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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 tillits-
verv i NKK-systemet skal 
oppleves som meningsfullt, 
lærerikt og engasjerende.

• at NKK viser seg i media 
og i samfunnet med tyde-
lige 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 inklu-
dering av hund og hundehold 
som en naturlig del av sam-
funnet.

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 medlem-
mers interesser og hundens plass i samfun-
net. 
• at NKK aktivt bidrar til å gjøre våre medlems-
klubber gode.

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

1. INNLEDNING

Denne årsberetningen følger systematikken fra Handlingsplanen for 
NKK 2008-2010 slik at det rapporteres i forhold til de tiltak som er gitt 

i oppdrag gjennom Handlingsplanen. I henhold til denne skal NKK utvi-
kle en profesjonell årsrapport for å kommunisere våre handlinger i 2008 

og planer videre i 2009 til våre beslutningstakere på en best mulig måte. 

Handlingsplanen har nedfelt NKKs mål og verdier, og mange av de 
fortløpende og kontinuerlige oppgavene er forankret i disse uten at 
oppgavene blir gitt som konkrete oppdrag i Handlingsplanen fra år 
til år. Årsberetningen omfatter også slike oppgaver. Fra i år vil Hand-
lingsplanen også angi Hovedstyrets prioriterte satsningsområder.

NKK har også i løpet av 2008 arbeidet med å være en-
gasjerende gjennom videreutvikling av aktivitetstilbu-
det til medlemmene og utvikling av nye tilbud. 

Styrking av administrasjonens kompetanse på kommunikasjon har 
gitt seg synlige utslag i form av betydelig mer synlighet og gjen-
nomslagskraft i media og presse og i samfunnet generelt.

En annen av NKKs verdier er at vi skal være inkluderende. I lø-
pet av 2008 har vi opprettet et eget register for blandingshunder 
og uregistrerte hunder og åpnet for at disse hundene og deres ei-
ere kan delta på en rekke aktiviteter i regi av NKK og medlems-
klubbene. Målet er å få også denne store gruppen hundeeiere med 
i vår organisasjon og dermed gjøre NKK større og sterkere.

Gjennom kompetanseutvikling både blant medlemmene og blant de 
ansatte søker NKK å nå målet om en fortsatt kunnskapsrik organisa-
sjon. På dette området nyter vi allerede stor tillit blant medlemmene, 
hvilket ble demonstrert gjennom medlemsundersøkelsen i 2007.

I løpet av 2008 har NKK styrket sin kompetanse på og erfa-
ring med politisk virksomhet. Vi arbeider for å kunne være en 
premissleverandør og part i samfunnsdebatten på vegne av 
hundeeierne. Under året har NKK blant annet deltatt i den 
offentlige debatten rundt forslag til kommunale forskrif-
ter hjemlet i Hundeloven og særlig i debatten rundt utvidet 
båndtvang. NKK har også engasjert seg i arbeidet med ny 
Dyrevelferdslov og har hatt møter på Stortinget rundt 
den framlagte Odelstingsproposisjonen til ny lov.

Gjennom oppfølging av vår forpliktende serviceerklæ-
ring har NKK i 2008 bestrebet seg på å komme nær-
mere målet om en serviceinnstilt organisasjon. 

NKKs nye etiske grunnregler for avl og oppdrett 
ble vedtatt av Hovedstyret i 2008 og trådde i kraft 

1. oktober 2008. Reglene tok utgangspunkt i de 
allerede eksisterende etiske retningslinjer, men 

ble strammet ytterligere noe inn. Adminis-
trasjonen har etablert rutiner for kontroll 

av etterlevelse av de etiske grunnreglene.

Arbeidet med NKKs retningslinjer for 
hold av hund er godt i gang, og vil bli 

presentert for HS våren 2009. NKK 
ønsker med dette å komme et even-

tuelt forskriftsarbeid i forkjøpet.
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2. SAMMEN OM MÅLET OG STRATEGI 
FOR FREMTIDEN

Norsk Kennel Klub feiret 110-års 
jubileum i 2008. 2008 var sam-
tidig det andre året etter at den 
nye organisasjonsstrukturen ble 
innført 1. januar 2007. Hovedsty-
ret konkluderer med at reformen i 
hovedsak har vært vellykket og at 
NKK har kommet et godt stykke 
videre i løpet av 2008. Eksempler 
på dette er gjennomførte og pågå-
ende prosesser m.h.t. avklaring 
av ansvar, delegering av viktige 
oppgaver, opprydning i komite-
strukturen og mandater, etable-
ring av saksbehandlingsregler og 
videreutvikling av lovene. Men 
det gjenstår fortsatt en del arbeid 
før alle intensjoner med organi-
sasjons-endringen er oppnådd.

Medlemsklubber 
og medlemskap

NKK hadde pr. 31.12.08 totalt 
232 medlemsklubber (mot 228 
i 2007) med 84.006 medlem-
skap (mot 76.497 i 2007). Se 
for øvrig tabellen  på side 9. 
Antall individuelle medlem-
mer var pr. 31.12.08 65.204 
(59.678 pr. 31.12.07). 

Det er tilkommet to raseklub-
ber gjennom året, disse er: 

• Norsk Bichon Frisé Klubb 
• Norsk Stabyhoun Klubb

Følgende lokale hundeklubber 
har tilkommet i regionene:

• Sørlandets Brukshundklubb 
(gjenopptatt) i region Agder 
• Gloppen Hundeklubb (gjenopp-
tatt) i region Nordvestlandet 
• Bærum Brukshundklubb 
i region Oslo/Akershus

Rissa og Leksvik Hunde-
klubb har sagt opp medlems-
avtalen med NKK i 2008.

Arbeidsfordeling Hoved-
styret – administrasjo-
nen, klubber og forbund

Hovedstyret har under 2008 
hatt stadig større fokus på over-
ordnede og strategiske oppga-
ver og har delegert stadig flere 
detaljoppgaver til administra-
sjonen, klubber og forbund.

Klubblover

Gjennomgangen av medlems-
klubbenes lover har blitt utsatt 
i påvente av revisjon av NKKs 
egne lover. Klubblovene har i 
mellomtiden blitt godtatt under 
forutsetning av at de ikke strider 
mot grunnleggende bestemmelser 
i medlemsavtalen og NKKs lover. 

Hovedstyrets satsnings-
områder for 2009:

Hovedstyret har vedtatt følgende 
satsningsområder for 2009:

• Organisering og drifting av 
jakthundsamarbeidet, inklusiv 
avsetning av ressurser og tilstrek-
kelige økonomiske midler. Vur-
dering av eventuelt tilsvarende 
organisering på andre områder.

• Opprydding i komitestruktu-
ren. Antall komiteer skal redu-
seres til det som er nødvendig 
og rapporteringspunkt angis.

• Fronting av hundens og jaktens 
betydning i samfunnet. Arbei-
det for større aksept for hund og 
jakt. HS ønsker spesielt at NKK 
utarbeider et motsvar til Rådet 
for dyreetikks uttalelse om jakt.

• Samarbeidet mellom hun-
deklubber og hundeskoler

• NKK skal prioritere å levere da-
tatjenester som klubbene ønsker 
innenfor rimelige grenser. Det 
skal settes av nødvendige økono-
miske ressurser til dette arbeidet.

• Kulturbygging og arbeidsmiljø i 
NKKs administrasjon. En arbeids-
miljøundersøkelse gjennomføres. 

Foto: Vibeke Brath

Administrasjonen omstruktu-
reres for å gjøres administra-
sjonen mest mulig effektiv.

• Ungdomssatsningen

• Gjennomgang og even-
tuell justering av orga-
nisasjonsstrukturen. 
Prioritering av arbeidet 
innen organisasjonsko-
miteen og dens under-

liggende lovkomite.

Tiltak for oppfølging av 
satsningsområdene er lis-

tet opp i Hovedstyrets hand-
lingsplan for 2009-2011.
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Mål:
* God og stabil øko-
nomi skal sikres.

* NKK skal fortsette arbei-
det for at hundeorganisasjo-
nene skal fritas MVA.

* NKK skal levere en god tjeneste til 
en kostnadseffektiv pris.

* Tidsskriftet Hundesport skal jobbe aktivt 
for å være mest mulig økonomisk selvbæ-
rende på lengre sikt. 

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

3. ØKONOMI

Fokus på økonomi, 
evaluering av kostna-
der og avsetninger

Hovedstyret og administrasjonen 
har kontinuerlig fokus på øko-
nomien. Det foretas en løpende 
evaluering av kostnader for om 
mulig å effektivisere og redusere 
disse. Inntektsbringende tiltak 
har vært prioritert slik at NKK 
skal ha økonomisk ryggrad til 
også å påta seg kostnadskrevende 
oppgaver. I denne sammenheng 
har administrasjonen unnlatt å 
ansette erstatninger for to ansatte 
som har gått ut av sine stillinger. 

