
Årsberetning 
2011

A
U

ST
R

A
LS

K
 C

A
TT

LE
D

O
G

. F
o

to
: V

ib
ek

e 
B

ra
th

www.nkk.no



2      Årsberetning 2011 • Norsk Kennel Klub

NKKs verdier

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 meningsfullt, lærerikt og engasje-
rende.

• at NKK viser seg i media og i samfunnet med tyde-
lige 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 hundesport.

• at NKK arbeider for inkludering av hund og hunde-
hold 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 hun-
dens plass i samfunnet.

• at NKK aktivt bidrar til å gjøre våre medlemsklubber 
gode.

Åpen
Med åpen mener vi:
• at NKK skal være en transparent organisasjon og 

vektlegger tilgjengelighet og åpenhet i sin dialog 
med enkeltmedlemmer, klubber, forbund og all-
mennheten,

• at NKK skal etterstrebe å gjøre relevant  
informasjon offentlig.

• at NKK er åpen om utfordringer vedrørende hunde-
helse.

• at NKK gir pressen og andre instanser informasjon 
også i vanskelige og negative saker.

• at NKK i forkant informerer pressen og andre instan-
ser om utfordrende saker.

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 med-
lemmene.

Innledning 
NKKs årsberetning for 2011 følger samme systematikk som tidligere, 
slik at det igjen rapporteres i forhold til de tiltak som representant-
skapet har gitt i oppdrag gjennom vedtatt tiltaksplan for perioden 
2010-2012.

Verdi- og måldokumentet har nedfelt NKKs mål og verdier, og 
mange av de fortløpende og kontinuerlige oppgavene er forankret i 
disse, uten at de blir gitt som konkrete oppdrag i tiltaksplanen fra år 
til år. Årsberetningen omfatter likevel også noen av disse oppgavene 
samt enkelte andre nødvendige oppgaver som har tilkommet i løpet 
av året.

Tiltaksplanen og årsberetningen fokuserer dessuten spesielt på Ho-
vedstyrets prioriterte satsningsområder for perioden.

Verdien engasjerende søkes oppnådd både gjennom kommunika-
sjonsarbeid, videreutvikling av aktivitetstilbudet til medlemmene og 
utvikling av nye tilbud. NKK har gjennom styrking av kompetanse på 
kommunikasjon blitt stadig mer synlige i media, presse og i sam-
funnsdebatten.

Gjennom prosjekter for medlemsverving har NKKs medlemsmasse 
økt jevnt og trutt, og framgangen har fortsatt også i 2011. Det fo-
kuseres også på å nå nye grupper av hundeeiere, slik som eiere av 
blandingshunder og andre uregistrerte hunder. Målet er å samle flest 
mulig hundeeiere i NKK, og dermed gjøre NKK større og sterkere. På 
denne måten søker vi å etterleve NKKs verdi inkluderende.

NKK har også som verdi å være kunnskapsrik. Gjennom kompetan-
seutvikling både blant medlemmer og ansatte søker NKK å oppnå 
dette målet.

Vi arbeider for å kunne være en offensiv premissleverandør og part 
i samfunnsdebatten på vegne av hundeeierne. Under året har orga-
nisasjonen fortsatt å engasjere seg i flere saker med utgangspunkt i 
hundeloven og forskrifter, samt saker som gjelder god dyrevelferd. 
Også i 2011 har NKK hatt nær dialog med Mattilsynet i flere saker. 

Åpen er den nyeste av NKKs verdier, vedtatt i 2010. Denne viktige 
verdien blir blant annet implementert gjennom høringer av regelverk, 
tiltaksplaner og andre viktige dokumenter, samt dialogmøter og 
gjennom publisering av protokoller fra møter i hovedstyret og andre 
NKK-organer. 

NKK har som verdi å være en serviceinnstilt organisasjon. Dette sø-
ker vi å få til gjennom å etterleve en forpliktende serviceerklæring. 
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Sammen om målene
     Sammen om målene

Det er viktig for organisasjonen at styret håndterer strategiske og 
overordnede saker, og at enkeltsaker i størst mulig grad håndteres 
av andre nivåer i organisasjonen. Prosessen med å delegere beslut-
ningsmyndighet fra hovedstyret til lavere og mer spisskompetente 
organer innen organisasjonen, har i 2011 resultert i at stadig flere 
beslutninger blir fattet av andre organer. Særlig viktig i denne sam-
menhengen er delegasjon av vedtaksmyndighet til Norsk Kennel 
Klubs Jaktkomité, som håndterer mange saker som tidligere lå på 
hovedstyrets bord. Disse reformene har medført en reduksjon i antall 
saker som blir håndtert av hovedstyret. I 2011 ble 212 saker behandlet 
i 10 hovedstyremøter – en moderat økning i antall saker fra året før, 
men en betydelig andel av disse var orienteringssaker. 

Medlemsklubber og medlemskap
NKK hadde pr. 31.12.11 totalt 251 medlemsklubber (247 pr. 31.12.10), in-
klusiv 95 (94) raseklubber og 23 (23) lokale fuglehundklubber. Antall 
individuelle medlemmer var ved utgangen av 2011 77 524 (76 267 pr. 
31.12.10) og antall medlemskap 99 632 (98 464). 

I løpet av 2011 har følgende klubber blitt opptatt som medlemsklub-
ber i NKK:

• Norsk Wachtelhund Klubb
• Norsk Rallylydighetsklubb
• Aurskog og Høland Hundeklubb
• Kristiansund Hundeklubb

Klubben for Større Selskapshundraser har skiftet navn til Klubben for 
Gårds- og Fjellhunder.

Konsekvenser av nye lover
Organisasjonen har hatt sitt første fulle virkeår med nye lover, vedtatt 
av representantskapet i 2010. Som en konsekvens av de nye lovene 
ble RS 2011 avholdt mot slutten av året. De nye lovene innebærer 
blant annet at budsjett for kommende år blir godkjent i forkant av 
året og at årsrapporten godkjennes av hovedstyret og representant-
skapets ordfører. 

De nye lovene innebærer også at de ansatte i NKKs administrasjon 
har en representant i Hovedstyret. 

Hovedstyrets satsningsområder 
for 2011
Representantskapet vedtok gjennom tiltaksplanen hovedstyrets 
satsningsområder for perioden:

• Videreutvikling av organisasjonsstrukturen, inklusiv  
komitéstrukturen

• Kulturbygging og arbeidsmiljø generelt
• Samarbeidet mellom hundeklubber og hundeskoler
• Fronting av jaktens betydning i samfunnet
• Hund og helse
• NKK skal prioritere å levere datatjenester som klubbene  

ønsker - innen rimelige grenser. Det skal settes av nødvendige  
økonomiske ressurser til dette arbeidet.

• Fronting av hundens betydning i samfunnet
• Medlemsrekruttering
• Ferdigstilling av nye lover for NKK
• Ungdomssatsningen

Tiltak for oppfølging av satsningsområdene er oppført i tiltaksplan 
for 2010-2012. Disse er fordelt avdelingsvis i henhold til organiserin-
gen av ansvarsområdene i NKKs administrasjon.

HYGENHUND. Foto: Vibeke Brath.
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NKKs hovedstyre

NKKs hovedstyre 
og øvrige komiteer valgt av representantskapet

Hovedstyret:
• Leder: Siv Sandø (valgt for 2 år på ekstraordinært RS-møte 

2010) 
• Nestleder: Hans Christian Hauge 
• Seks medlemmer: Anna Berntzen, Harald Bruflot, Terje Lind-

strøm, Trine Melheim, Torunn Sørbye og Rita Tilley Wilberg 
• To varamedlemmer: Jan Eyolf Brustad og Marianne Holmli
• NKK-ansattes representant Janne Gregersen og varamedlem 

Eva Pedersen

Representantskapet:
• Ordfører: Eivind Mjærum (Arild Eriksen var ordfører t.o.m. RS 

2011)
• Viseordfører: Anne Espelien

Kontrollkomiteen:
• Leder: Bjørg Foss
• To medlemmer: Gunnar Handberg og Eva Mjelde (Bjørg Foss 

var medlem til RS 2011)
• Ett varamedlem: Grethe Bergendahl
 

Valgkomiteen:
• Leder: Petter Elvestad (nytt verv fra RS 2011)
• To medlemmer: Barbro Myrseth Gjerde og Anne Tove Strande 

(Trygve Heyerdahl var medlem til RS 2011)
• Ett varamedlem: Per-Harald Nymark
 

Disiplinærkomiteen:
• Leder: Torunn Urheim
• Nestleder: Anne Mjelde Myhr (Per M. Jørstad var nestleder til RS 

2011)
• Tre medlemmer: Ragnhild Hammelbo, Aase Jakobsen og Erik 

Rynning (Arne Foss var medlem til RS 2011)
• To varamedlemmer: Knut Fr. Blütecher og Fredrik Walby (nye 

verv fra RS 2011)
 

Appellutvalget:
• Leder: Rolf Mangerud
• Nestleder: Ragnhild Helene Hennum (Stein Feragen var nestle-

der til RS 2011)
• Tre medlemmer: Stein Feragen, Kirsten Svendsen og Pia Camilla 

Strandrud (Rune A. Sørli var medlem til RS 2011)
• To varamedlemmer: Anette Jahr og Elisabeth Kallevig (nye verv 

fra RS 2011)
 

Lovkomiteen:
• Leder: Jan Terje Bårseth
• To medlemmer: Anne Cathrine Frøstrup og Kirsten Svendsen 

(Trine Melheim var medlem til RS 2011)
• Ett varamedlem: Kirsten Bjørnelykke

Hovedstyrets leder, Siv Sandø.

I 2011 har Hovedstyret og øvrige komiteer valgt av representantska-
pet (etter ekstraordinært representantskapsmøte, avholdt 27.11.10, og 
NKKs 50. ordinære representantskapsmøte, avholdt 12.11.11) bestått 
av:
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       Økonomi

Økonomi 
Fokus på økonomi
Hovedstyret og administrasjonen har kontinuerlig fokus på økono-
mien. 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. Økonomisk går organisasjonen ikke i 
balanse i 2011, men resultatet er i henhold til budsjett. Hovedstyret 
har dessuten funnet rom for å bruke ca. kr. 300 000,- utover bud-
sjettet på prioriterte satsingsområder som hund og helse, IT-utvikling 
og dommerstøtte. Organisasjonens egenkapital var sterk ved 
utgangen av året. Representantskapsmøtet 2011 vedtok en økning i 
grunnkontingenten slik at NKK i fremtiden vil gå regnskapsmessig i 
balanse.

Økonomi ved NKKs utstillinger 
Målet om at NKKs utstillinger samlet sett skal ha et positivt resultat 
ble nådd også i 2011, jfr. det vedlagte utstillingsregnskapet, fremstilt 
nedenfor. Nytt av året var at NKK region Rogaland arrangerte den 
internasjonale NKK-utstillingen i Stavanger. NKKs regioner står fra før 
som arrangør i Tromsø, og man ser det som en ønskelig utvikling at 
flere av de internasjonale utstillingene blir overtatt av regionene.

Priser på NKKs produkter 
Prisene på enkelte registreringsprodukter og på påmeldinger på 
utstillinger økte moderat i 2011, etter at prisene ikke har vært justert 
på flere år. 

Annonseinntekter 
Kommersielle annonser er den klart største inntektskilden for ma-
gasinet Hundesport. Annonseakkvisitøren HS-media er ansvarlig for 
salget. I 2011 valgte man å outsource fakturering og innbetalinger av 
annonser. Dette har medført et lavt beløp for utestående, ubetalt an-
nonser ved årsskiftet. Se detaljert regnskap for Hundesport inkludert 
kommentarer til de enkelte postene på side 27.

Momskompensasjon fra Lotteri- 
og Stiftelsestilsynet 
NKK er medlem i Frivillighet Norge, og støtter arbeidet organisasjo-
nen gjør i forbindelse med kompensasjon av moms til alle frivillige 
organisasjoner. NKK søkte for 2011 på vegne av seg selv og hunde-
klubbene og fikk innvilget kompensasjon på kr. 2,4 millioner, mot 
1,0 million i 2010. Mer enn 160 klubber, forbund og regioner deltok i 
ordningen.

