet premiefond er pr. 31.12.2007 
er kr 900.468.         

         

Note 6 Varer/Premier 
      

           2007     

Salgsvarer     600 000    

Premie beholdning    380 000    

Sum      980 000    

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans 
       

         

Note 7 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende medfradrag for avsettning til delkredere på kr 200.000

 

Note 8 Bundet kapital og 
   egenkapital  
        

Avsetninger:          2007         2006

110 år jubileum      500 000      - 

Organisasjons endringsprossessen          343 038     1 000 000 

Alexander fondet      513 933        387 762 

Bibiliotek fondet      500 000        500 000 

Oppgradering kontorlokaler      300 000       100 000 

Kompetanseheving ansatte      319 090          19 090 

Dommerutdannelse        30 000          30 000 

Forskningsfondet              1 153 582    1 153 582 

Sum                 3 659 644     3 190 434 
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Note 9 Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2007      9 620 278   

Årets resultat     2 253 959   

Egenkapital 31. desember 2007   11 874 237 

       

Note 10   Bundne midler     

Av det totale bankinnskudd kr 25.286.303  er kr 812.461 bundet til skyldig skattetrekk. Skyldig 
skattetrekk  pr 31/12 07 var kr 692.492.        

       

Note 11 Annen kortsiktig gjeld
I annen kortsiktig gjeld er bl.a. avsetninger av feriepenger opptjent i 2007 for utbetaling i 2008, for-
skuddsbetalt påmeldingsavgift til Bø. Forskuddsbetalte inntekter som medlemskontingenten til klub-
ber og grunnkontingenter til NKK for 2008 innbetalt i 2007. Alle beløp som tilhører driftsåret 2007 som 
er kjent (faktura mottatt) er ført respektive steder under resultatsregnskapet og derfor belastet 2007.
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Alle bildene i denne årsrapporten er tatt av medlemmer av NKKs medlemsklubber. NKK takker alle for deres bidrag. 
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