Behov for spesielle avsetnin-
ger vurderes i forbindelse med 
den årlige budsjettprosessen.

Målsetningen har vært å sikre et 
positivt driftsresultat, hvilket ble 
oppnådd i 2008. Det blir stadig 
utviklet nye produkter og tilbud 
til medlemmene, og disse har 
blitt positivt mottatt. Fokus på 
cash management har resultert i 
bedre rentebetingelser. Tiltak for 
kostnadskontroll og effektivise-
ring har blitt videreført i 2008.

Økonomi ved NKKs 
utstillinger

Et notat fra 
administra-

sjonen 
ved-

rørende utstillingsøkonomien 
generelt ble lagt fram for Ho-
vedstyret på strategimøtet i 
november 2008. Hovedstyret 
stilte seg positivt til notatet, og 
ga sin tilslutning til målsetnin-
gen om at utstillingene gjennom 
året skal ha et positivt resultat, 
inklusive personalkostnader.

Elektroniske startnumre ble 
innført som et kostnadsbespa-
rende tiltak fra Kongsvinger-
utstillingen 2008, og har foreløpig 
blitt benyttet på tre utstillinger. 
Generelt har ordningen vist seg 
å fungere tilfredsstillende, men 
noen kunder hadde problemer 
med å printe ut startnumrene. 
Ordningen vil bli nærmere eva-
luert gjennom en begrenset 
brukerundersøkelse i 2009.

Differensiert påmeldingsavgift 
ble innført i 2007. Gjennom 
denne får eiere anledning til å 
melde på tettere opptil utstil-
lingene mot et tillegg i påmel-
dingsgebyret. Ordningen har 
vist seg å være meget populær 
blant utstillerne og benyttes av 
mellom mer enn 20% av delta-
kerne på utstillingene. Ordningen 
videreføres av den anledning.

Kostnadseffek-
tive utstillinger

Administrasjonen har i løpet av 
året fremmet et forslag til framti-
dig struktur på NKKs utstillinger 
inklusive nytt forslag til termin-
liste. Forslaget ble opprinnelig 

godkjent av HS med 10 årlige 
internasjonale utstillinger, 

men som et resultat av en 
høringsprosess ble det 

vedtatt at Tromsø 
skal få en årlig 

utstilling i regi 
av regionen fra 

og med 2011. 
Jfr. også 

punktet 
over 

ved-

rørende økonomi ved 
NKKs utstillinger.

Gebyrer

Fakturagebyr for HD- og AD-
avlesing ble innført 15.7.2008. 
Alternativt kan tjenesten betales 
elektronisk samtidig som man 
laster ned avlesningsskjemaet, 
og gebyret kan derfor unngås.

Avgiften for kennelnavn ble 
justert opp med kr. 285,- til kr. 
2000,- og samtidig gikk avgiften 
for endring av kennelnavn (ny 
innehaver) opp med kr. 150,- til 
kr. 1.000,-.  Disse prisene er på 
nivå med de øvrige nordiske land.

Øvrige gebyrer er uen-
dret fra 2007.

Mva-kompensasjon 
og medlemskap i Fri-
villighet Norge

NKK har i 2008 tegnet medlem-
skap i organisasjonen Frivillighet 
Norge. Gjennom medlemskapet 
inngår NKK i et større felleskap 
som arbeider for bedre vilkår for 
det frivillige arbeid, inklusive 
fritak for merverdiavgift. Med-
lemsklubber og – forbund innen 
NKK ble i april 2008 gjort opp-
merksom på at de kunne søke 
Lotteri- og Stiftelsestilsynet om 
kompensasjon for merverdiav-
giften. NKK søkte selv og fikk 
innvilget slik kompensasjon.

Sponsorselger

Administrasjonen har ikke den 
kompetanse som er nødvendig 
for å framforhandle gode spon-
soravtaler. NKK inngikk etter en 
anbudsrunde i februar -08 en 
avtale med sponsorselger- fir-
maet ”Først til mølla” (FTM). Det 
ble avtalt gjensidig prøvetid på 
seks måneder. Budsjettmålet for 
sponsorvirksomheten ble ikke 
oppnådd i løpet av prøvetiden.

w
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Hovedtall for NKKs utstillinger i 2008 
(inkl. lydighet- og agility stevner)

Sted Antall 
hunder 

(resultat)

Antall 
hunder 

(prognose)

Antall 
dommere 

(prognose)

Antall  
dommere  

(benyttede)

Resultat Budsjett

Bø i Telemark 2 730 2720 21 24  4 706,00  28 255,00 
Bergen 2 000 1820 12 16  46 999,00  59 106,00 
Harstad 1 487 1420 9 13  -44 285,00  13 930,00 

Kristiansand 2 165 2085 17 20  32 385,00  77 047,00 

Drammen 2 167 2485 20 22  90 232,00  189 122,00 
Trondheim 3 460 3740 34 35  109 724,00  136 151,00 

Oslo 3 560 3715 31 38  267 090,00  408 399,00 
Orre (Rogaland) 1 960 2130 16 17  105 967,00  190 535,00 

Kongsvinger 3 172 3410 29 29  146 066,00  278 939,00 
Tromsø 1 579 1580 19 21  -50 623,00  -16 741,00 
Hamar 5 455 5320 44 46  -167 512,00*  -44 743,00 

TOTALT 29 735 30 425 252 281  540 749,00  1 320 000,00 

* Inkluderer ikke Vinnergalla.

Arbeidet med organisasjoner som NKK er nytt for 
sponsorselgeren. Samtidig melder FTM om at næ-
ringslivet mangler tradisjon for sponsing av or-
ganisasjoner som NKK. Dette er i følge FTM ho-
vedbegrunnelsen for manglende inntekter.

FTM er interessert i å fortsette arbeidet videre i 2009 
på ren provisjonsbasis. NKK har valgt å inngå ny, 
tidsbegrenset seksmåneders avtale med FTM. Refor-
handling av dagens sponsoravtaler med Royal Canin 
og Agria holdes utenfor samarbeidet med FTM.

Annonseinntekter i Hundesport 

Kommersielle annonser er den klart største inn-
tektskilden for Hundesport. NKK inngikk i 2007 
en avtale med en profesjonell annonseakkvisi-
tør, HS-media. Firmaet har ikke lykkes å skaffe 
annonser i henhold til avtalt budsjett i 2008. 
Avtalen er nå reforhandlet slik at honoraret 
blir redusert dersom budsjett ikke oppnås. 

Kostnadseffektiv produk-
sjon av Hundesport

Arbeidet med kostnadskontroll med 
Hundesport har blitt videreført i 
2008 etter en grundig gjennomgang 
i 2007, jfr. Årsberetning for 2007.

Taket på antall sider i Hundesport 
for 2008 ble satt til 960. På grunn av svik-
tende annonsesalg ble kostnadene hold nede 
ved hjelp av reduksjon i antall sider. Totalt end-
te bladet med 928 sider (mot 944 i 2007). 

Anbudsforespørsel ble sendt ut til seks forskjellige tryk-
kerier i desember -08. Vårt nåværende trykkeri kom best 
ut med tanke på pris. Avtalen videreføres da vi i tillegg 
til god pris har meget gode erfaringer med leveransen.
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4 . ADMINISTRASJONEN

Bemanning og  
administrativ struktur

Administrasjonen besto ved 
utgangen av 2008 av 35 ansatte 
og holder hus på Bryn i Oslo. 

En prosjektgruppe nedsatt av 
Hovedstyret har levert et forslag 
til omorganisering av administra-
sjonen i mer hensiktsmessige en-
heter. Prosjektet har konkludert 
etter blant annet en spørreunder-
søkelse og et høringsmøte med 
medlemsklubbene. Den nye admi-
nistrative strukturen vil bli im-
plementert fra sommeren 2009.

Arbeidsmiljø

En velferdskomité i admistra-
sjonen ble nedsatt i 2007 med 
oppdrag å finne fram til egnede 
tiltak for å forbedre samholdet 
og trivselen på arbeidsplassen. 

I løpet av 2008 har komiteen 
arrangert blant annet feiring av 
NKKs 110-års fødselsdag, fei-
ring av 80.000 medlemskap, 
julekalender og juleavslut-

ning med kulturelt innslag. 

Blant andre velferdstiltak kan 
nevnes fellesreise til verdensut-
stillingen i Stockholm, invitasjon 
til alle ansatte til NKKs jubile-
umsmiddag og vinnergala, ukent-
lig vinlotteri og årlig sommerfest.

I samarbeid med verneombudet 
er det gjennomført flere tiltak for 
å bedre det fysiske arbeidsmiljøet 
slik som støydempende tiltak med 
støyskjermer og –dører, bedring 
av belysning, ergonomiske til-
pasninger ved hjelp av ergotera-
peut og innkjøp av ståpulter til 
flere ansatte etter eget ønske.