Tallene inkluderer alle direkte inntekter og kostnader, også lønn i forbindelse med utstillinger og sosiale kostnader. Lønn og sosiale kostnader 
utgjør drøye 1 200 000 når man ser alle utstillingene under ett. Tallene inkluderer varesalg og avgifter fra utstillingene overtatt av regionene.

Hovedtall for NKKs utstillinger i 2011
Antall hunder Økonomisk resultat

Sted Reelt Budsjett Reelt Budsjett

Bø 2 722 2 755 84 023 155 547

Bergen 1 898 2 000 89 710 80 066

Harstad 1 372 1 395 -99 689 -54 961

Kristiansand 2 183 2 293 170 309 127 084

Drammen 3 126 3 259 283 926 192 691

Trondheim 2 596 2 762 284 096 258 750

Oslo 3 375 4 106 222 877 89 873

Hamar 3 015 3 121 166 151 59 868

Lillestrøm 5 728 6 352 -506 747 -260 837

Utst. overtatt regionene 3 611 3 737 120 078 162 231

TOTALT 29 626 31 780 814 733 810 313
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Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør

Komiteer tilknyttet administrasjonen:
1. Komiteen for hedersbevisninger

2. Nordisk kennelunions arbeidsutvalg (NKU/AU)

Aktivitetsavdeling
Avdelingsleder

Helseavdeling
Veterinær fagsjef

IT-avdeling
IT-sjef

Organisasjonsavdeling
Organisasjonssjef

Kommunikasjonsavdeling
Avdelingsleder

Regnskaps- og  
registreringsavdeling

Økonomisjef

Organisering av administrasjonen fra 1. september 2009

Rapport ift Tiltaksplanen

Administrasjon
Bemanning og administrativ 
struktur
Ved utgangen av 2011 besto NKKs administrasjonen av 39,2 årsverk, 
fordelt på 40 fast ansatte. Våre kontorer er på Bryn i Oslo. 

Avdelingsinndeling i administrasjonen ble innført fra 1. september 
2009. Under 2011 ble det gjennomført en evaluering av avdelings-
strukturen, og det ble besluttet å opprettholde den to år gamle 
inndelingen med noen mindre justeringer. Oversikt over avdelinge-
nes ansvarsområder finnes i årsrapporten foran rapportene fra hver 
avdeling.

Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling i NKKs administrasjon har også i 2011 vært et 
prioritert område. Opplæring og kursing innen organisasjonens egen 
virksomhet og aktiviteter har vært prioritert. Mange av NKKs ansatte 
har gjennomført ringsekretærkurs i løpet av året.  

Saksbehandler i helseavdelingen og veterinærkonsulenten har vært 
på kurs i NKKs Oppdretterskole. Det har vært satset på utvikling 
av kompetanse innen atferdsproblemer. Veterinærkonsulenten har 
deltatt kurs og avlagt eksamen i nevropsykologi og psykofarmako-
logi i regi av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og 
biovitenskap.

Ansatte i aktivitetsavdelingen har vært observatører på prøver for 
å øke kunnskapen om de prøveformene som ligger til avdelingen. 
Medarbeiderne i NKK har gjennomgått opplæring innen blant annet 
datakommunikasjon og arbeidsmiljø. 

Komitéstrukturen
Komitéstrukturen i NKK har vært under stadig revisjon, med formål å 
redusere antall faste komiteer oppnevnt av hovedstyret og organise-
re de gjenværende komiteene etter en hensiktsmessig struktur. NKKs 
Jakthundkomité, etablert i 2009, fremheves spesielt som et organ 
som har fått delegert myndighet til å behandle mange viktige saker 
og til å treffe beslutninger på vegne av organisasjonen. Etablering 
av andre særkomiteer har blitt vurdert, og det er besluttet å arbeide 
videre med denne modellen med hensyn til både ungdomsarbeid og 
dialogen med regionene.

Servicemål, kvalitetssikring og  
rasjonell drift
Det er rapportert om få avvik i forhold til serviceerklæringen i løpet 
av 2011. Kundene har vært informert om avvikene via www.nkk.
no. Det arbeides fortsatt med kvalitetssikring av administrasjonens 
rutiner og produkter, ikke minst med hensyn til effektiviseringstiltak 
og rasjonell drift.

Kulturbygging og arbeidsmiljø
Arbeidet med oppfølgingen av en arbeidsmiljøundersøkelse fra 
2009 har blitt videreført også i 2011. Hovedstyret har vedtatt at det 
skal gjennomføres en ny medarbeiderundersøkelse i løpet av 2012.

Også i 2011 har intern kommunikasjon og informasjon foregått v.h.a. 
hyppige informasjonsmøter samt allmøter og gjennom elektroniske 
informasjonskanaler. 

Velferdskomiteen har også i 2011 gjennomført flere trivselsfremmen-
de tiltak. Komiteen opprettholdes med nytt mannskap.

Tilbudet om fysikalsk behandling til samtlige ansatte har blitt opp-
rettholdt i 2011.

Sykefraværet var i 2011 på 13%. Dette innebærer en betydelig økning 
fra året før og vurderes som altfor høyt.  En vesentlig del av sykefra-
været skyldes en rekke langtidssykmeldinger. Oppfølgingssamtaler 
under og etter hver sykmelding gjennomføres. Den planlagte med-
arbeiderundersøkelsen vil søke å kaste lys over årsakene til det høye 
sykefraværet. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker.

Politisk arbeid og policyarbeid 
Et viktig hovedformål med NKKs politiske arbeid og policyarbeid er 
fronting av hundens positive betydning i samfunnet. 

I 2011 begynte NKK et aktivt arbeid mot politikere, med det som 
målsetning å lempe på hundelovens paragraf 19 om farlige hunder. 
Dette er et langsiktig mål, som også har innvirkning på Europavin-
nerutstillingen i 2015. NKK ønsker fokus på enkeltindivider i stedet 
for å stemple en hel rase som farlig per definisjon, samtidig som vi vil 
satse på kompetente hundeeiere. 
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Rapport ift Tiltaksplanen

Møter er avholdt med de fleste partier på Stortinget samt med 
Justisdepartementet. Departementet bestilte en rapport fra NKK om 
hvilke konsekvenser forbudet har og forslag til løsning på problema-
tikken. Rapporten planlegges levert i 2012. 

NKK har, i samarbeid med NJFF, fått gjennomslag for sitt arbeid med 
nødverge for hund.

NKK har avgitt diverse høringsuttalelser i løpet av året, bl.a. vedrø-
rende dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av pat-
tedyr, forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr, forskrift om 
utøvelse av jakt, felling og fangst og forskrift om karantenestasjon.

NKK har også i 2011 vært engasjert i kommunale forskrifter hjemlet i 
Hundeloven. Dette arbeidet håndteres i hovedsak av regionene ved 
hjelp av en veiledning fra NKK sentralt.

Hovedstyret gjennomførte også i 2011 sitt årlige policymøte, hvor 
langsiktige mål og strategier sto på dagsorden.

Internasjonalt arbeid, deltakelse i 
NKU og FCI
NKK vant avstemningen om FCIs Europautstilling 2015 på FCIs 
Europaseksjonsmøte i Leeuwarden i september 2011. Tildelingen 
av arrangementet var et resultat av langvarig og målrettet arbeid. 
Arbeidet i styringsgruppen og prosjektgruppen for EUW-15 har gått 
over i produksjonsfasen.

Også i 2011 har NKK prioritert deltakelse i de organer innenfor NKU 
og FCI hvor Norge har vesentlige interesser. Det legges vekt på godt 
forberedt, koordinert og aktiv møtedeltakelse i de utvalgte fora. 
Prosedyrer for deltakelse følges. Disse inkluderer forankring og rap-
portering. Fellesmøte mellom NKKs representanter i internasjonale 
organer ble ikke prioritert i 2011, men planlegges i 2012.

Felles nordiske utstillingsregler ble innført fra 01.01.11. Dette er et 
resultat av en prosess som har pågått gjennom flere år og under 
prosjektledelse fra NKK.

Lederen for NKKs helseavdeling, Astrid Indrebø, er president i FCI 
Breeding Commission. Et viktig forslag fra kommisjonen i samarbeid 
med FCIs standardkomité, om at FCI bør oppfordre til å godkjenne 
paring mellom rasevarianter for å øke genpoolen, ble vedtatt av FCI 
General Assembly høsten 2011. 

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår gjennom NKUs vitenska-
pelige komité. Blant temaene i løpet av 2011 var helseutfordringene 
som enkelte hunderaser står overfor og som har fått mye negativ 
omtale i flere land i Europa – hvordan kan NKU samarbeide om våre 
helseprogrammer og rasespesifikke avlsstrategier. Videre har arbei-
det med rasespesifikke dommeranvisninger, fremdriften i utviklingen 
av HD-indeks i de ulike landene, internasjonale øyeattester og infor-
masjon om forskningsprosjekter vært viktige temaer.

Leif-Herman Wilberg har også i løpet av 2011 ledet FCIs Show Com-
mission. Komiteen har hatt framgang i sitt arbeid med å harmonisere 
regelverket.

Nasjonalt anlegg for  
hundeaktiviteter
En arbeidsgruppe for utredning av nasjonalt anlegg for hundeaktivi-
teter leverte premisser til hovedstyrets forslag om videre utredning 
av saken til RS 2011. Representantskapet vedtok at NKK ikke skal gå 
videre med dette arbeidet.

Ytre miljø
NKK forurenser det ytre miljø i ubetydelig grad.

Likestilling
Det sittende hovedstyret, valgt av representantskapet i november 
2011, har en overvekt av kvinner. NKK har gjennom valget av Siv San-
dø fått sin første kvinnelige hovedstyreleder. Hovedstyret tar hensyn 
til kjønnsfordeling ved oppnevnelser til komiteer og kompetanse-
grupper. Styret har fortsatt fokus på likestilling i organisasjonen.

Administrasjonen har et stort kvinneflertall (80%) blant sine ansatte. 
Menn oppfordres til å søke ledige stillinger.

DALMATINER. Foto: Sølvi Sundin/arkiv.
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     Rapport ift Tiltaksplanen

Aktivitetsavdelingen
Samarbeid med hundeskolene
Saken om samarbeid med hundeskoler/private aktører ble avklart i 
løpet av 2011. Etter høring i organisasjonen ble det fattet vedtak om 
ikke å inngå formelt samarbeid med private aktører.

Norsk Kennel Klubs  
Jakthundkomité - NJK
NJK består av fem representanter valgt av klubbene innen jakt-
hundsektoren, samt én person oppnevnt fra hovedstyret. Komiteens 
mandat og organisering er evaluert, og ordningen opprettholdes. 
NJK håndterer og fatter vedtak i en rekke saker som tidligere var lagt 
til hovedstyret. Hovedstyret vil vurdere om tilsvarende organisato-
riske grep kan være aktuelt også innen andre sektorer.

Jaktens betydning i samfunnet og 
samarbeid med NJFF
Også i 2011 har NKK videreutviklet det gode og aktive samarbeidet 
med NJFF gjennom kontaktmøter og annen dialog. Vi har i flere 
saker alliert oss med NJFF med formål å fronte jaktens betydning i 
samfunnet og sikre utøvelsen av jakt- og friluftsaktivitet med hund.
 
NKK har bistått NJFF i utvikling av fasiliteter og kunnskap for hihun-
der, slik at denne gruppen av jakthunder skal ha gode treningsvilkår, 
og bidra til å utvikle kompetente hihunder for jakt. Avtalen mellom 
SKK og NKK vedrørende organisert trening av jakthunder ble revi-
dert i 2011.

Listen over ettersøksdommere har gjennomgått en grundig opp-
datering. NKK har i samarbeid med DN blitt enig om at annonserte 
prøver bortfaller fra 1. april 2012. 

Europavinnerutstillingen 2015 til 
Norge
På FCI Europaseksjonens møte i Leeuwarden i 2011 ble NKK tildelt 
vertskapet for Europavinnerutstillingen i 2015. Utstillingen vil bli holdt 
i Osloområdet 4. - 6. september 2015. 