I 2008 var sykefraværet 542 
dager (mot 594 i 2007), hvilket 
utgjør 7,4 %. Mye av dette skyl-
des langtidssykemeldinger.

Det har ikke forekommet ska-
der eller ulykker av betydning.

Ytre miljø

NKK forurenser det ytre 
miljø i ubetydelig grad.

Likestilling

Administrasjonen har et stort 
kvinneflertall blant sine ansatte. 
Stillinger utlyses derfor med 
oppfordring til menn om å søke. 
NKK har tatt hensyn til kjønns-
fordeling ved nylig oppnevning 
av kompetansegrupper, men det 
gjenstår fortsatt en del arbeid 
før målsetningen om likestilling 
er nådd i hele organisasjonen.

Kompetanseheving

Det legges vekt på kompetanse-
utvikling hos den enkelte ansatte. 
I løpet av 2008 har alle ansatte 
blitt tilbudt og tilnærmet alle 
gjennomførte oppgraderingskurs 
i Microsoft Office 2007 samt kurs 
i kundebehandling/sentralbord. 

Enkelte ansatte har blitt tilbudt 
og har gjennomført kurs i effektiv 
organisering av arbeidet, samar-
beide med kolleger, grafisk de-
sign, layout, myndighetskontakt, 
grunnleggende etologi og avansert 
databasedrift.. En ansatt ved Jakt- 
og Bruksavdelingen har deltatt på 
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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.

elghundprøve som et ledd i kom-
petanseutviklingen og for å øke 
kunnskapen om de prøveformer.

Alle ansatte ble tilbudt reise og 
opphold ved Verdensutstillingen 
i Stockholm som et kombinert 
kompetansehevings- og velferds-
tiltak. Et 20-talls ansatte deltok. 
Ledere har gjennomført kurs i 
motivering, personalutvikling 
og ledelse, medarbeidersam-
talen som et aktivt ledelses-
verktøy og IT-drift for ledere. 

Serviceerklæringen

Administrasjonen har gjennom 
2008 foretatt avviksrappor-
tering i henhold til den servi-
ceerklæring for NKK som ble 
utarbeidet og publisert året før. 
Serviceerklæringen omhandler 
forpliktelser når det gjelder både 
saksbehandlingstid, kontakt med 
NKK, medlemskap, regelverk 
og klageadgang. Det ble i 2008 
rapportert svært få avvik fra 
serviceerklæringen. I de få tilfel-

ler hvor saksbehandlingstiden 
har overskredet forpliktelsene i 
erklæringen har vi gjort kundene 
oppmerksom på dette via nkk.no.

Oppdretter-registrering

Det er igangsatt et prosjektar-
beid for å lage en dataløsning 
som skal kunne gjøre det mu-
lig for oppdrettere selv å regis-
trere valpenavn og eiere ved 
elektronisk kullregistrering. 

IT-avdelingen har utarbeidet 
et løsningsforslag som nå er 
til evaluering i NKKs registre-
ringsavdeling. Det avventes 
en kost/nytte analyse før ut-
viklingsarbeidet eventuelt vil 
bli igangsatt våren 2009  

Kommunikasjonsavdeling

Som en konsekvens av at den 
tidligere Hundesport-avdelingen 
har fått tilført en rekke nye og 
viktige kommunikasjonsopp-
gaver har avdelingen i 2008 
skiftet navn til Kommu-
nikasjons-avdeling. 

NKKs administrasjon holder til i 
Nils Hansens vei 20 på Bryn i Oslo. 
Bryn Teglverk ble bygget rundt 
1880. Det ble produsert både 
murstein og tekstein. Produksjo-
nen ble avviklet omkring 1970. 
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5. ORGANISASJONEN

Evaluering av organi-
sasjonsendringene og 
tilpasninger av komi-
teer og regelverk

Hovedstyrets forslag til revi-
sjon av lovene ble ikke behand-
let ved representantskapsmøtet 
2008. Hovedstyret har etter RS 
oppnevnt en ny organisasjons-
komité bestående av åtte perso-
ner. Organisasjonskomiteen er 
Hovedstyrets rådgivende organ 
i organisatoriske spørsmål i hele 
organisasjonen. Likeledes har HS 
opprettet en lovkomité tilknyttet 
organisasjonskomiteen. Lovko-
miteen skal være et rådgivende 
organ i lovspørsmål og rappor-
terer til Organisasjonskomiteen. 
Begge komiteer er engasjert i 
den forestående lovrevisjon som 
planlegges som et totrinnspro-
sjekt: En mindre justering av 
lovene til RS 2009, og en mer 
omfattende revisjon til RS 2010.

Administrasjonen og Hovedstyret 

har foretatt en gjennomgang av 
komitestrukturen i NKK. En del 
komiteer er slått sammen. Mange 
komiteer har blitt underlagt 
forbund og klubber eller NKKs 
administrasjon i motsetning til at 
komiteene rapporterer til Hoved-
styret. Arbeidet med å optima-
lisere komitestrukturen og for-
ankring av komiteene fortsettes.

Forslag til instrukser for Ap-
pellutvalget og Disiplinærko-
miteen planlegges framlagt for 
Representantskapsmøtet 2009.

Stordriftsfordeler

Forespørsel om samsending 
av medlemsblad ble sendt ut 
til alle de større jakthundklub-
bene i januar 08, men det kom få 
tilbakemeldinger. Spanielklub-
ben svarte positivt, og senere på 
året viste Stovner Hundeklubb 
og Portugisisk Vannhundklubb 
interesse. Adresseringsfirmaet 
vårt, Nordmail, ble kontaktet med 

forespørsel om pris. Det er et reg-
nestykke med mange variabler. 
Konklusjonen var at man ikke vil 
ende opp med en innsparing. 

Felles telefonløsning har tidligere 
blitt innført i organisasjonen. Alle 
medlemsklubber har fått tilbud 
om å delta i denne løsningen. 
Løsningen inneholder funksjo-
nalitet for telefonkonferanser og 
funksjon for å sette over samtale 
direkte fra NKKs sentralbord. Pr. 
dato er ca. ti klubber og en ko-
mité med i løsningen. Det er nå 
igangsatt en evaluering av mulige 
fordeler og ulemper ved å tilby 
en større del av NKKs utvalg og 
komiteer å delta i telefonløsnin-
gen. Dette særlig med henblikk 
på i hvilken grad disses møte-
virksomhet kan avholdes i regi 
av telefonkonferanser, kontra 
fysiske møter med tilhørende 
reisetid samt  reise-, diett- og 
evt. innkvarteringskostnader.   

Totalt medlemstall  2008
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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 stadig 
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. 

Medlems-
verving

En prosjekt-
gruppe innen 
NKKs admi-
nistrasjon ble 
etablert i 2007 
med ansvar 
for medlems-
verving. Flere 
vervekampan-
jer har blitt 
gjennomført, 
og arbeidet har 
blitt videre-
ført i 2008. I 
løpet av året 
ble det også 
gjennomført 
en rekrutteringskonkur-
ranse blant medlemsklubbene.

I forbindelse med ververundene 
er det utarbeidet informasjons-
foldere som gir potensielle 
medlemmer korrekt og kon-
sis informasjon om medlem-
skap og medlemsfordeler.

Det 
sen-
des 
rutinemes-
sig ut invitasjon 
til medlemskap til 
alle nye valpekjøpere 
sammen med brosjyren ”Vel-
kommen valp”. Medlemsverving 
har vært hovedfokus ved NKKs 
deltakelse på Villmarksmessen 
og Hundelivsmessen 2008. 

Det ble i 2008 sendt ut 22.000 
verveutsendelser til nye hundeei-
ere. Utsendelsene ble forhånds-
vasket mot medlemsregisteret slik 
at personer som allerede hadde 
et medlemskap i organisasjonen 
ikke skulle få en slik henvendelse. 
5.038 nye medlemmer ble vervet 

og 
har 
betalt sitt medlem-
skap via den mot-
tatte vervegiroen.

Hovedstyret ved-
tok i januar 2008 å 
opprette et register 
for blandingshun-
der og uregistrerte 
hunder, kalt NOX-
registeret. Etter 
en gjennomført 
høringsrunde ble 
det fra 01.01.09 
åpnet for deltakelse for NOX-
registrete hunder innen følgende 
prøvekategorier: brukshund, 
blodspor, ferskspor, karaktertest, 
funksjonsanalyse samt freestyle 
og rally-lydighet når offisielt pro-
gram foreligger for disse. Registe-
ret og aktivitetene antas å rekrut-
tere eiere av blandingshunder 
og uregistrerte hunder til NKK.

Målet for 2008 var 65.000 be-
talte grunnkontingenter. Dette 
målet ble nådd, og antall be-
talte grunnkontingenter ved 
årets slutt var på 65.204. 

Regionene

Det har vært avholdt to regions-
ledermøter mellom Hovedstyret, 
administrasjonen og de 13 NKK-
regionene i løpet av 2008. Møtene 
har vært avholdt en helg i januar 
og en helg i august. Hver region 
møter med inntil to personer. 
Regionsledermøtet er et forum 
for diskusjoner vedrørende drift 
av regionene, og med et kom-

Klubbenes medlemstall  per 31.  12.  2008
83 (81) raseklubber og 23 (23) 
lokale fuglehundklubber

65.204 medlemmer (59.678)

Autoriserte Hundedom-
meres Forening

177 (170)

Norsk Freestyleforening 85

NKK-regioner (lokale hundeklubber)

Agder – 8 klubber (7) 983 (760)

Buskerud – 7 klubber (7) 1.413 (1.224)

Hedmark/Oppland  - 
13 klubber (13)

1.812 (1.504)

Hordaland – 9 klubber (9) 1.562 (1.438)

Nordland – 12 klubber (12) 1.371 (1.216)

Nordvestlandet – 19 klubber (18) 1.510 (1.311)

Oslo/Akershus – 14 klubber (13) 2.926 (2.689)

Rogaland – 6 klubber (6) 1.242 (1.150)

Telemark – 5 klubber (5) 519 (435)

Troms/Finnmark – 7 klubber (7) 1.126 (1.044)

Trøndelag – 12 klubber (13) 1.577 (1.512)

Vestfold – 5 klubber (5) 1.280 (1.148)

Østfold – 6 klubber (6) 884 (812)

Norsk Kennel Klub Ungdom 335 (406)

SUM             232 (228) klubber 84.006 (76.497) 

Tallene i parantes er tall per 2007
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petansehevende hovedtema. 

På møtet i januar var de lokale 
forskrifter om hundehold ho-
vedtema. En jurist foreleste 
om hundelovens muligheter 
og begrensninger i utarbei-
delse av lokale forskrifter. Som 
en videreføring av dette møtet 
ble heftet ”Veileder for lokale 
forskrifter om hundehold” pro-
dusert og tilsendt regionene.

På møtet i august var hovedtema 
mediaprofilering med fokus på 
lokalpressen. NKK har utarbeidet 
en medieveileder – ”Hvordan 
komme i kontakt med media?” 
– som et nyttig hjelpemiddel for 
regionenes mediehåndtering. 

Regionsledermøtene bidrar 
samtidig til inspirasjon og ide-
myldring regionene imellom, 
samt til rapportering i forhold til 
utført og planlagt aktivitet. HS 
vil berømme flertallet av regio-
nene for stor aktivitet både på 
kurs, aktivitets- og møtesiden.

Forskningsforum 
og vinnergalla

Forskningsforum og vinnergalla 
er sentralt styrte arrangemen-
ter som også ble gjennomført 
i 2008 med god deltakelse.

Fremming av hunde-
eiernes interesser

Stillingen som medierådgiver/
nettredaktør ble utlyst i juni 08. 
Elisabeth Tøtte Hansen ble ansatt 
fra 1. september. Hansen har bred 
kompetanse fra ulike medier. 
Hennes arbeid mot media resul-
terte i økte oppslag. Fra hennes 
tiltredelse ble det sendt ut 19 
pressemeldinger som resulterte i 
36 medieoppslag. FBI på NRK og 
TV2 hjelper deg laget også saker 
på bakgrunn av våre innspill. 

NKK svarer på de høringer vi 
får  tilsendt fra politiske myn-
digheter og tilsyn. I 2008 var 
NKK en aktiv part i høringen av 
ny Dyrevelferdslov. Foruten vårt 
høringssvar, deltok NKK på to 
møter i Stortinget etter at Odels-
tingsproposisjonen var framlagt 
for å fremme våre synspunkter. 

NKK ga høringssvar til Miljø-
verndepartementets forslag om 
endringer i viltloven og rov-
viltforskriften når det gjelder 
nødvergerett og bruk av åte. 

En veileder for håndtering av 
forslag til kommunale forskrifter 
hjemlet i Hundeloven ble utarbei-
det i 2008 i et samarbeid mellom 
advokat Jørgen Klaveness og 
NKKs administrasjon. Veilede-
ren har blitt gjort tilgjengelig for 
NKKs regioner i deres arbeid med 
lokale hundeforskrifter. Veile-
deren er også lagt ut på nkk.no. 
Både NKKs region Oslo/Akershus 
og NKKs sentrale administrasjon 
avga høringsuttalelser i forbin-
delse med forslag om utvidet 
båndtvang i Oslo. Vi har dessu-
ten skrevet innlegg og kronikker 
samt deltatt i debatter i media 
rundt temaet utvidet båndtvang.

NKK har også kommentert forslag 
til regelverk som vi ikke har mot-
tatt på høring, slik som innføring 
av reseptplikt for ormekur.

Norsk Kennel Klub har i løpet 
av året hatt dialog med Mat-
tilsynet om utvikling av re-
gler for hold av hund samt om 
håndtering av dyrevernsaker.

Samarbeidsavtaler med 
eksterne organisasjoner

NKK har i løpet av året hatt 
dialog med Den norske vete-
rinærforening og Norsk Po-
litihundlag vedrørende gjen-
sidige samarbeidsavtaler. 

Oppfølging av med-
lemsundersøkelsen

En nettbasert medlemsundersø-
kelse blant NKKs medlemmer ble 
gjennomført i november 2007. 
Firmaet Research International 
sto for den praktiske gjennomfø-
ringen. Ved fristens utgang hadde 
man fått inn 4.098 besvarelser. 

Resultatene fra medlemsunder-
søkelsen ble i 2008 innlemmet 
i NKKs arbeid rettet både mot 
nåværende og potensielle med-
lemmer. Etter gjennomgang av 
resultatene i ledergruppen i admi-
nistrasjonen og presentasjon for 

Ho-
vedstyret, ble 
resultatene publisert i Hunde-
sport nummer 4 og 5 og priori-
terte oppfølgingstiltak i Hunde-
sport nr. 8. Følgende temaer ble 
valgt ut til oppfølgingstiltak:

• Å være talerør for hundesaken 
• Hundehelse  
• Riktig behandling av hunder 
(dyrevelferd) 
• Kvalitetspolicy i NKK 
• Servicenivå i NKKs administra-
sjon  
• Mer offensiv og inkluderende 
• Kjennskap til serviceerklæringen 
– legges ved Hundesport 
• Premieutvalget på utstillinger 
skal bedres 
• Hurtigere publisering av re-
sultater på Dogweb og  Dogweb 
generelt 
• Bedre struktur på nkk.no

Vil du bli hundeeier?

Brosjyren ”Vil du bli hunde-
eier?” ble ferdigstilt høsten 08. 
Markedsføringen startet i 2008, 
men intensiveres ytterligere 
i 2009, blant annet via klub-
ber, zoobutikker og annonse-
ring. Målgruppen for brosjyren 
er potensielle hundeeiere. 

Stiftelsen Aleksanderfon-
det/Norske servicehunder

Stiftelsen Aleksanderfondet 
er etablert med styremedlem-
mer fra NKK og brukerorga-
nisasjonen. Grunnkapital er 
overført fra NKKs tidli-
gere Aleksanderfond.
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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

Kommunikasjons-
plan og mediepolicy

Hovedstyret har godkjent en 
kommunikasjonsplan framlagt 
av administrasjonen. Kommu-
nikasjonstiltak er innarbeidet 
i handlingsplanen slik at man 
bare har et styringsdokument i 
NKK. Tidligere separat kommu-
nikasjonsplan er avviklet. Medi-
epolicy vedtatt av Hovedstyret 
er gradvis blitt implementert i 
administrasjonens daglige arbeid.

Nettsiden har siste år blitt brukt 
stadig mer som nyhetskanal. Ved 
å bruke nettsidene mer aktivt 
som formidlingskanal, kan flere 
oppslag og artikler publiseres 
på nettsiden i stedet for (eller i 
tillegg til) i Hundesport. Slik et-
terstrebes et stadig bedre samspill 
mellom Hundesport og nkk.no.

Organisasjonshåndbok

Revisjon av NKKs organisasjons-
håndbok er påbegynt. Organisa-
sjonshåndboken danner grunnlag 
for organisasjonskursene i NKK 
og er et meget viktig hjelpemid-
del i organisasjonsspørsmål. 
Boken beregnes ferdig i løpet 
av første halvdel av 2009.