Norsk Vinner og Dogs4ALL
Norsk Vinner ble avholdt på Lillestrøm i november. For første gang 
ble det også tildelt titlene Norsk Juniorvinner og Norsk Veteran-
vinner. Norgesmesterskap i agility og nordisk mesterskap i kreativ 
lydighet var også en del av DOGS4ALL. Totalt deltok 5 719 hunder 
på DOGS4ALL. Administrasjonen har mottatt mange gode tilbake-
meldinger fra utstillere og dommere på arrangementet.

NKKs internasjonale utstillinger
På NKKs 11 internasjonale utstillinger var det totalt 29 626 påmeldte 
hunder i 2011, inkl. lydighet, agility og juniorhandling. 

NKKs årskonkurranse – mestvinnende hund innen ulike raser på 
NKKs utstillinger – ble innført i 2011. Utviklingen i resultatene kunne 
følges gjennom året på hjemmesiden. Vinnerne har fått tilsendt 
diplom. 

Deltakelse på messer 
To personer fra NKK deltok på Villmarksmessen på Norges 
Varemesse i Lillestrøm. 

1. Regelverk: 
a. Regelverksutvikling (internasjonalt, nasjonalt, høringer m.m.)
b. Regelverksanvendelse (tolkninger, protester)
Omfatter utstillingsregler, prøveregler, championatregler, auto-
risasjonsregler, juniorhandling 

2. Utdanning: 
a. Dommere (inkl. dommerkonferanser) og ringsekretærer
b. Instruktører, andre prøvefunksjonærer

3. Arrangementer: utstillinger og prøver:
a. Årlige terminlister
b. Kvalitetskontroll og oppfølging av alle klubbutstillinger, LP 
og AG-konkurranser og prøver, inklusiv aktivitetsavgift
c. Resultatregistreringer, inklusiv championater/titler
d. Utstillinger: avtaler, kontrakter, invitasjoner, program, anmel-
delser, katalog, premier, etterarbeid, administrasjon av utstil-
lingskomiteen, resultatregistrering.

4. Ettersøk og RIK: 
Registrere og ajourføre register over ettersøkshunder og RIK-
lisenser

Komiteer som sorterer under avdelingen:
1. NKKs Jakthundkomité (NJK)
2. NKKs representant i Samordningsutvalget NKK/NJFF – 

terminlister utstilling og prøver
3. Dommerutdannelseskomiteen (DUK)
4. Utstillingskomiteen
5. Komiteen mot ”faking”-problematikk
6. Vinnergallakomiteen
7. Kongsvoll/Hjerkinn-komiteen
8. Sju kompetansegrupper: Agility; Blodspor og ferskspor; 

Brukshund- og kåringsprøver; Lydighet; Mentaltester; RIK; 
Ringsekretærer.

9. Oppfølging av diverse FCI-komiteer/FCI-representanter

Aktivitetsavdeling
Avdelingsleder
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Nordisk mesterskap i kreativ  
lydighet
Nordisk mesterskap i kreativ lydighet ble for første gang arrangert i 
Norge. Deltakerne kom fra Danmark, Sverige, Finland og Norge.  Det 
norske landslaget gjorde en god figur og beste norske deltaker ble 
Marianne Aas og Memory Of Sara som kom på femte plass i free-
stylekonkurransen. Både de innledende konkurransene og finalene 
hadde godt med tilskuere, og arrangementet var svært vellykket.

Rekruttering til eksteriørdommer-
utdannelse – utvidelse av  
dommerautorisasjoner
Eksteriørdommerkurs ble påbegynt i 2010 med avsluttende eksa-
men i 2011. Dette resulterte i to nye dommerkandidater. I 2011 har 26 
eksteriørdommere utvidet sitt rasespekter med til sammen 128 raser.

Utdannelse som kan lede til  
bemyndigelse eller godkjenning
Det ble i 2011 avholdt kurs i kategoriene for:

• Instruktør trinn I: 12
• Instruktør trinn II - agility: 1
• Instruktør trinn II – bruks: 1
• Figurantkurs: 4
• Testlederkurs: 4
• RIK Grunnkurs: 18
• RIK Figurantkurs: 8

Revisjon av kynologikursene
Innholdet og opplegget for kynologikursene er gjennomgått av en 
kurskomité ledet av Wenche Eikeseth. Kursopplegget er sendt alle 
NKKs regioner og skal benyttes av alle kursholdere. Hensikten er å 
gjøre undervisningen mest mulig lik for alle kurs og forenkle arbeidet 
for kursholderne.

Ringsekretærkurs
Ringsekretærkursene er kvalitetssikret og kurskompendiene er utar-
beidet/revidert.

Ettersøkshunder
I 2011 ble det registrert 976 nye ettersøksekvipasjer til bruk på skadet 
hjortevilt. 151 hunder er slettet i ettersøksregisteret i 2011.

Regelverk
Følgende regelverk har blitt revidert i løpet av 2011:

• Agility
• Kreativ lydighet
• Utstillingsreglene
• Championatreglene

Autorisasjoner og godkjenninger i 2011
Brukshundprøver 2

Drevprøve for bassets 2

Drevprøve for dachshund 6

Drevprøve alpinsk dachsbracke 1

Drivende hunder tilsluttet NHKF 28

Elghundprøve bandhund 11

Elghundprøve løshund 23

Ettersøk (dømmer blod-og ferskspor) 25

Fuglehundprøve 10

Fuglehundprøve apport 1

Lydighet 1

Jaktprøve for spaniel - trinn I 1

Jaktprøve for spaniel - trinn II 1

Ringsekretærer 12

Bruksprøve for schweisshund 1

Jakthundprøve for halsende fuglehund 2

Kunsthiprøve 1

Agility 2

Agility aut. måling 1

Blodsporprøve 2

RIK - ferdselsprøve 1

Norske deltakere i utlandet
Nordisk mesterskap i lydighet
Nordisk mesterskap i lydighet ble arrangert i Herning i 
Danmark i november. Beste norske ekvipasje i den indivi-
duelle konkurransen ble Monica Wickstrøm med border 
collien Kronvallaren Extra.

Norsk verdensmester i lydighet
Verdensmesterskapet ble arrangert i Paris i juli i tilknyt-
ning til verdensvinnerutstillingen. Maren Helene B. Teien 
og N LCH Amira gikk helt til topps og ble verdensmestre! 
Laget imponerte også, og tok sølv under mesterskapet.

Nordisk mesterskap i agility
Nordisk mesterskap ble arrangert i Lieto i Finland i  
august. Flotte norske laginnsatser med gull til «lag stor» 
og sølv til «lag liten». 

Beste norske individuelle plassering ble Stine Haakensen 
og Taco (shetland sheepdog) som ble nr 4 i klasse liten. 

For resultater fra andre mesterskap ol., jfr. statistikkdelen.
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Helseavdelingen
Informasjon og utdannelse
Informasjons- og utdanningsvirksomheten vedrørende helse, avl og 
oppdrett er høyt prioritert. 

I løpet av 2011 ble det avholdt ett røntgenkurs for veterinærer (HD/
AD-prosedyrer) i samarbeid med Den norske veterinærforening.

Veterinærkonsulenten har forelest på oppdretterseminar i tre rase-
klubber, og har bidratt med informasjon om raserelaterte problem-
stillinger på forespørsel, samt har i 2011 hatt flere innlegg i Norsk 
veterinærtidsskrift vedrørende NKKs helsearbeid.

Helseavdelingens leder foreleste på International Show Judge Con-
gress i Leeuwarden, som ble arrangert av den nederlandske kennel-
klubben i samarbeid med FCI i forbindelse med Europautstillingen 
2011. Temaet for dommerseminaret var Picture perfect – but without 
exaggerations.

NKKs Avlsrådskurs
Kurset ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter i samar-
beid med Organisasjonsavdelingen 29. - 30. januar med 130 delta-
gere. Målgruppen for kurset er raseklubbenes styre og avlsråd.

NKKs Oppdretterskole
Kurs 1 – Genetikk og avl ble i 2011 avholdt i Region Rogaland 17. - 18. 
september (85 deltagere) og i Region Østfold 12. - 13. november  
(100 deltagere). Kurs 2 – Oppdrett ble i 2011 avholdt i Region Horda-
land 19. - 20. mars (130 deltagere) og i Region Hedmark/Oppland  
2. - 3. april (84 deltagere). Regionene har gjort en utmerket jobb 
med arrangementene, og alle påmeldte har fått plass på kursene.  

NKKs Forskningsforum Hund 
NKKs tradisjonelle Forskningsforum Hund ble avholdt på Norges 
veterinærhøgskole 25. oktober, med fullsatt sal og ni utmerkede 
forelesninger som på en lettfattelig måte belyste en rekke pågående 
forskningsprosjekter og resultater fra avsluttede prosjekter. Intervjuer 
med foreleserne angående prosjektene er presentert gjennom flere 
utgaver av Hundesport.

Rasespesifikke  
dommeranvisninger
NKK øker fokuset på funksjonell helse i eksteriørbedømmelsen. 
Arbeidet med Rasespesifikke dommeranvisninger er høyt prioritert. 
En elektronisk spørreundersøkelse ble høsten 2011 sendt alle norske 
eksteriørdommere og alle medlemmer av Smådyrpraktiserende 
veterinærers forening, materialet er bearbeidet og sendt de aktuelle 
raseklubbene.

Rasespesifikke avlsstrategier
Avdelingen har bistått med avlsveiledning overfor raseklubber og 
oppdrettere. Dette arbeidet skal intensiveres i 2012 og NKK skal  
arbeide med rasespesifikke avlsstrategier. På bakgrunn av RS- 
vedtaket i november 2011 om økt grunnkontingent, ble det utlyst en 
fast stilling som avlskonsulent.

Dommerelevkompendier
Det er fokusert mye på funksjonell helse i dommerelevkurset i 2011. 

Helseavdeling
Veterinær fagsjef

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

2. Forskning, forskningsformidling: 
Forskning og deltakelse i forsk ningsprosjekter, publisering av 
forskningsresultater, deltakelse på kongresser, formidling viten-
skapelig og populærvitenskapelig (som NKKs forskningsforum 
og andre kanaler)

3. Regelverk: 
a. Regelverksutvikling (internasjonalt, nasjonalt, inklusiv hørin-
ger m.m.)
b. Regelverksanvendelse (tolkninger, protester). Omfatter 
regler og retningslinjer vedrørende hold av hund, dyrevelferd, 
samt avl og oppdrett

4. Kontakt med klubber, andre kennelklubber og  
hundefaglige organer
a. Svar på spørsmål fra klubbene vedr medisin/helse, som DNA-
tester, avlsprogram 
b. Foredrag om diverse helserelaterte problemstillinger, på 
forespørsel
c. Opplysning og service, svar på spørsmål fra enkeltmedlem-
mer 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, spondylose, øyelysning m.m.

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

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Sunnhetsutvalget
2. Kompetansegruppe atferd
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Revideringen av NKKs arbeid med nytt dommerkompendium i  
anatomi nærmer seg slutten.

 

DNA-tester
Arbeidet med sentral registrering av resultater fra DNA-tester er 
forsøkt intensivert i 2011, og flere klubber har søkt og fått innvilget 
sentral registrering, men resultatet avventer utvikling av IT-løsninger. 

Helseundersøkelser
Elektroniske helseundersøkelser for raseklubber i regi av NVH i sam-
arbeid med NKK – hundoghelse.no – er gjennomført for flere raser i 
2011.

Prosedyre for undersøkelse av  
patellaluksasjon
Arbeidet med utarbeidelse av prosedyre for undersøkelse for pa-
tellaluksasjon er fullført. NKK vil benytte den graderingen og under-
søkelsesmetodikken som benyttes av SKK. Målsetningen er sentralt 
registrering av resultater i DogWeb i samarbeid med IT-avdelingen. 
Arbeidet planlegges sluttført i 2012.  

NKKs sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget har avholdt to møter i 2011. Tiltak for avl av funk-
sjonelt sunne hunder har høy prioritet i sunnhetsutvalgets arbeid.

NKKs kompetansegruppe atferd
Kompetansegruppe atferd (KGA) har avholdt flere møter i 2011. 
Hovedfokus har vært arbeidet med etiske retningslinjer for oppdra-
gelse, opplæring og trening av hund. Disse er innarbeidet i NKKs 
etiske retningslinjer for hold av hund – og dokumentet har fått  
navnet «NKKs Etiske retningslinjer for hold og trening av hund».  
KGA har i 2011 nedlagt mye arbeid som programutvalg for NKKs  
sentrale Atferdsseminar 2012.

Arbeid med NKKs dopingregler
NKKs dopingutvalg har hatt flere møter i 2011, og det tidkrevende 
arbeidet med NKKs dopingregler pågår for fullt i samarbeid med 
fagfolk fra Norges veterinærhøgskole.

Røntgenavlesning -  
kvalitetssikring 
Det har vært avholdt to møter i NKUs Røntgenpanel, hvor kvalitets-
sikring av prosedyrer og diagnoser har høy prioritet. Administrasjo-
nen har brukt mye ressurser på saker for å påse at samarbeidsav-
talen med veterinærer som sender inn røntgenbilder for avlesning i 
NKK overholdes, og har funnet det nødvendig å si opp avtalen med 
to veterinærer.

I alt 8 875 hunder fikk offisiell HD-diagnose og 3 508 hunder  
AD-diagnose i 2011.

Forskningssamarbeid
NKKs samarbeid med forskningsinstitusjoner, i første rekke Norges 
veterinærhøgskole, og deltagelse i forskningsprosjekter er gitt høy 

prioritet. Avdelingen representerer NKK i Hundekreftregisteret og 
i Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund. Følgende artikler er 
publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift i 2011, i nært samar-
beid med NKKs Helseavdeling:

Borge KS, Tønnesen R, Nødtvedt A, Indrebø A: Litter size in purebred 
dogs – a retrospective study of 224 breeds. Theriogenology, 2011; 75: 
911-9.

Nødtvedt A, Gamlem H, Gunnes G, Grotmol T, Indrebø A, Moe L: 
Breed differences in the proportional morbidity of testicular tumours 
and distribution of histopathologic types in a population-based ca-
nine cancer registry. Vet Comp Oncol 2011; 9: 45-54.

Hedhammar Å, Indrebø A: Rules, regulations, strategies and activities 
within the Fédération Cynologique Internationale (FCI) to promote 
canine genetic health. Veterinary Journal, 2011; 189: 141-146.

Helseavdelingen representerer NKK i Hundekreftregisteret, Stiftel-
sen Forskningsfondet kreft hos hund, samt i Stiftelsen Aleksander-
fondet – Norske Servicehunder.

HD-avlesninger 2011

Diagnose grad

Gruppe A (fri) B (fri) C (svak) D (middels) E (sterk) Sum

01 866 270 203 116 26 1481

02 749 229 204 149 53 1384

03 115 85 80 46 7 333

04 3 2 1   6

05 848 236 195 61 14 1354

06 287 73 45 18 6 429

07 981 262 195 55 12 1505

08 1379 367 253 82 33 2114

09 124 52 30 23 7 236

10 30 2   1 33

Sum 5382 1578 1206 550 159 8875

AD-avlesninger 2011

Diagnose grad

Gruppe A (fri) C (svak) D (middels) E (sterk) Sum

01 800 74 24 19 917

02 728 119 49 23 919

05 238 11 6  255

06 117 4 1 1 123

07 57 2 2 1 62

08 885 36 27 15 963

09 55 2 1 1 59

03 150 24 13 1 188

10 14 5 1 2 22

Sum 3044 277 124 63 3508
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1. Program- og systemutvikling
a. Prioritering og koordinering av utviklingsoppgaver
b. Prosjektledelse og styring av eksterne utviklere og program-
merere
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, brann-
murer, antivirus
b. Sikkerhetskopiering og beredskap ved kriser
c. Serversikkerhet – bestillinger/kommunikasjon m.h.t. outsour-
cing

3. Drift og vedlikehold av datasystemer/programvare
a. Løpende driftsansvar for teknisk utstyr
b. Valg av maskinvare, programvare, produsenter/leverandører

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

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Brukerutvalg IT (BIT)

IT-avdeling
IT-sjef

IT-avdelingen
Organisasjon og ledelse
2011 har vært preget av ustabilitet i IT-avdelingen. Avdelingen har 
på grunn av dette og stort fravær hatt nedsatt framdrift. Våren 2011 
ble det leid inn stedfortredende IT-sjef som raskt ble opptatt med to 
store oppgaver; serverpark og nytt system for forvaltning av med-
lemskontingent. Året ble også preget av oppklaring av urettmessige 
rabatter som krevde store ressurser fra IT-avdelingen.

Mot slutten av året ble det satt i gang arbeid for å finne en fast 
ansatt leder som skal ta tak i og løse de store utfordringene. Den nye 
IT-sjefen begynte sitt arbeid i februar 2012.

IT-strategi 
Arbeidet med videreutvikling av NKKs IT-strategi ble påbegynt i 2011 
og vil videreutvikles framover. Viktige elementer er: 

• bedringer i support og brukerstøtte
• bedre tilgang til statistikker, data og rapporter
• stabilisere og gradvis gjøre systemer og applikasjoner mer  

mottagelige og fleksible med tanke på fremtidige endringer
• større medvirkning fra brukerne i videreutvikling
• raskere og bedret implementering av funksjonalitet
• gradvis forbedring av brukergrensesnitt
• forberedelser med tanke på store, forestående arrangementer
• stabil og sikker drift
• eventuell implementering av tynnklient

Dette vil kreve god planlegging, god dialog med brukere og strikt 
prioritering.

Utviklingsprosjekter 2011
Eksisterende systemer har med tiden blitt komplekse og ugjennom-
siktige. Endringer er etter hvert blitt vanskeliggjort. I 2011 er mye av 
tiden gått med til vedlikehold av eksisterende systemer og manuelle 
rutiner, for eksempel med uttrekk av data.

For å leve opp til offentlige krav om regnskapsføring ble alle økono-
miske transaksjoner flyttet fra fagsystemet til Visma Business. Det 
ble nødvendig å legge om faktureringsrutiner og kontingenthåndte-
ring. Endringene har skapt en del utfordringer, men omleggingen var 
nødvendig og måtte gjøres nå.

Arbeid med utvikling av nye nettsider for NKK har pågått og vil bli 
implementert når innhold er ferdig. Løsningen vil erstatte NKKs og 
regionenes behov for publisering, og dette muliggjør drift av klub-
benes egne hjemmesider på samme plattform.

Ut over det ble mindre endringer gjennomført, slik som:

• Etablering av IT-løsning for utregning av Årets Mestvinnende 
(rase) ved NKKs utstillinger

• Nytt system og leverandør på telefoni
• Nye utstillingsregler 01.01.2011 medførte endring av alle skjemaer 

på utstillinger
• Endringer i rabattsystemet for elektronisk påmelding til utstil-

linger 
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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER. Foto: Vibeke Brath.

Datasamarbeidet i Norden 
Datasamarbeidet i Norden ble videreført med et stort datamøte i 
Oslo 2011, og videre progresjon ble avtalt. Driftssamarbeid med DKK 
er videreført i form av at utviklingspartner jobber for begge klub-
bene. Dette fører til en synergieffekt.

Brukerforum IT (BIT)
Det ble avholdt møte i BIT i mars. Dette forumet vil spille en viktig 
rolle fremover i stabiliseringen og videreutviklingen av NKKs syste-
mer.

Statistikkleveranse
IT-avdelingen har også i 2011 levert statistikk både til klubber, styret 
og administrasjonen. Arbeidet med å automatisere statistikker har 
blitt utsatt. Permisjon i avdelingen har også vanskeliggjort arbeidet, 
men målet om en standardisert løsning med større brukervennlighet 
er fortsatt aktuelt, relevant og realistisk.

Support 
NKKs IT-systemer er blitt komplekse og med relativt mange manuel-
le og forenklede implementeringer. Dette er utfordrende med hensyn 
til å utøve god support, og store ressurser har blitt brukt på dette i 
2011. Utvidelsen av support mot klubber og forbund har vært positiv 
og pågangen har vært stor. Det vil fremover bli lagt vekt på å gradvis 
bygge ut system og funksjonalitet, slik at systemene kan supporteres 
enklere. Endringer mot tynnklient og i driftsopplegget vil også endre 
supportbehovene. 

Kurs på regionalt nivå 
Det legges opp til at systemene gjennom forbedringsarbeid skal 
være mest mulig intuitive. Når det gjelder fag- og økonomisystemer 
er det brukerne som har best kompetanse og som fungerer som su-
perbrukere. Kursing på regionalt nivå er ikke gjennomført i 2011, men 
vil kunne avtales etter behov. 

NKKs serverpark
NKKs serverpark er vesentlig videreutviklet gjennom året og har fått 
en moderne drakt. Selve driftsoppgaven av systemene skal gjennom-
gås og løses i 2012.

Innføring av tynne-klienter
Arbeidet mot tynne-klienter i NKKs administrasjon er ikke vesentlig 
videreført i 2011, men vil fortsette og igangsettes etter behov. Dagens 
PC-er i administrasjonen er relativt gamle, og det vil være fordelaktig 
å kunne bytte ut gammelt utstyr med ny teknologi.
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1. Økonomisjef-funksjoner: 
(Nærmere presisert i eget notat), deriblant lede og koordinere 
budsjettarbeidet i administrasjonen

2. Regnskap: 
Punsje inn- og utbetalinger, mva-rapporter, bidrag til måneds- 
og årsrapporter, kontantkasse, betalingsterminaler, lønnsutbe-
talinger, fakturering, remittering samt andre oppgaver knyttet 
til økonomimedarbeider

3. Registreringstjenester: 
Valper, eierskifter, omregistreringer, NOX-registeret

4. ID-databasen: 
Registrering av microchips, tatoveringsnummer for hunder og 
katter

5. NKKs sædbank: 
Godkjenning av søknader, fakturering

6. Kennelnavn: 
FCI-godkjenning, klagebehandling

Regnskaps- og 
registreringsavdeling

Økonomisjef

Regnskaps- og  
registreringsavdelingen

Registrerte valper
I 2011 ble det registrert totalt 27 873 valper i NKK, dette er en ned-
gang i forhold til de tre siste år.

Inntektsbringende tiltak
I 2011 ble det innført enkelte inntektsbringende tiltak, som generell 
prisøkning på tjenester som ikke var økt på flere år. Det ble innført 
nye produkter i nettbutikken og på NKKs stands. Til tross for dette 
opplevde man et marginalt fall i omsetningen med 0,62 %, som skyl-
des at det var færre deltakere som tok del i NKKs aktiviteter i 2011 
målt mot 2010.

Tilstrekkelig driftsresultat og  
stabil egenkapital, vurdering av 
avsetninger
Driftsresultatet fra ordinær virksomhet har vært som budsjettert 
og forventet i 2011. Det har vært rom for å øke kostnadene til de 
prioriterte virksomhetsområdene dommeropplæring, hund og helse 
og IT-kostnader sammenliknet med budsjett. Det ble ved årsskiftet 
bestemt at forskningsfondet skulle styrkes ytterligere ved å løse opp 
andre fond samt ved et lite tilskudd fra den frie egenkapitalen.

Evaluering av kostnader og  
effektivisering
Fra 2010 til 2011 er andre driftskostnader redusert. Samtidig som 
kostnader til de prioriterte områdene økes, reduseres kostnader til 
øvrige områder. Dette er en bevisst og ønsket utvikling. Kostnads-
effektivisering er en kontinuerlig jobb som vil bli videreført.

Oppdaterte IT-systemer, inklusiv 
nytt økonomisystem
NKK har i løpet av 2011 overført mange av de økonomiske trans-
aksjonene fra fagsystemer til regnskapssystemet Visma, dette for 
å få bedre kontroll med utestående fordringer og lette oppfølging 
av forfalte krav. Det er nedlagt mye arbeid i å fjerne økonomiske 
transaksjoner fra fagsystemene og legge disse direkte inn i økonomi-
systemet.

Det er innført et elektronisk lagersystem. 

Det har også i 2011 vært arbeidet intenst med oppgradering av 
kullregistreringsprogrammet, men en ny versjon av dette ble ikke 
operativt i 2011. Dette har hatt stort fokus både fra NKKs IT-avdeling 
og regnskaps- og registreringsavdeling, og ble lansert våren 2012. 