Tilgang til informasjons- 
og profileringsmate-
riale, pressehåndbok 

Det er i løpet av året 
opprettet en egen 
nettside med 
oversikt 
over alt 
in-

formasjonsmateriale NKK har 
produsert. Materialet er lett 
tilgjengelig for nedlasting. Re-
gioner, klubber og forbund 
kan bestille de trykte pro-
duktene til sitt eget behov. 

Regionene er forespurt om sine 
behov i forhold til standsmateri-
ale som kan brukes på messer og 
tilstelninger. Materialet vil være 
tilgjengelig for bestilling fra alle 
regionene i første kvartal 2009.

Pressehåndbok ble ferdigstilt 
i desember 08, presentert på 
regionsledermøtet rett over 
nyttår. Den trykte utgaven reg-
nes å ferdigstilles i april 09.

Synlighet i samfun-
net og i pressen

Arbeidet ut mot samfunnet og 
medier er betydelig intensivert i 
løpet av 2008, ikke minst gjen-
nom ansettelse av ny medierådgi-
ver/nettredaktør. Det er sendt ut 
19 pressemeldinger som resulterte 
i mange medieoppslag. Blant an-
net har FBI på NRK og TV2 hjel-
per deg laget saker på bakgrunn 
av våre innspill. Vi har fått opp-
slag på bl.a. servicehunder, utryd-
dingstruede norske 
raser, diverse 
arran-

gementer, artikkelen ”ikke kjøp 
hund som julegave”, samt nye 
produkter fra NKK som ”Vil du bli 
hundeeier” og NOX-registeret.

Hundens positive effekt 
på menneskets helse

Hundeholdets positive helseeffekt 
har vært hovedtema i et num-
mer av Hundesport. Artikler og 
dokumentasjon blir samlet på en 
egen temaside på NKKs nettsider. 

Et tidsriktig Hundesport

Hundesport har også i 2008 et-
terstrevet et aktuelt og tidsriktig 
innhold. Aktuelle temaer har vært 
planmessig belyst i Hundesport. 
Det har vært lagt spesiell vekt på 
saker av samfunnsmessig betyd-
ning og hundens rolle i samfun-
net. Dessuten har man lagt vekt 
på å skape mer bredde, slik at alle 
av de ulike aktivitetene med hund 
får plass. Ved ansettelsen av ny 
kommunikasjonskonsulent/re-
daksjonsmedarbeider ble det lagt 
vekt på layout-kompetanse slik at 
Hundesport også kan utvikles vi-
suelt og bli et mer attraktivt blad.
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Siden Hundesport i stor grad 
baserer seg på innkjøpt stoff, er 
alle større saker bestilt fra frilan-
sere. Utfordringen på kort sikt er 
rekruttering av nye skribenter, 
spesielt med hundefaglig kompe-
tanse, og de lave honorarer Hun-
desport kan operere med. Kon-
kurransen om dyktige skribenter 
er stor i markedet, og Hundesport 
taper ofte kampen på pris. 

Klubbene har fått tilsendt infor-
masjon om at det er mulig å bidra 
til Norgespoten i Hundesport. Ru-
tinene for påminnelse av fristen er 
blitt skjerpet mot slutten av 2008, 
slik at alle nå får påminnelse før 
fristen til hvert nummer går ut. 

Oversikten nedenfor viser redak-
sjonelt stoff i Hundesport. De for-
skjellige hundeaktivitetene hadde 
ca 1-2 sider i hver utgave i tillegg 
til dette. Dessuten kommer ”Spør 
ekspertene”, ”Valpekassa”, ”Nytt 
fra NKK” og andre faste spalter. 

Presentasjon av forskning

Hundesport hadde en større 
artikkel om HD-indeks ved 
innføringen av denne i 2008. 

Forskningsforum har fått en ny 
presentasjonsform. Hvert fore-
drag presenteres nå med eget 

oppslag. Dette ser ut til å være 
populært både hos forskerne som 
får bedre plass til å presentere 
sine prosjekter og hos leserne som 
får bedre forståelse for temaet. 
Dessuten får Forskningsforum 
mer oppmerksomhet. Det er 
forutsatt at ny veterinærkonsulent 
som ble tilsatt høsten 2008 vil 
bidra med veterinærfaglig og fors-
kningsfaglig stoff til Hundesport.

Synliggjøring av 
NKKs avlsstrategi

Hovedstyret har formelt vedtatt 
NKKs allerede innarbeidede avls-
strategi. Strategien ble presen-
tert sammen med de nye etiske 
grunnregler med en omfattende 
artikkel både i Hundesport og 
på nkk.no. Videre er avlsstrate-
gien presentert på kurs i NKKs 
Oppdretterskole, NKKs Avlsråds-
kurs samt i internasjonale fora 
– blant annet på fire språk i FCI 
Magazine 2/2008 og 3/2008.

NKKs boksamling

NKK har tilrettelagt nye lokaler 
for vårt bibliotek i 2008. Boksam-
lingen er nå på plass og tilgjenge-
lig etter avtale i egnede lokaler 
på Bryn. Det gjenstår fortsatt 
noe innredning og IT-utstyr.

Fanesaker for kom-
munikasjonsarbeidet

De definerte fanesakene for 
kommunikasjonsarbeidet fra 
handlingsplanen for 2008 var 
arbeidet for å motvirke aller-
gisamfunnet, servicehundenes 
betydning samt 110-års jubileet 
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som en del av generell omdøm-
mebygging for NKK. Det har blitt 
utarbeidet flere pressemeldinger 
med fanesakene som tema. 

Allergisamfunnet var hovedtema 
i Hundesport 10. NKK legger 
vekt på å velge hoteller som 
aksepterer hund når vi bestil-
ler overnatting i samband med 
våre arrangementer.  I samar-
beid med www.thepet.net pro-
moteres hundevennlige tilbud. 

Gjennom 2008 har NKK hatt 
flere saker på nettsiden om 
servicehunder. I samband med 
Hamar-utstillingen hadde NKK 
innsamling til fordel for ser-
vicehundsaken. Dette ble også 
markedsført til pressen. Vi har 
delt ut informasjonsmateriale om 
servicehunder på våre utstillin-
ger og i administrasjonen. NKK 
har støttet servicehundenes sak i 
forhold til politiske myndigheter 
i samarbeid med interesseorgani-
sasjonen for servicehundbrukere. 

110 årsjubileet ble markedsført 
ovenfor pressen og resulterte i 
flere oppslag samt to opptredener 
på frokost-tv. Jubileumsutstil-
lingen ble markedsført i lokale 
medier hvilket resulterte i økt 

publikumsoppslutning og oppslag 
i media. En artikkel med histo-
riske tilbakeblikk ble publisert i 
Hundesport nummer 2. Det ble 
laget egen jubileumslogo samt 
profileringsartikler som ble solgt 
på utstillinger. Gaveartikler i 
samband med Bjerkeutstillin-
gen markerte jubileet spesielt.

Opinionsundersøkelsen

En opinionsundersøkelse ble 
utarbeidet i siste kvartal 2008 og 
gjennomført i desember. Svarene 
forelå rett over nyttår. Utvalget 
var landsrepresentativt slik at det 

gir 
oss en god pekepinn på det 
videre pressearbeid. Konkret 
plan for hvilke tiltak iverkset-
tes utarbeides våren -09.

Helhetlig profil for NKK

Utvikling og implementering av 
helhetlig profil for NKK ble initi-
ert gjennom en anbudsrunde med 
fire ulike byråer. Mission Design 
ble valgt som samarbeidspartner. 

Vi har i første rekke konsentrert 
arbeidet om de vesentlige profi-
lelementene som NKK manglet 
slik som standsmateriell, mal for 
brosjyrer, presentasjoner og annet 
informasjonsmateriell. Dessuten 
har man utviklet flere profilfarger 
i tillegg til NKKs tradisjonsrike 
blåfarge. En justering av logoen er 
gjennomført av trykkeritekniske 
årsaker. Arbeidet med den helhet-
lige profilen fortsetter i 2009. 

Messer 

NKK har også i 2008 vært repre-

sentert 
ved Villmarksmessen på Norges 
Varemesse på Lillestrøm og på 
Hundelivsmessen på Exporama, 
Hellerud. NKKs stand var godt 
besøkt på begge messene. 

Hovedfokus for NKKs stand på 
begge messer var medlemsver-
ving. Det ble delt ut velkomstpak-
ker til personer som meldte seg 
inn på stedet. Raseklubbene med 

egne stands kunne 
få sine nyver-
vede medlemmer 
direkte innmeldt 
på NKK stand, og 
nye medlemmer 
mottok en liten 
vervepremie.

Nye nettsider

Den nye nettsiden ble lansert 
våren 2008. Dette var første 
steg i lanseringen, og flere utbe-
dringer planlegges i neste fase. 
Utvikling av en kalender-tjeneste 
ble noe forsinket da løsningen 
har hatt flere tekniske utfordrin-
ger og måtte forbedres før man 
kunne videreutvikle tjenestene. 
Det samme gjelder for region-
sidene og sidene til NKKU. 

Det er opprettet ett eksternt 
og ett internt brukerpanel 
for vurdering og videreutvik-
ling av de nye nettsidene.

Nytt element i NKKs profil basert på slagordet “Hund til nytte og glede”.
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7. UTDANNELSE

Organisasjonskurs

Organisasjonsopplæring i hele 
den nye organisasjonen har 
også i 2008 vært høyt priori-
tert. Det ble i 2008 arrangert 
fem organisasjonskurs over 16 
timer i regi av regionene med 
NKKs organisasjonssjef som 
foredragsholder. Dertil har det 
vært gitt organisasjonsopplæ-
ring i form av minikurs i flere 
raseklubber. Administrasjonen 
har også bidratt med foreles-
ninger på dommerkonferanser 
og for veterinærstudentene.

Intensivert kursvirksomhet 
innen avl, oppdrett og hel-
se, ny veterinærkonsulent

Kristin Prestrud, DVM, PhD, ble 
ansatt som veterinærkonsultent 
fra 01.11.08. Hennes arbeids-
oppgaver inkluderer kontakt 
med raseklubber, oppdrettere og 
hundeeiere angående veterinære 
spørsmål og avlsveiledning basert 
på NKKs avlsstrategi, samarbeid 
med veterinære fagmiljøer angå-
ende forskning og informasjon 
om arvelige helseproblemer, 
atferd og andre viktige egenska-
per hos hund. Hun har ansvar for 
avtaler med raseklubber og labo-
ratorier i forbindelse med sen-
tral registrering av resultater 
fra DNA-tester, og er NKKs 
kontaktperson i arbeidet 
med innsamling av fors-
kningsmateriale til ulike 
prosjekter og til den 
nasjonale og 
internasjo-

nale biobanken i samarbeid med 
genetikkavdelingen ved NVH. 

NKKs Oppdretterskole startet opp 
høsten 2008. Kurs 1 er avholdt 
i regi av region Nordvestlandet 
(oktober) og region Trøndelag 
(november). Kursene var mer 
enn fulltegnet, og har fått utmer-
ket evaluering fra deltagerne. 
Kurs 1 omhandler grunnleg-
gende genetikk og avl, selek-
sjon og kombinasjon av avlsdyr, 
vektlegging av egenskaper, bruk 
av resultater fra screeningun-
dersøkelser etc. Etikk, helse og 
helhetstenkning står sentralt. 

Kurs 2 tar for seg praktiske og 
helsemessige forhold rundt 
oppdrett – fra paring, fødsel og 
frem til valpene er levert. Fore-
lesere er Astrid Indrebø og Hilde 
Bremnes. Terminliste for kur-
sene er tilgjengelig på nkk.no.

Sentral registrering og 
markedsføring av kurs

Utvikling av en kalender-tje-
neste på nettsidene er for-

sinket da løsningen 
har hatt 

flere tekniske utfordringer og 
måtte forbedres før man kunne 
videreutvikle tjenestene. Det 
samme gjelder for regionsidene 
og sidene til NKKU. Aktivitetska-
lender i Hundesport er tilgjenge-
lig for markedsføring av kurs.

Regionene rapporterer fort-
løpende om sin virksomhet 
til NKKs administrasjonen.

Rekruttering til dom-
merutdanning

Utstillingsavdelingen la ut annon-
se om eksteriørdommerelevkurs i 
2009 med søknadsfrist 1. septem-
ber 2008. Annonsen ble sendt til 
jakthundforbundene. Harehund-
forbundet annonserte i sitt med-
lemsblad nr 2/2008, elg-

hundfor-
bundet 

annon-
serte i 
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Mål:
* Hundeklubbene skal 

skoleres i den nye orga-
nisasjonsstrukturen.

* Hundeloven skal være 
kjent av alle i organisasjonen.

* Personer som utdannes til 
dommere, instruktører, figuran-

ter og ringsekretærer skal settes 
i stand til å være ambassadører 

for NKK. Det skal til enhver tid være 
tilstrekkelig med personale til å avholde 

alle arrangementer.

* Rekruttering og utdanning av ungdom skal 
prioriteres.
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Nye autorisasjoner i  2008
Eksteriørdommere 8

Agilitydommer aut. måling 1

Drevprøve for alpinsk dachs-
bracke

1

Drevprøve for bassets 2

Drevprøve for dachshund 6

Drivende hunder tilsluttet 
NHKF

29

Elghundprøve bandhund 10

Elghundprøve løshund 19

Ettersøk (dømmer blod-og 
ferskspor)

14

Fuglehundprøve 16

Fuglehundprøve apport 3

Funksjonsanalyse 2

Jaktprøve for halsende fugle-
hund

1

Lure-Coursing for mynder 1

Lydighetsdommer 1

RIK 2

TOTALT 116

nr1/2008. Det er uvanlig mange søknader til kurset.

Revidert ringsekretærkompendium

GK/EK for ringpersonell har startet arbei-
det med kurskompendiet for ringsekretærkurs, 
men arbeidet er foreløpig ikke ferdigstilt.

Kynologikurs og andre regionale kurs

I oktober 2008 ble det sendt forespørsel til samtlige 
eksteriørdommere om de kunne tenke seg å forelese 
på kynologikurs. Administrasjonen har mottatt tolv 
positive svar. Liste over disse er sendt regionene. 
Flere regioner har arrangert kynologikurs i 2008.

Kurs i regional regi har vært et hovedtema på 
regionsledermøtene. Regionene har i løpet av 
2008 arrangert et betydelig antall kurs, foruten 
tidligere nevnte organisasjonskurs og kynolo-
gikurs også utstillingsarrangørkurs, ringsekre-
tærkurs, trinn I- og figurantkurs, samt en rekke 
aktivitetskurs rettet direkte mot medlemmer. 

Hundesport som kompe-
tansehevende organ

Også i 2008 har Hundesport vært brukt aktivt som 
kompetansehevende organ gjennom å fokusere på 
stoff med utdanningsverdi blant annet gjennom 
formidling av avlsstrategi og etiske retningslinjer.

Studieforbundet natur og miljø

NKK ved medlemsklubbene har i 2008 
fått opplæringstilskudd fra Studiefor-
bundet til mer enn 1000 kurs. Orga-
nisasjonssjef Øystein Eikeseth stiller 
som varaordfører i forbundet og Janne 
Gregersen fra NKKs administrasjon 
har sittet som styremedlem i 2008.

Utdanning innen jakt- og 
brukshundsektoren

Det ble i 2008 avholdt følgende an-
tall kurs innen ulike kategoriene for:

Instruktør trinn I:     17 
Instruktør trinn II - Lydighet:    3 
Figurantkurs:      7 
Testlederkurs:      6 
RIK Grunnkurs:      19 
RIK Figurantkurs:                       12
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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 foretas en 
vurdering av våre behov innen 

IT.

8. IT

Prioritering av da-
tautvikling

Et nytt prioriteringsverktøy for 
videreutvikling av NKKs data-
tjenester er tatt i bruk i 2008.

Nødvendig opplæring i IT

Behovet for opplæring i informa-
sjonsteknologi vurderes fortlø-
pende. I 2008 har det vært kurs 
for alle ansatte i Office 2007.  En 
mulighetskonferanse i 2009 vedr 
NKKs websystemer er under 
planlegging. Her vil klubbers og 
forbunds behov for videreutvik-
ling av NKKs datasystemer og 
opplæringsbehov kartlegges.

Statistikk-leveranser

NKK produserer kontinuer-
lig diverse statistisk materiale. 
Dette omfatter bl.a. helsedata, 
registreringsdata samt over-
sikt over antall medlemmer, 
vervinger etc.  I 2008 ble HD-
indeks introdusert som et nytt 
hjelpemiddel for hundeavlen.

Elektronisk arkiv

En databasert løsning for 
elektronisk arkiv, EasyDoc, 
ble anskaffet og satt i drift 
2007, men ble ikke tatt i full-
skala bruk av administra-
sjonen før 2008 - etter 
at leverandøren 
kostnadsfritt opp-
gra-

der-
te 
løsnin-
gen til en 
ny og bedre 
tilpasset versjon. 
Løsningen fungerer 
nå tilfredsstillende som 
journal og arkivsystem.    

Ansattes faglige rammer 
for bruk og videreutvikling

Tilnærmelsesvis alle ansatte i 
NKKs administrasjon deltok i 
2008 på et oppgraderingskurs i 
Microsoft Office 2007. Medar-
beidere på IT-avdelingen gjen-
nomførte kurs i ITIL (System 
for driftsplanlegging), avansert 
databaseadministrasjon samt 
et faglig spesifikt lederkurs.    