Effektiv drift som kommer  
kundene til gode 
Behandlingstiden ved registrering av valpekull og eierskifter var 
meget kort første halvdel av 2011, og langt bedre enn serviceerklæ-
ringen beskriver. Andre halvår var preget av testing av nye program-
mer, langtidssykemeldinger og problemer med telefonsystemet. 
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Vi har fremdeles en utfordring med hensyn til å gi kundene bedre 
tilgang til saksbehandler, og fra årsskiftet 2011/2012 ble begrensnin-
gen i telefontiden fjernet. Avdelingen har nå samme telefontid som 
resten av NKK.

Effektivisering av registrerings-
systemene
Muligheten for at oppdretterne selv skal kunne registrere valpenavn 
og eiere på internett er de viktigste elementene i det nye registre-
ringsprogrammet som lanseres våren 2012. Avdelingen skal evaluere 
om arbeidet skal fordeles annerledes mellom saksbehandlerne.

Vi har avventet det nye registreringsprogrammet for å kunne  
bestemme en hensiktsmessig organisering av avdelingen.

Økonomihåndbok for NKKs  
administrasjon
Økonomihåndboken ble ferdigstilt i 2010, og i 2011 har det kun blitt 
gjort nødvendige oppdateringer. 

Økt kvalitet på regnskapsføring 
og reduksjon av feil, spesielt 
innenfor momsområdet 
Oppgaven er fortløpende. Det er i 2011 ikke identifisert feil innenfor 
momsområdet.

Sponsoravtaler
Oppgaven med å vedlikeholde og skaffe nye sponsoravtaler ble i 
2011 overført til kommunikasjonsavdelingen.

Avsetninger til satsingsområdet 
Hund og helse
Gjennom samarbeidsavtalene med Agria og Eukanuba settes det av 
midler til forskning på hund og helse.

Begge samarbeidspartnere har uttrykt tilfredshet med hvordan  
midlene er brukt i 2011.

DACHSHUND KORTHÅRET. Foto: Vibeke Brath.
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Organisasjonsavdeling
Organisasjonssjef

1. NKK-regionene: 
Kontakt for og administrativ bistand til NKK-regionene. Plan-
legging, gjennomføring og oppfølging av regionsledermøter.

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

3. Disiplinærsaker: 
Administrativt forankringspunkt for Disiplinærkomiteen og Ap-
pellutvalget.

4. Organisasjonsutvikling: 
Administrativt forankringspunkt for Organisasjonskomiteen og 
Lovkomiteen.

5. Organisasjonsopplæring: 
Organisering av generelle og tilpassede kurs, seminarer, fore-
dragsholder m.m.

6. Kontakt med diverse organisasjoner/myndigheter: 
I samarbeid med adm. dir.

7. Ungdomsarbeid: 
NKKU-kontakt, juniorhandlingslandslag

8. Studieforbundet natur og miljø: 
Administrativ kontakt

9. Rasestandarder: 
Utsending/publisering av standardene

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Organisasjonskomiteen
2. Komiteen for gjennomgang av klubb lover
3. Standardkomiteen
4. Disiplinærkomité
5. Appellutvalget
6. Lovkomité
7. Konfliktutvalg

Organisasjonsavdelingen
Instrukser
Som konsekvens av de nye lovene vedtatt av RS-2010 er det blitt 
utarbeidet forslag til nye instrukser for valgkomiteen, kontrollkomi-
teen, disiplinærkomiteen og appellutvalget. Instruksene ble sendt på 
ordinær høring til medlemsklubber og forbund. Høringsinnspill ble 
vurdert og instruksene ble lagt frem for behandling og godkjenning i 
Representantskapsmøtet 2011. 

Obligatorisk lovmal
Ny obligatorisk lovmal ble utarbeidet og sendt på ordinær høring. 
Det ble utarbeidet to obligatoriske lovmaler, én for medlemsklubber 
og én for medlemsforbund. Ny obligatorisk lovmal ble behandlet og 
godkjent på representantskapsmøtet 2011. 
 

Studieforbundet natur og miljø
NKK-organisasjonen mottok et tilskudd på kr. 2 076 215,- i tilskudd 
for 1 141 kurs fordelt på 23 067 timer i løpet av 2011. Det var 8 049 
deltakere på kursene i løpet av året. NKK hadde en tilskuddsøkning 
på 23,8 % i forhold til året før. NKKs organisasjonsavdeling bidrar til 
ledelsen av Studieforbundet natur og miljø gjennom at forbundets 
ordfører er Øystein Eikeseth og Dagny Wangensteen er styremed-
lem.

Kurs
Det har vært avholdt flere organisasjonskurs i forskjellige deler av 
landet. NKK-regionene er teknisk arrangør av kursene, mens organi-
sasjonsavdelingens ansatte foreleser på kursene. 

Organisasjonsavdelingen har, i samarbeid med Helseavdelingen, 
avholdt avlsrådskurs for styrer og avlsrådsmedlemmer i medlems-
klubbene. 

Kynologikurset er nå tilgjengelig i oppdatert utgave. Kursforelesere 
får nå en egen datafil med kurset i PowerPoint. Et rikholdig bildema-
teriell kompletterer teksten til et godt undervisningsgrunnlag for et 
best mulig kurs. 

NKK Regionsledermøte
Det ble i 2011 avholdt ett regionsledermøte hvor alle regioner, store 
deler av hovedstyret og administrasjonen var representert. Møtet 
ble avholdt på Rica Helsfyr Hotell. Regionsledermøtet skal være en 
treffarena for ledelsen i NKK-regionene og hovedstyret, hvor viktige 
saker for driften av organisasjonen diskuteres. 

Dialogmøte 
I forbindelse med årets representantskapsmøte ble det påfølgende 
dag avholdt et dialogmøte mellom NKKs hovedstyre og medlems-
klubber/forbund. Et stort antall klubber var representert, og møtet 
hadde karakter av en dialog mellom de ulike styrende ledd i organi-
sasjonen. Dialogmøtene har en viktig plass for at NKK-organisasjo-
nen kan virke samlende og trekke i felles retning. 

Ungdomsarbeid
Organisasjonsavdelingen bistår Norsk Kennel Klub Ungdom (NKKU) 
og har hatt møter med NKKU-styret. 
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95 (94) raseklubber og 23 (23) lokale  
fuglehundklubber:    

77 914 (76 753)

Autoriserte Hundedommeres Forening                    172 (178)

Autorisert Ringpersonells Forening 113 (109)

Norsk Freestyleforening                                  83   (91)

NKKs REGIONER:

Agder – 8 (8) klubber                                  1 213 (1 243)

Buskerud – 7 (7) klubber                               1 714 (1 651)

Hedmark/Oppland - 13 (13) klubber                       2 046 (1 973)

Hordaland - 9 (9) klubber                               1 616 (1 777)

Nordland – 13 (13) klubber                              1 715 (1 721)

Nordvestlandet – 20 (19) klubber                         1 910 (1 913)

Oslo/Akershus – 16 (15) klubber                          3 102 (3 126)

Rogaland – 6 (6) klubber                               1 623 (1 571)

Telemark – 5 (5) klubber                                 635 (640)

Troms/Finnmark – 8 (8) klubber                           1 239 (1 214)

Trøndelag – 13 (13) klubber                              1 850 (1 782)

Vestfold – 5 (5) klubber                                 1 400 (1 437)

Østfold – 6 (6) klubber                                  1 077 (1 035)

Norsk Kennel Klub Ungdom                          210 (250)

SUM – 251  (247) KLUBBER                           99 632 (98 464)

Likeledes har avdelingen oppgaven med koordinering og bistand 
i forbindelse med landslaget i juniorhandling. Det er oppnevnt 
landslagsleder, Siv-Hilde Oware, og det er avholdt fire treninger i 
2011. NKKs juniorhandlere har deltatt på Europavinnerutstillingen 
2011 og Verdensutstillingen 2011. Vinneren på DOGS4ALL 2010 del-
tok som Norges representant på Crufts 2011 i Storbritannia.

NKKU ble invitert til regionsledermøtet i 2011. NKKU har vært tilbudt 
å stille med stands på alle NKKs utstillinger, men var ikke represen-
tert på alle våre utstillinger.

Oppfordringen til NKK-regionene om å involvere NKKU i sitt arbeid, 
har resultert i noe bedre regional aktivitet for NKKU. Imidlertid ser vi 
en utfordring for ungdomsarbeidet med hensyn til stabil aktivitet på 
landsnivå. Dagens organiseringsmåte er ikke optimal for et organi-
sert tilbud for ungdom med hund. Arbeidet med organiseringen av 
ungdomsarbeidet fortsetter inn i 2012.

Dommerutdanningskomiteen (DUK) inviterte i 2011 til et møte for å 
rekruttere unge mennesker til dommergjerningen.

Frifo-medlemskap
I 2011 var NKKs første år som medlem av Frifo med mulighet til å 
søke KUD og DN-midler. NKK leverte tre søknader for tre forskjellige 
prosjekter. 

Klubbenes medlemstall pr. 31.12. 2011

AUSTRALIAN SHEPHERD. Foto: Marit Lilleeng/arkiv.Tallene for 2010 står i parentes.
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Kommunikasjonsavdeling
Avdelingsleder

1. Presse/mediaarbeid
a. Medieovervåkning og reaktivt mediearbeid
b. Proaktivt mediearbeid: Selge inn budskap til medier, flagg-
saker, pressemeldinger mm.
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 (nettsidene)
c. Informasjonsjonsmateriell: Brosjyrer, plakater, stands mm.

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

4. Sponsoring: 
a. Inngåelse av sponsoravtaler 
b. Forvaltning av sponsorinteresser

5. Bibliotek og billeddatabase

6. Eksterne henvendelser, inklusiv  
publikumshenvendelser
a. Telefontjenester: sentralbord, informasjon.
b. Poståpning, -sortering og -utsendelse, inklusiv medlemsver-
ving, fax, e-mail
c. FCI-dokumenter: kopiering, distribusjon og arkivering

7. Medlemsrekruttering og -register
a. Reruttering av nye medlemmer
b. Oppdatering, àjourføring av registeret
c. Veiledning av klubbene vedr. medlemsregisteret

8. Medlemstilbud: 
Framforhandling, vedlikehold, videreutvikling

9. Elektronisk arkiv: 
Scanning og registering

Kommunikasjons avdelingen
Et kostnadseffektivt og tidsriktig 
Hundesport
Hundesport har fortsatt arbeidet med å fremme samfunnsrelaterte 
og kompetansehevende saker også i 2011. Temaer ble blant an-
net viet kampen for de norske rasene, ansvarlig hundeeier, samt 
presentasjon av NKK og vårt virke. Ellers fokuserte redaksjonen på 
aktivt hundehold med friluftsliv med hund, aktiv høst og hund ingen 
hindring. Årets første utgave presenterte bredt NKKs storsatsing på 
Lillestrøm, DOGS4ALL. 

Høsten 2011 annonserte Posten en portoøkning på 15 % fra 2012, noe 
som ville resultere i en utgiftsøkning på rundt en halv million kroner 
for Hundesport. Redaksjonen brukte derfor høsten på å gjennomføre 
en analyse av alle variabler for å få kostnadene på et akseptabelt 
nivå. Det har lykkes å finne en overkommelig formatendring som 
fører til at kostnadene fortsatt holdes på 2011-nivå, uten at dette vil 
gå utover omfanget og bredden av innholdet i bladet. 

Synlighet i samfunnet og i pressen
Hovedstyret vedtok at pressearbeidet og arbeidet med å synliggjøre 
NKK i samfunnet, inkludert NKKs konferanse med hund som tema, 
skulle nedprioriteres i 2011 til fordel for arbeidet med nye nettsider. 
Grunnet IT-situasjonen ble dette arbeidet forsinket, noe som førte 
til at man likevel fikk ressurser til å jobbe med synlighet, særlig de 
første tre kvartalene. 

NKK har vært vesentlig mer synlige i media i 2011 sammenlignet med 
2010. Antall oppslag i 2011 var 509 (402 i 2010)*. Hovedvekten av 
oppslag hvor NKK er nevnt er fortsatt i lokale eller regionale medier 
som fokuserer på enkeltstående saker og utstillinger. Her er dekning 
både på trykk, nett og i radio inkludert.

NKK har uttalt seg på en konstruktiv måte om flere temaer, blant 
annet bevaring av norske hunderaser, båndtvang/hundeloven og 
konflikter mellom hundeeiere og andre i skisporet. 

At NKK kontaktes stadig oftere for sitat og nevnes uten oppfordring 
viser at arbeidet med synliggjøring i det offentlige er vellykket, og er 
et utgangspunkt for videre satsing.

I 2011 ser vi at synligheten var størst i februar og juni. Dette skyldes 
oppslag om hhv. registreringstall og pressemelding om sommerakti-
viteter. Den totale annonseverdien av NKKs oppslag i media i 2011 er 
beregnet til kr. 8 672 027**.

www.nkk.no og andre  
elektroniske kanaler
www.nkk.no er en godt besøkt kanal, som hadde 1,9 mill. besøk 
fordelt på mer enn 430 000 unike besøkende i 2011. Dagen som 
utpeker seg spesielt med tanke på antall besøkende er søndagen på 
DOGS4ALL, da nesten 8 500 mennesker var innom nettsiden. Dette 
bekrefter at resultatservice fra NKKs arrangementer er et populært 
tilbud, noe man også ser på besøksstatistikkene gjennom hele året. 

Arbeidet med innholdet til de nye nettsidene pågikk fra årets start. 
Leveransen av den tekniske løsningen ble imidlertid forsinket, men 
i november begynte kommunikasjonsavdelingen med testingen av 
løsningen. 

* Se graf på motsatt side ** Se graf på s. 20
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NKKs Facebook og Twitter-sider er populære, og på førstnevnte 
hadde man nesten 10 000 tilhengere før årsskiftet. Mye tyder på at 
mange ikke-medlemmer nås med relevant informasjon via denne 
kanalen. 

I 2011 gikk NKK til anskaffelse av et system for profesjonell epost-
utsendelse, slik at man kan holde våre medlemmer oppdatert om 
viktige temaer. NKK har benyttet systemet til å sende ut invitasjoner 
til våre internasjonale utstillinger samt til utsendelse av nyhetsbrev 
og pressemeldinger.

Trykt informasjon fra NKK
NKKs etiske regler for avl og oppdrett og retningslinjer for hold av 
hund kom også i trykt utgave i 2011. Dessuten oppdaterte vi folderne 
«Er du hundeeier?» (informasjonsfolder om NKK), «Har du blan-
dingshund eller uregistrert hund?» (informasjon om NOX-registeret) 
og NKKs serviceerklæring. 

Firmaet Subject aid distribuerer NKKs skolepakke og annet trykt 
materiell til alle skoletrinn. Skolepakken ble bestilt i 5 618 eksemplarer 
i løpet av året. «Vil du bli hundeeier?» ble bestilt i 2 528 eksemplarer. 

Medlemsverving
Brosjyren «Velkommen valp» er det viktigste tiltaket for å verve nye 
medlemmer. Brosjyren sendes til alle nyregistrerte hundeeiere. I løpet 
av 2011 ble 3 404 nye medlemmer vervet via dette tilbudet. 

På tampen av året ble et forenklet skjema for innmelding av med-
lemmer introdusert på NKKs nettsider, slik at det nå har blitt enklere 
å melde seg inn i en eller flere medlemsklubber. 

Overgangen til regnskapssystemet Visma i forbindelse med utsen-
delsen av medlemskontingenter i november skapte noen utfordrin-
ger, og disse ble håndtert fortløpende.

Målet for 2011 var 77 000 betalte grunnkontingenter. Ved årets slutt 
har man 77 524 betalende medlemmer, og dermed var målet opp-
nådd med god margin. 

Medlemsservice
NKK har i lengre tid hatt utfordringer knyttet til den tekniske tele-
foniløsningen og besluttet å bytte leverandør. Samtidig påbegynte 
man arbeidet med å optimalisere flyten av samtaler, dette arbeidet 
ferdigstilles i løpet av 2012. 

NKK behandler mer enn 5 100 samtaler hver måned. 

I dag kan medlemmene gjøre mange tjenester selv online, og dette 
tilbudet er veldig populært. NKK satser videre på å få flere tjenester 
tilgjengelig via «Min side». I løpet av 2011 ble også arbeidet med å 
inkludere tilgang til medlemsfordelene iverksatt. Den første eksterne 
medlemsfordelen som ble tilgjengelig på «Min side» var bestilling av 
bonuskortet fra Eukanuba. 

Det ble i samarbeid med Eukanuba laget et prøveprosjekt med ut-
sendelse av medlemskort til alle betalende medlemmer i 2011. 

Europavinnerutstillingen 2015
I 2011 ble det jobbet med å markedsføre Norge som potensiell verts-
nasjon for Europavinnerutstillingen 2015. Til formålet laget man egen 
stand med egen profil, samt trykt materiale. 
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NKK var til stede med stand på Europavinnerutstillingen i Leeuwar-
den samt på Nordisk vinner i Stockholm og Norsk vinner på Lille-
strøm for å promotere NKK og Norge som vertsland. Norske raser er 
en naturlig del av profileringen i denne sammenheng. 

Norske harehundraser
Kommunikasjonsavdelingen var fast deltaker i samarbeidsprosjektet 
mellom NJFF, NHKF og NKK med formål å øke rekrutteringen til 
harejakt, og å øke motivasjon for bruk av norske harehundraser spe-
sielt. I 2011 har prosjektet jobbet med planleggingen av «Harehund-
dagene» i Drammen 2012.

Andre prioriterte områder for prosjektgruppen er oppretting av egen 
nettside og tilstedeværelse på sosiale medier. Prosjektet har også 
videreført ordningen med økonomisk støtte til harejaktkurs.

Sponsorsamarbeid
I 2011 reforhandlet og videreførte NKK avtalen med Dog Vitality. For-
handlingene om en forlenget avtale med Eukanuba ble påbegynt. 

Etter tildelingen av Europavinnerutstillingen 2015 har man begynt 
med søk etter potensielle samarbeidspartnere. Det var naturlig å 
henvende seg til dagens samarbeidspartnere, og forhandlingene 
med både Eukanuba, Agria og Dog Vitality var i full gang før årsskif-
tet. Andre potensielle partnere ble også kontaktet. 

Kartlegging av hund i Norge
I desember ble Norstat engasjert til å gjennomføre en undersøkelse 
om hund i det norske samfunn. Undersøkelsen viser bl.a. at det fin-
nes ca 500 000 hunder i Norge.

NKKs boksamling
Videre arbeid med biblioteket er blitt kraftig forsinket pga. langtids-
sykefravær. Det gjenstår fortsatt en del kategoriseringsarbeid for å 
gjøre biblioteket fullt søkbart. 

Utgaver av tidsskriftet Hundesport tilbake til 2005 er nå tilgjengelig i 
fullformat på NKKs nettsider.
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Fakta

oppnevnt av hovedstyret
NKKs komiteer og utvalg
Norsk Kennel Klubs hovedstyre oppnevnte 08.06.11 følgende komi-
teer og utvalg for 2011 til utgangen av 2012:

NKU- og FCI-komiteer,  
oppnevnt fra 2011-2013
• NKKs representant i NKU/AU: Siv Sandø
• NKUs vitenskapelige komité: Astrid Indrebø
• NKU og FCIs utstillingskomité (Shows): Leif-Herman 

Wilberg
• NKU og FCIs agilitykomité (Agility): Marianne Mowé
• NKU og FCIs lydighetsprøvekomité (Obedience): 

Oppnevnes senere
• FCIs komité for støvere (Hounds): Knut H. Jellum
• FCIs komité for retrievere: Øivind Veel
• FCIs komité for spaniels (Spaniels): Knut Framstad
• FCIs komité for stående fuglehunder (British Pointers):  

Kjell Duedahl
• FCIs komité for kontinentale stående fuglehunder  

(Continental Pointers): Tore Kallekleiv
• FCIs komité for Lure Coursing (Sight hounds):  

Steinar Mathisen
• FCIs dommerkomité (Show Judges): Leif-Herman Wilberg
• FCIs brukshundkomité (Utility): Terje Hammerseng
• FCIs komité for oppdrett (Breeding): Astrid Indrebø
• FCIs sledehundkomité for oppdrett (Sled Dogs):  

Karsten Grønås

BERNER SENNENHUND. Foto: Hilde Berntsen/arkiv.

Faste komiteer
Kompetansegruppe lydighet: Hans Arne Marthinussen, Stein Fe-
ragen, Bjørn Ivar Svendsen, Erik Brenden, Line Sandstedt og Hilde 
Marthinsen.
Kompetansegruppe agility: Jon G. Olsen (leder), Marianne Mowé, 
Gondola Guttormsen, Birgitte Dahlen, Yngve Sommer, Geir Ottesen 
og Per Berg Kirkevold.
Kompetansegruppe blodspor og fersksporprøver: Erling Kjelvik 
(leder), Helga-Mari Tessem, Knut Jørstad, Helge Johnsen og Berit 
Langedahl.
Kompetansegruppe mentaltester: Jan Kristiansen (leder), Maj-Brit 
Iden, Ola Valan, Johnny Johnsen og Sverre Kirkemo.
Kompetansegruppe RIK: Terje Hammerseng (leder), Roar Kjønstad, 
Karl-Otto Ojala, Arvid Krogh, Vegar Sund, Mikael Nesland og Ronny 
Vestli.
Kompetansegruppe brukshund og kåringsprøver: Anne Ingebrigt-
sen (leder), Torgeir Rui, Anne-Marit Traaholt, Ellinor Antonsen, Geir 
Tore Land, Aage Bergmo, Ingar Oliversen, Inger Østlie og Ronny 
Lauten.
Dommerutdannelseskomiteen (DUK): Leif-Herman Wilberg (leder), 
Marianne Holmli, Per Iversen, Leif Ragnar Hjort og Petter Steen.
Utstillingskomiteen: Inger Kristiansen (leder), Freddy Christensen, 
Lisbeth Campbell, Petter Steen og Per Iversen.
Vinnergallakomiteen: Friedrich Birkmar (leder), Leif-Herman Wil-
berg, Anne Indergaard og en person fra NKKs samarbeidspartner.
Komiteen for NKKs hedersbevisninger: Per Kristian Andersen (le-
der), Wenche Eikeseth, Arne Foss, Aase Jakobsen og Trond Stor-
sveen.
Standardkomiteen: Anne Indergaard (leder), Arne Foss og Siv 
Sandø
Sunnhetsutvalget: Marte Ottesen (leder), Astrid Indrebø (sekr.), 
Anna Berntzen (HS), Frode Lingaas, Eva Mjelde, Kari Undall Stormo-
en, Christian Geelmuyden, Kari Granaas Hansen, Hans Jørgen Søiland 
Larsen, Liv Evjen og Kristin Wear Prestrud.

Kompetansegruppe atferd: Cato Jonassen (leder), Kristin Wear 
Prest rud (sekr.), Frode Lingaas, Line Sandstedt, Bjørnar Strand, Randi 
Helene Tillung og Terje Østlie.
NKKs jakthundkomité (oppnevnt f.o.m. 01.06.10 t.o.m. 30.06.12): 
Niels Brandstrup gr. 6/4 (leder), Lena Kjempengren gr. 3, Ellen Krog-
stad gr. 5, Jan Ståle Ulvin gr. 7, Snorre Aslaksen gr. 8 og Marianne 
Holmli (HS-repr.).



22      Årsberetning 2011 • Norsk Kennel Klub

Statistikk

Antall offisielle røntgen-
avlesninger foretatt i 2011: 
• HD: 8 875
• AD: 3 508

Antall registrerte valper i 2011:
• 27 873

Statistikk
Totalt registrerte 2005-2011, samt 1985, 1990, 1995 og 2000
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Bamsevinner 
For tredje år på rad ble Bamsestatuetten vunnet 
av schäferhunden C.I.B NORD LV LUX UCH BH 
AD SCHH3 DKV-09-10 KBHV-09-10-11 NV-09-10 
SEV-10 NORDV-10 CEW-11 Zanta Av Qantos, eid av 
Inger Lise Jensen og Tor W. Johansen, Lillesand. 
Dette er første gang en hund har blitt Bamsevin-
ner tre år på rad.