Brukermanualer

Det er utarbeidet brukermanualer 
for flere av NKKs elektroniske tje-
nester. Blant annet manual for ut-
stillings- og prøvearrangører samt 
medlemshåndtering i klubbregi.     
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9. AKTIVITETER

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender ble innført i 
Hundesport i 2007 og er vide-
reført i 2008. Denne kan fritt 
brukes av alle klubber til å mar-
kedsføre sine ikke terminfestede 
aktiviteter for lesere. Aktivitets-
kalenderen er fortsatt lite brukt, 
noe som ikke samsvarer med det 
signaliserte behovet fra klubbene. 

Kompetanseutveks-
ling mellom regioner

Regionsledermøtene blir aktivt 
brukt til formidling av erfaringer 
fra de ulike aktiviteter i regionene 
og nedfelt i møtereferatene.

Hundesportens år-
lige storsatsing

NKK har inngått avtale om leie av 
Norges Varemesse, Lillestrøm for 
avholdelse av finaleutstillingen 
fra og med 2009. Dette innebæ-
rer dobbelt så stor hallflate som 
Vikingskipet. NKK har samtidig 
inngått en samarbeidsavtale 
med Norges Varemesse om en 
samtidig stor hundemesse. Sam-
arbeidet blir lansert fra 2009 
under tittelen Dogs4All. Ar-
rangementet vil også gi rom for 
ulike hundefaglige aktiviteter.

110-års jubileet

110års jubileet ble markert med 
jubileumsutstilling på Bjerke i 
Oslo med tilhørende jubileums-
middag. Jubileet ble utnyttet til 
å forsøke å skape medieoppslag. 
Det ble brukt ekstra ressurser på 
rammene rundt utstillingen med 
ekstra pynting av finaleringen, 
oppvisninger i finaleringen på 
formiddagen, jubileumspin til alle 
deltakere og vester med jubile-
umslogo til dommere og funk-
sjonærer. NKK fikk mye positiv 
respons, men nådde ikke prog-
nosetallet for påmeldte hunder. 
Dette var ingen tittelutstilling og 
mange utstillere valgte trolig å 

reise til Danmark på 
Dansk Vinnerutstil-
ling. Vi klarte ikke å 
tiltrekke oss ekstra 
utstillere som en effekt 
av Verdensutstillingen 
i Stockholm helgen 
etter, sannsynligvis 
snarere tvert imot.

Jubileumsutstillin-
gen ble brukt som en 
prøveklut for å teste 
interessen for akti-
viteter/oppvisning i 
store ringen både fra publikum 
og de som driver med forskjel-
lige aktiviteter gjennom hele 
dagen. Etter mange runder ble 
det skaffet til veie underholdende 
innslag som inkluderte lydighets-
oppvisning, apportkonkurranse, 
raseparader m.m.. Dette ble svært 
positivt mottatt av publikum. 

Tilbud til uregistrerte  
hunder

NKK har i løpet av 2008 utviklet 
et tilbud til uregistrerte hunder 
og deres eiere i form av et eget 
register for uregistrete hunder, 
for det meste blandingshunder. 
Registeret kalles NOX-registeret 
og er gjort tilgjengelig elektro-
nisk via NKKs sider og manu-
elt ved innbetaling til konto. 
Registrering gir adgang til en 
rekke aktiviteter. Informasjon 
om registeret er formidlet via 
Hundesport, nkk.no og gjennom 
en egen brosjyre om registeret. 

NKKs ungdomsar-
beid og NKKU

Opplæring i lederfunksjoner i 
NKKU-organisasjonen er gjen-
nomført ved at 6 medlemmer 
av NKKUs styre deltok på orga-
nisasjonskurs i regi av Region 
Østfold den 11-12/10-2008.

NKKs administrasjon har i 2008 
utsett en egen ungdomskoordi-
nator med særlig ansvar for å 

følge opp ungdomsarbeidet og 
tilrettelegge for NKKUs arbeid. 
NKKU er en frittstående med-
lemsklubb, og administrasjonen 
har derfor kun kunnet veilede på 
de områder NKKU selv ønsker 
det. NKK-regionene er også bedt 
om å bistå NKKU på beste måte, 
og flere regioner har invitert 
NKKU-representanter til sine 
regionsstyremøter for å sørge 
for informasjons-utveksling og 
koordinering av aktiviteter.

Samarbeid mellom hunde-
klubber og hundeskoler

NKK har i løpet av 2008 arrangert 
møter med utvalgte hundeklubber 
og hundeskoler for å ta initiativ til 
et samarbeid innen utdanning og 
slik bidra til en kvalitetssikring av 
tilbudet til det beste for brukerne. 
Dette arbeidet vil bli videre priori-
tert som ett av Hovedstyrets sats-
ningsområder for 2009 med mål å 
utforme avtaler med hundeskoler.

NKKs arrangementer

Norsk Kennel Klub har i 2008 
arrangert elleve internasjonale 
utstillinger med agility og lydig-
hetskonkurranser. Totalt antall 
startnummer var 29735 som er en 
svak økning fra 2007. Dommerne 
kom i hovedsak fra Norden, men 
alle kontinenter var i løpet av året 
representert på NKKs utstillinger. 

Norgesmesterskapet i lydighet ble 
i 2008 avholdt i forbindelse med 
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NKKs utstilling i Drammen. Mesterskapet 
ble utmerket teknisk gjennomført av Oslo og 
Omegn Dressurklubb, som gjennom de siste 
årene har fått stor erfaring og god rutine. 
Totalt deltok 44 ekvipasjer i kvalifiseringen 
og 15 ekvipasjer gikk til finale på søndag. 

Norgesmesterskapet i agility ble ar-
rangert i forbindelse med NKKs Dram-
mensutstilling i august. Teknisk arrangør 
var Tønsberg Hundeklubb som utførte 
sine oppgaver på en utmerket måte. 
Totalt 142 var påmeldt til innledende 
runder individuelle klasser, 18 lag. 

Forsinket elektronisk påmelding

Tiltaket har vært svært positivt mot-
tatt, og var et prøveprosjekt ut 2008. 
Etter avsluttet prøveprosjekt har man 
besluttet å videreføre ordningen. Man-
ge andre arrangører har også valgt 
dette for sine egne arrangementer.

Norsk Vinner

Norsk Vinner ble avholdt i Vikingskipet 
på Hamar, med rekordpåmelding: 5.455 
hunder - til tross for at det også i år var 
begrensninger i påmeldingsmulighetene 
for deltakere i lydighetskonkurransene. 

Nordisk Mesterskap i agility ble ar-
rangert i forbindelse med NKKs Ha-
marutstilling i november. Teknisk ar-
rangør var Gjøvik Hundeklubb. 

I forbindelse med Norsk Vinnerut-
stilling ble også den tradisjonsrike 
Vinnergallaen arrangert. Deltakeran-
tallet har gått nedover, og vi klarte 
ikke å fylle opp hele veterangallaen. 

Arrangementer i klubbenes regi

Totalt har det vært arrangert 595 utstillin-
ger/stevner i 2008. Disse fordeler seg fra 
små rasespesialer på noen få titals delta-
kere til større arrangementer med nær-
mere 1400 katalognummer. Totalt utgjør 
dette 72.098 enkeltresultater i eksteriør.

Revidert regelverk i 2008

Følgende regelverk ble revidert i 2008:

• Agility

• Kunsthiprøve 

• Jaktanleggsprøve, Apportprøve og 
Jaktprøver for spanielrasene.

Oversikt over antall og type prøver i 2008
Navn Ant. 

omsøkte 
prøver

Avlyste 
prøver

Anlegsprøver blodspor 4

Blodsporprøve - bevegelig 121 16

Blodsporprøve - ordinær/samlet 87 2

Brukshundprøve (NBF) 99 14

Brukshundprøve for schweisshunder 2

Drevprøve for bassets - bevegelig 4

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 3

Drevprøve for dachshund - bevegelig 12 1

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 11

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 25 1

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 10 4

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 21

Elghundprøve 1-dags separat løshund 31 1

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 9 1

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 16 1

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 11 5

Elghundprøve 2-dags separat løshund 21

Fersksporprøve - bevegelig 86 13

Fuglehundprøve - apport 17

Fuglehundprøve - fullkombinert 6

Fuglehundprøve - høyfjell høst 50 1

Fuglehundprøve - høyfjell vinter 63 1

Fuglehundprøve - lavland høst 11 1

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 27

Funksjonsanalyse 29 10

Harehundprøve RR - rådyrrenhet 30

Harehundprøve EP - elite 41 2

Harehundprøve SP - småhunder 23 2

Harehundprøve ÅP - åpen samlet 9 1

Harehundprøve ÅP - åpen separat 52

Jaktanleggsprøve for spaniel - bevegelig 4

Jaktanleggsprøve for spanielrasene 4 2

Jaktprøver for halsende fuglehund 7

Jaktprøver for halsende fuglehund - spredt 2

Jaktprøver for retrievere 42 2

Karaktertest 26 9

Kombinert prøve for spanielrasene - del I 2 1

Kombinert prøve for spanielrasene - del II 4 1

Kombinert prøver for spaniel - del I - bevegelig 3 1

Kunsthiprøve 5 7

Lure-coursing for mynder 2

Mentalbeskrivelse hund 13 10

NKKs kåringsprøve 5 6

RIK og RIK-brukshundprøver 102 28

Vannprøve for newfoundlandshund 4

Elgsporprøve 15 6

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 1

SUM ANTALL PRØVER 1172 150

Ettersøkshunder: I 2008 ble det registrert 999 nye  
ettersøksekvipasjer til bruk på skadet hjortevilt. 
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Mål:
* NKKs 

medlemsklub-
ber skal tilby et vidt 

spekter av aktiviteter 
for hund og hundeeier 

over hele landet.