Årets mestvinnende veteran
INT NORD FIN EE LUX SLO UCH NV-
03050607080910 KBHV051011 NORDV-06-07 
VWW-11 EUVW-11 Ecco’s Harley Hurricane, welsh 
terrier. Eier: Greta Larsen, Nesoddtangen.

Årets mestvinnende avlshund
N UCH NORDJV-07 Candygolds Kickoff, phalène. 
Eier: Anne Grethe Lyngstad, Inderøy.

Årets mestvinnende oppdretter
Freetains - phaléne. Anne Grethe Lyngstad,  
Inderøy.

Årets mestvinnende hund av 
norsk rase
INT NUCH NJ(B)CH SV07 NORDV07 WW08 
NV09/10 Kato, norsk elghund grå. Eier: Roald 
Normo, Mosjøen.

Gerapokalen
Harry-Pepper, border collie, Line Fatland Frøystad, 
Sandnes.

H.P. Pettersens minnepokal
Birk, border collie, Bente Aschim, Bjoneroa.

Kalapokalen
• Klasse liten: N A(H)CH N ACH La-Min-So’s 

Tango In Black, shetland sheepdog, Silje Jo-
hansen, Skedsmokorset

• Klasse mellom: Flinthaug Mikko In Black, shet-
land sheepdog, Nina S. Mosveen, Hvalstad

• Klasse stor: N ACH Vokterens Dewey, austra-
lian shepherd, Eivind Fossum, Stavanger

NM i juniorhandling
Vinner av NM i juniorhandling 2011 var Michelle 
Torkelsen, Haugesund.

NM agility
• Klasse liten: NORD INT ACH N A(H)CH Sun-

borne Jazzy Vaya, shetland sheepdog, Hilde 
Bakken, Hakadal

• Klasse mellom: N ACH N A(H)CH Sunborne 
Jazzy Tulla, shetland sheepdog, Ingrid Frøysa, 
Hosle

• Klasse stor: B-My Magic AV Aussieboxy, aust-
ralian shepherd, Hanne Lindsveen, Årnes

Lag:
• Klasse liten: Stovner Hundeklubb – Knøttene
• Klasse mellom: Tønsberg Hundeklubb – Stjer-

nelaget
• Klasse stor: Follo Brukshundklubb – FBK lag 1

NM lydighet
Harry-Pepper, border collie, Line Fatland Frøystad, 
Sandnes.

1-3/4 Fuglehundprøve høyfjell - vinter 
Sted: Andøy Arrangør: Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, 
9486 Harstad. Norgesmester: Breton, N JCH NMFHv11 Velvet 
Dei Fiorindo, Nils Skaar og Tove Løvas.

25-26/6 RIK - IPO III
Sted: Sviland. Arrangør: Norsk Schäferhund Klubb avd. Ro-
galand, 4301 Sandnes. Norgesmester: Schäferhund, BH VPG1 
NMIPO11 Atenagårdens Haro, Vegard Sund.

27/8 Blodsporprøve
Sted: Sunnmøre. Arrangør: Norsk Retriever Klub, 7080 Heimdal. 
Norgesmester: Labrador retriever, NMB-11 N SE VCH Bergsidas 
Kira, Roger Aure.

13- 14/8 Brukshundprøve (NBF) 
Sted: Kleppe. Arrangør: Norsk Brukshundsports Forbund, 0913 
Oslo. Norgesmester rundering: Border collie, NMRu-11 Tunevan-
nets Izi, Monica Tegler. Norgesmester spor: Golden retriever, 
NMSp-11 Duckpond Wild Gold, Kari Anne Hansen.

19-20/8 Elghundprøve - bandhund
Sted: Karasjok/Porsanger/Tana Arrangør: Finnmark Elghund-
klubb, 9730 Karasjok. Norgesmester: Norsk elghund grå, N J(B)
CH NMEb-11 Elgjaktens Hera, Martin Tamnes Krog.

2-4/9 Fuglehundprøve – høyfjell høst
Sted: Kongsvold. Arrangør: Norsk Pointerklubb, 9130 Hans-
nes. Norgesmester: Irsk setter, S N UCH J NMFH10 N JCH Red 
Garlic’s Gourme, Agneta Andersson.

23-25/9 Fuglehundprøve – skogsfugl høst
Sted: Romeriksåsen. Arrangør: Norsk Pointerklubb, 3850 Kvi-
teseid. Norgesmester: Irsk setter, SE UCH S N JCH NMFs-11 Den 
Röde Jägaren Alaya, Ulla Mikkola.

25/9 Jaktprøve for halsende fuglehund
Sted: Hedmark. Arrangør: N. Spesialklubb for Finsk- og 
Norrbottenspets, 2260 Kirkenær. Norgesmester: Finsk spets, 
INT NORD JCH NMHF-06-09-10-11 NORDMHF-09 Tiukka, Tor 
Bjørnbet.

7-9/10 Fuglehundprøve – lavland høst
Sted: Vestfold Arrangør: Vestfold Fuglehundklubb, 3225 Sande-
fjord. Norgesmester: Engelsk setter, NMFLh-11 Rypelyngens 
ADA, Rune Waller.

11/11 Drevprøve for dachshund
Sted: Fosen. Arrangør: Trøndelag Dachshundklubb, 7563 
Malvik. Norgesmester: Dachshund strihåret, INT NORD J(D)CH 
N SE VCH NMDd-10 NMDd-11 NORDMDd-11 Kvilestads Fibbe, 
Johan Malm.

19-20/11 Harehundprøve – elite 
Sted: Snåsa. Arrangør: Nord Trøndelag Harehundklubb. Norges-
mester: Finsk støver, N J(D)CH RR NMEP-11 Bloksbergs Veer-
pee, Egil Hanseseter.

25- 26/11 Harehundprøve – småhunder 
Sted: Naglestad Arrangør: Aust-Agder Harehundklubb, 4525 
Konsmo. Norgesmester: Drever, N JCH NMSP-11 Jw Ronja, Kay 
Roar Olsen og Silje Vonheim.
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DOBERMANN. Foto: Mariann Elvethun/arkiv.

Navn Antall prøver Avlyste prøver

Anleggsprøve blodspor 0 0

Blodsporprøve - bevegelig 125 13

Blodsporprøve - ordinær/samlet 88 3

Brukshundprøve (nbf) 95 13

Bruksprøve for schweisshunder 1 0

Drevprøve for bassets - bevegelig 3 0

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 2 2

Drevprøve for dachshund - bevegelig 13 0

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 111 0

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 24 2

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 16 2

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 24 1

Elghundprøve 1-dags separat løshund 30 1

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 11 4

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 16 0

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 11 3

Elghundprøve 2-dags separat løshund 22 1

Fersksporprøve - bevegelig 105 24

Fuglehundprøve - apport 17 1

Fuglehundprøve - fullkombinert 4 3

Fuglehundprøve - høyfjell høst 50 0

Fuglehundprøve - høyfjell vinter 60 0

Fuglehundprøve - lavland høst 12 1

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 23 2

Funksjonsanalyse 27 5

Harehundprøve - rr rådyrrenhet 28 5

Harehundprøve ep - elite 32 4

Harehundprøve sp - småhunder 22 0

Harehundprøve åp - åpen samlet 8 1

Harehundprøve åp - åpen separat 47 4

Apportprøve for spaniels 4 0

Apportprøve for spaniels bevegelig 1 0

Jaktanleggsprøve for spaniel - bevegelig 4 0

Jaktanleggsprøve for spanielrasene 7 0

Jaktprøve for spaniels 0 0

Jaktprøve for halsende fuglehund 10 0

Jaktprøve for halsende fuglehund - spredt 3 0

Jaktprøve for retrievere 45 3

Karaktertest 27 5

Freestyle 5 1

Hiprøve 10 0

Hiprøve bevegelig 5 2

Lure-coursing for mynder 3 0

Mentalbeskrivelse hund 46 1

Nkks kåringsprøve 9 2

Rik og rik-brukshundprøver 93 22

Vannprøve for newfoundlandshund 8 0

Elgsporprøve 16 3

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 3 0

Trekkhundprøve for polare raser 41 0

Sum antall prøver 1268 133
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Regnskap 

Driftsinntekter (jfr. note 2)
Grunnkontingent
Budsjettmålet på inntekter fra grunnkontingenter hadde et positivt 
avvik på 1,3 % i 2011, og man hadde ved årsskiftet 77 914 betalende 
medlemmer.

Registreringsprodukter
Inntekter fra registreringsprodukter sank i 2011 sammenliknet med 
2010 med 0,5 %. Mot budsjettet hadde man et negativt avvik på  
5,1 %. I løpet av året ble det registrert omtrent 6 % færre valper enn i 
2010*, samtidig som innenlandske eierskifter og importen fra utlan-
det nådde nye høyder.

Helseprodukter (HD/AD/øyne/DNA)
Salg av helseprodukter var omtrent 5 % under budsjettet til tross for 
en økning mot 2010 på ca 5 %.

Inntekter utstillinger
Inntektene fra utstillingene er detaljert beskrevet i eget delregnskap 
på side 5. Det er på denne inntektsposten man har hatt det største 
avviket mot budsjettet. Dette skyldes delvis at NKK region Rogaland 
overtok den internasjonale utstillingen i Stavanger og delvis en svikt i 
antall hunder på utstilling.

Inntekter Hundesport
Eget delregnskap for Hundesport er presentert på side 27.

Hovedstyret og administrasjonen har opprettholdt fokus på økonomisk styring 
i 2011, og dette har vært helt nødvendig da man har hatt en betydelig omset-
ningssvikt målt mot budsjettet. Man har gjennom kostnadsreduksjoner oppnådd 
et årsresultat som er bedre enn budsjettert.

Driftskostnader
Vareforbruk
Vareforbruket var lavere enn budsjettert og betydelig lavere enn i 
2010. Dette skyldes et lavere varesalg på utstillinger enn forventet.

Lønn og sosiale kostnader
Lønnskostnadene økte svakt målt mot 2010. De var betydelig lavere 
enn det vedtatte budsjettet for 2011.

Andre administrasjonskostnader
Utviklingen fra 2010 fortsetter, og det er på de prioriterte områdene 
at det har blitt brukt noe mer kostnader enn budsjettert. På «ikke 
prioriterte» kostnadsområder har organisasjonen hatt betydelig 
lavere kostnader enn budsjettert.

GREYHOUND OG LANCASHIRE HEELER. Foto: Sari Rantanen/arkiv.
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Regnskap for Hundesport
Kommentarer til regnskapet
Inntekter
Annonseinntekter ble noe lavere enn budsjettert, hovedsakelig fordi 
annonsemarkedet på trykte medier er under stort press på priser 
og det var nødvendig å gi større rabatter enn vanlig for å beholde 
omsetningen. 

Kostnader
Lavere annonsesalg ga lavere kostnader på honorarer da posten 
inkluderer annonseselgerens provisjon. Takket være bytte av trykkeri 
har man klart ytterligere innsparinger på trykkeutgiftene. Økning i 
porto og distribusjon skyldes hovedsakelig annonsebilag hvor inn-
tekten tilsvarende økningen betales av annonsørene.

Lønn og sosiale utgifter
Beløpet er utregnet ut fra den stipulerte tidsbruken kommunika-
sjonsavdelingen bruker på magasinproduksjon.

Hundesport regnskap
Regnskapsåret 2011

Inntekter Reelt Budsjett Avvik
Annonseinntekter 4 013 931 4 121 339 -107 408

Sum inntekter 4 013 931 4 121 339 -107 408

Kostnader
Trykking 1 847 281 2 102 365 255 084

Honorarer mm. 1 273 349 1 456 500 183 151

Porto og distribusjon 2 991 581 2 793 530 -198 051

Sum kostnader 6 112 211 6 352 395 240 184

    

Resultat uten administrativ lønn -2 098 280 -2 231 056 132 776

Lønn, sosiale kostnader mm. 766 840 767 865 1 025

Resultat inkludert personalkostnader -2 865 120 -2 998 921 133 801
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Harald Bruflot

Terje Lindstrøm

Torunn Sørbye Janne Gregersen

Hans Christian Hauge (nestleder)

Rita Tilley Wilberg

Siv Sandø (leder)

Trine Melheim

Anna Berntsen

Espen Engh (adm.dir.) Eivind Mjærum (RS’ ordfører)

Kommentarer til balansen

Kommentarer til balansen

Balansen er noe redusert i størrelse fra 2010 til 2011. Størrelsen på 
organisasjonens bankinnskudd ved årsskiftet er meget høyt (kr. 33,0 
millioner), men en del av dette er kontingenter mottatt på vegne av 
hundeklubber.

Anleggsmidler
Investeringer i anleggsmidler, hovedsakelig IT-programmer, har også i 
2011 vært betydelig (kr. 1,8 mill.).

Disponering av årets resultat
Årets underskudd på kr. - 452 815 disponeres som følger:

Bundet kapital (Jfr. note 8)
Oppløsning av tidligere års avsetninger i følgende fond:

Bibliotekfond 49 783

NKKs regionsfond 252 549

Sum oppløsninger 302 332

Konklusjon
Resultatet for 2011 har belastet NKKs frie egenkapital med kr. 456 901. Organisasjonen hadde budsjettert med et noe høyere underskudd.

Egenkapital- og likviditetssituasjonen vurderes som sterk. Regnskapet for 2011 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Regnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler, gjeld og resultat.

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurdering av regnskapet for 2011.

Oslo, 21. juni 2012

Forskningsfond - 306 418

Total endring i bundne fond (økning) - 4 086

Tilført fra opptjent egenkapital i 2011 456 901

Tilførte midler til følgende fond:
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Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader
Note   2011 2010
2 Sum driftsinntekter 54 610 596 54 949 213

Varekostnader 579 018 972 889
3 Personalkostnader 24 663 309 23 799 579
4 Ordinære avskrivninger 1 954 318 2 092 255
5 Andre driftskostnader 28 664 066 29 027 694

Sum driftskostnader 55 860 711 55 892 417
DRIFTSRESULTAT -1 250 115 -943 205

  

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter og andre finansinntekter 800 864 720 388
Renter og andre finanskostnader 3 564 17 084
FINANSRESULTAT 797 300 703 304

    
ÅRSUNDERSKUDD -452 815 -239 900

  
Avsetninger/Overføringer:   

9 Oppløsning av tidligere års avsetninger 0 -966 658
8 Dette årets avsetninger 4 086 0
9 Endringer i opptjent egenkapital -456 901 726 757

Sum oppløsninger og avsetninger -452 815 -239 900

Resultatregnskap
For perioden 01.0 1.2011 - 31.12.2011
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Balanse

Pr. 31.12.2011
Balanseregnskap

Harald Bruflot

Terje Lindstrøm

Torunn Sørbye

Hans Christian Hauge (nestleder)

Rita Tilley Wilberg

Siv Sandø (leder)

Trine Melheim

Anna Berntsen

Espen Engh (adm.dir.)

Janne Gregersen

Oslo, 21. juni 2012

 Eiendeler
Note  2011  2010

Anleggsmidler   

4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 2 287 575 2 451 500

Sum anleggsmidler 2 287 575 2 451 500

Omløpsmidler   

6 Varer 1 593 251 1 835 847

Fordringer   

7 Kundefordringer 3 909 469 2 143 610

Andre fordringer 316 165 251 967

Sum fordringer 4 225 634 2 395 577

10 Bankinnskudd og kontanter 32 992 073 35 428 693

Sum eiendeler 41 098 533 42 111 617

Egenkapital og gjeld   

Egenkapital   

8 Sum bundet egenkapital 1 400 000 1 395 915

9 Opptjent egenkapital 17 610 264 18 067 163

Sum egenkapital 19 010 264 19 463 078

Gjeld   

Leverandørgjeld 2 235 646 2 081 114

10 Skyldig offentlige avgifter 2 599 132 2 096 252

11 Annen kortsiktig gjeld 17 253 491 18 471 172

Sum gjeld 22 088 269 22 648 539
Sum egenkapital og gjeld 41 098 533 42 111 617

Eivind Mjærum (RS’ ordfører)
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Noter

2011 2011 2011 2010
Reelt Budsjett Avvik Reelt

Per virksomhetsområde:
Grunnkontingenter 10 671 595 10 537 683 133 912 10 468 650

Registreringsprodukter 14 199 929 14 969 960 -770 030 14 269 051

ID inntekter 4 149 437 4 000 000 149 437 3 632 859

Helseprodukter 2 708 267 2 845 587 -137 320 2 570 738

Utstillingsinntekter 9 124 781 10 643 212 -1 518 431 10 913 467

Aktivitetsavgift 3 784 176 3 824 025 -39 849 3 601 964

Inntekter Hundesport 4 013 931 4 121 339 -107 408 3 871 217

Samarbeidsavtaler 2 074 272 2 326 575 -252 303 2 181 862

Andre inntekter 3 884 209 3 671 932 212 277 3 439 405

Sum totale inntekter 54 610 596 56 940 312 -2 329 716 54 949 213

Noter

Årsregnskapet, som består av resultatregnskap, balanse og note-
opplysninger, er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regn-
skapsskikk for små foretak i Norge gjeldende per 31. desember 2011.  
Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs-
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. 

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kri-
terier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbi-
gående. 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 anskaffelseskost og netto salgs-
verdi. Ikke avsatt for ukurans i 2011.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. 

Bankinnskudd, kontanter o.l
Inkluderer kun kontanter og bankinnskudd. NKK har ingen øvrige 
betalingsmidler per 31. 12. 2011.

Anleggsmidler
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost.

Inntektsføring av medlemskontingent
Kontingentinntekten bokføres løpende ved betaling og tidsavgren-
ses per 31. 12.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter 
sammenstilles med og kostnadsføres 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.

Note 1 - Regnskapsprinsippet

Note 2 - Inntekter

Omsetningen i 2011 var 0,62 % lavere enn omsetningen i 2010. Dette skyldes i all hovedsak at den internasjonale utstillingen i Stavanger ble 
overtatt av NKK region Rogaland i 2011, at Oslo Double var et engangstilfelle i 2010 samt at man opplever en nedgang i antallet nyregistrerte 
hunder i 2011 på 7,2 %.

Grunnkontingent
Grunnkontingenten inntektsføres ved betaling for inneværende år og tidsavgrenses pr 31.12 for neste år. 
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Noter

2011 2010
Bokført verdi pr. 1. 1. 2 451 500 2 157 075

Tilgang kjøpte driftsmidler 1 790 393 2 386 680

Bokført verdi 31. 12. før avskrivninger 4 241 893 4 543 755

Årets avskrivninger 1 954 318 2 092 255

Bokført verdi 31. 12. etter avskrivninger 2 287 575 2 451 500

Note 4 - Varige driftsmidler
• Økonomisk levetid (alt annet enn 

lastebil): 3 år 
• Økonomisk levetid lastebil: 8 år
• Avskrivningsplan: Lineær

2011 2011 2011 2010

  Reelt  Budsjett Avvik Reelt

Prioriterte områder:

Kostnader hund og helse 640 403 470 144 170 259 735 317

Kostnader IT 2 061 341 1 655 580 405 761 2 011 263

Dommerstøtte til utdanning  
i jaktsektoren 673 000 673 000 0 *)

Dommerstøtte til utdanning 
eksteriør/bruk 607 486 869 566 -262 080 1 812 377 

Sum prioriterte områder 3 982 230 3 668 290 313 940 4 558 957

Øvrige områder:

Reiser og møter 957 690 1 350 681 -392 991 1 074 385

PR og annonser 781 631 511 520 270 111 550 578

Honorar *) 375 802

Kostnader Hundesport 6 112 211 6 352 395 -240 184 5 870 277

Kostnader utstilling 7 481 179 8 229 312 -748 133 8 600 991

Div. tjenester  
(HD/AD/øyne/DNA/sædbanken) 731 695 979 194 -247 499 948 825

Støtter klubber, landslag og  
arrangementer 335 944 570 793 -234 849 *)

Kostnader til regioner, HS, RS, 
NKU og FCI 843 133 1 368 340 -525 207 772 231

Andre administrative kostnader 7 438 355 7 155 821 282 534 6 275 650

Sum øvrige områder 24 681 836 26 518 056 -1 836 220 24 468 738

Sum totalt andre driftskostnader  28 664 066 30 186 346 -1 522 280 29 027 695

Note 5 - Andre driftskostnader
Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2011 
utgjorde kr. 314 157 ekskl. mva., hvorav kr. 65 
250 gjelder avregnet bistand for 2010. Hono-
rar til ordinær revisjon i 2011 utgjorde kr. 59 
813 og honorarer til revisjonsrelatert bistand 
utgjorde kr. 189 094.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Organisasjonen er pliktig til å ha tjeneste-
pensjon etter lov om obligatorisk tjenes-
tepensjon. Organisasjonen har pensjons-
ordninger som omfatter i alt 40 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 gjen-
nom et forsikringsselskap. Forpliktelsen er 
ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å 
oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenes-
tepensjonsordning.

Kostnadsført premie i 2011 var kr. 1 998 611. 
Saldo på premiefondet er pr. 31.12.2011 kr. 219 
857.

*) Endret klassifisering av kostnader ift. fjoråret.

Note 3 - Personalkostnader

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør var kr 919 780 i 2011. Administrerende direktørs andel av premie i kollektiv pensjons-
ordning utgjorde kr. 149 333. Det foreligger en avtale om etterlønn med administrerende direktør om 16 måneders etterlønn.

2011 2011 2011 2010
 Reelt Budsjett Avvik Reelt

Lønn 18 292 832 19 152 764 -859 932 18 230 617

Arbeidsgiveravgift 2 926 830 2 867 344 59 486 2 804 191

Pensjonskostnader 1 998 611 1 861 000 137 611 1 692 516

Andre ytelser 1 445 035 921 840 523 195 1 072 255 

Totalt 24 663 309 24 802 949 -139 640 23 799 579
Gjennomsnittlig antall årsverk 38,4 40,0 -1,6 38,2
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   Noter

Avsetninger:
2011

pr. 31.12.
Årets endringer

2010
pr. 31.12.

Bibliotekfondet 0 -49 783 49 783

Fond for dommerutdannelse 400 000 0 400 000

Fond for støtte NKK-regioner 0 -252 549 252 549

Forskningsfondet 1 000 000 306 418 693 582

Bundet egenkapital pr. 31.12. 1 400 000 4 086 1 395 914

Note 8 - Bundet egenkapital

2011
pr. 31.12.

2010
pr. 31.12.

Egenkapital per 1. 1. 18 067 163 17 340 405

Årets resultat -452 814 -239 900

Overføring fra/til bundet egenkapital -4 086 966 658

Opptjent egenkapital pr. 31.12. 17 610 264 18 067 162

Note 9 - Opptjent egenkapital

2011 2010
Salgsvarer 1 593 251 1 835 847

Sum 1 593 251 1 835 847

Note 6 - Varebeholdning
Varer og premier er vurdert til kostpris med 
fradrag for ukurans. Vi har ikke ukurante 
varer per 31.12.2011.

2011 2010
Alle kundefordringer til pålydende 4 137 809 2 545 950

- Fradrag for delkrederavsetning -228 340 -402 340

Netto kundefordringer 3 909 469 2 143 610

Note 7 - Kundefordringer
Årets endring i delkrederavsetning gir en po-
sitiv regnskapsmessig effekt på kr. 174 000.

2011 2010
Skyldig skattetrekk på vegne av de ansatte 826 845 828 566

Skyldig arbeidsgiveravgift på lønn og opptjente feriepenger 975 367 887 853

Skyldig merverdiavgift 796 920 379 833

2 599 132 2 096 252

Note 10 - Skyldige offentlige avgifter

På konto for skattetrekk står det per 31. desember 2011 kr. 855 258.
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Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Noter

2011 2010
Skyldig ansatte, lønn og feriepenger 2 054 307 1 949 446

Annen kortsiktig gjeld 15 199 184 16 521 726

Sum annen kortsiktig gjeld 17 253 491 18 471 172

Alle beløp som tilhører driftsåret som er 
kjent (faktura mottatt) ved dato for regn-
skapsavleggelse er kostnadsført på respek-
tive 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.

BORDER COLLIE. Foto: Vibeke Brath.
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