* Medlemsklubber og regioner 
skal samarbeide for å sikre tilgang 

på trenings- og aktivitetsområder.

* Prøvevirksomheten skal styrkes slik at 
bevisstheten økes omkring viktigheten 

av human jakt, ettersøk på skadet vilt og 
redningssøk.

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

basis 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 ut-

vikling av den enkelte aktivitet og legge forholdene best 
mulig 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. 

• Mentalbeskri-
velse hund (MH)

• RIK og RIK Bruks-
hundprøver

• Utstillingsregler

• Championatregler

• Regler for autorisasjon 
av eksteriørdommere

• Regler for autorisa-
sjon av ringsekretærer

Norske utø-
vere i verden

På Verdensutstillingen i 
Stockholm deltok NKKs 
administrasjon med en 
egen stand på torget for de 
Nordiske Kennelklubbene. 
Standen var godt besøkt 
av publikum og utstil-
lere, og det ble knyttet 
forbindelser til de øvrige 
nordiske kennelklub-
bene. Hele 4266 norske hunder 
var påmeldt til utstillingen. Det 
ble mange flotte plasseringer 
og hele 31 hunder ble BIR. 

Landslaget i Juniorhandling 
deltok på Nordisk Mesterskap i 
Herning, Danmark. Det ble ingen 
individuelle- eller lagplasseringer. 
Dessverre var det ingen represen-
tant på Europavinnerutstillingen i 
Budapest, da invitasjonen kom for 
sent til at man kunne sende repre-
sentanten. NKK ble representert 
på Verdensutstillingen i Stock-
holm. Det var en stor konkur-
ranse med mange deltakere alle 
fire dager, men vår representant 
fikk dessverre ingen plasseringer.

I Nordisk Mesterskap for bruks-
hunder, arrangert på hjemme-
bane, tok Norge tre gullmedaljer. 
Gull til Britt Ellingsen indivi-
duelt i IPO3 med schäferhund 
Atom’e av Oddvarg, gull til 
Liv Randi Lund individuelt 
i sporgruppen med ma-
linois Zagal’s G-Zaga og 
gull til langslaget i IPO3 
under lagkonkurransen.

I agility har norske 
utøvere vært repre-

sentert i to mesterskap, først ut 
var Verdens mesterskap Agility i 
Helsinki, Finland. Der sørget Jan 
Egil Eide og Kiragårdens Ma-
ximum Cirkus (malinois) for 
en flott plassering i årets 
VM, og hentet hjem 
Norges første indivi-
duelle sølvmedalje i 
et VM. I Nordisk 
mesterskap Agi-
lity som ble 
arrangert på 
hjemme-
bane på 
NKKs 
utstil-
ling 
på 

Hamar, fikk vi to pallplas-
seringer individuelt. I klasse 
liten ble det sølv til Ørn-
ulf Holm og The Lacewood 
House Joyful Charm (shet-
land sheepdog) , og i klasse 
mellom ble det også sølv til 
Morten Bratlie og Lille-Majas 
Iver (shetland sheepdog).

I lagklassene tok de nor-
ske deltagerne med seg 
to sølv og en bronse.

Også på lydighetssiden har 
Norge gjort gode prestasjo-
ner, og fikk med seg lagsølv 
både i verdensmesterskapet 
i Stockholm og under nor-
disk mesterskap i Finland.

Jan Egil Eide og Cirkus hentet hjem første norske individuelle 
medalje fra agility VM. 



Mål:
* Hun-

dens 
helse 

skal være 
et hoved-

satsnings-
område for 

NKK.

* DNA-testing 
og kartlegging av 

arvelige egenskaper 
hos hund skal styrkes 

og kvalitetssikres.

* DogWeb skal gjøres 
enda mer effektivt.

* NKKs posisjon som faginsti-
tusjon styrkes gjennom aktivt 

arbeid med forskningsformid-
ling.

* Spesifikke helseprosjekter følges 
opp.

10. HUND OG HELSE

Etiske regler og avlsstrategi

NKKs nye etiske grunnregler trådde i kraft 
1.10.2008. De er publisert og omtalt i Hun-
desport og gjennomgått på kurs i Opp-
dretterskolen og NKKs Avlsrådskurs.

NKKs Avlsstrategi ble presentert sammen 
med de nye etiske grunnregler i en omfat-
tende artikkel både i Hundesport og nkk.no.

Samarbeidsprosjekter med NVH

Detaljert oversikt over samarbeidsprosjekter mel-
lom NKK og NVH er utarbeidet, og omtales blant 
annet på kurs i Oppdretterskolen og NKKs Avlsråds-
kurs. I tillegg informeres det om flere av disse pro-
sjektene på NKKs Forskningsforum Hund hvert år.

Registrering av DNA-tester

Arbeidet rundt sentral registrering av resulta-
ter fra DNA-tester fortsetter. Samordning av 
nordiske prosedyrer og godkjenning av labo-
ratorier ble diskutert på møte i NKU/VK på Is-
land i oktober, arbeidet planlegges intensivert 
i 2009. Det samme gjelder arbeidet med en 
norsk/nordisk forskningsrelatert biobank.

Oppdretterskolen og avlsrådskurs

Oppdretterskolen er igangsatt fra okober 2008 
og planlegges fullført i 2013 med totalt elleve 
kurssteder á to helgekurs på hvert sted. NKKs 
avlsrådskurs ble arrangert 24.-25. januar 2009 
med 141 deltagere fra 44 raseklubber/forbund.

HD-indeks og innavlskoeffisient

HD-indeks for 32 raser ble publisert på 
DogWeb 21.10 08.  Innavlsberegninger ble 
tilgjengelig i DogWeb våren 2008, og har 
blitt svært godt mottatt i raseklubbene. 

Det er informert om indeksen og 
innavlsberegning gjennom Hun-
desport og på nkk.no.  
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Mål:
*NKK skal, blant annet gjennom 

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

nel 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.

Harmonisering av nor-
diske utstillingsregler

En prosjektgruppe med delta-
kere fra alle de nordiske ken-

nelklubbene og med norsk pro-
sjektledelse har gjennom 2008 
arbeidet fram et forslag til felles 
nordiske utstillingsregler. Forsla-
get har fått prinsipiell tilslutning 
fra Nordisk Kennel Union. Under 
2009 gjennomføres nasjonale 
prosesser i hvert av de nordiske 
land med høringer og tilpasninger 
av de nasjonale regelverkene.

Europeisk dommerguide

NKK fikk i 2007 i oppdrag av FCIs 
Europaseksjon å utarbeide en 
europeisk dommerguide. Oppdra-
get ble ferdigstilt i 2008. Forelø-
pig har Georgia, Gibraltar, Israel, 
Kroatia, Latvia, Litauen, Por-
tugal og Romania i tillegg 
til de fem nordiske land 
lagt seg inn i dom-
merguiden, men 
mange flere land 
har signalisert 
sin interesse 
for prosjek-
tet. NKK 
mottar 
betaling 
fra FCI 
for tje-
nesten.

Norsk avlsstrategi 
blir internasjonal?

Et utkast til internasjonal avls-
strategi ble lagt frem av NKK 
på møtet i FCI Breeding Com-
mission i Bern 24.05.08. Artik-
kelen The value of breeding 
programmes er publisert i FCI 
Magazine 2+3/2008. Artikke-
len er skrevet av Astrid Indrebø 
som i 2008 ble valgt til president 
i FCI Breeding Commission.

Nordisk kvalitetssikring 
av HD/AD-diagnoser

Arbeidet med kvalitetssikring 
av HD/AD-diagnoser fortset-
ter gjennom NKKs aktive del-
takelse i NKUs røntgenpanel.

Nordisk Mesterskap 
for fuglehunder

Norge tok i 2008 initiativ til 
et nordisk mesterskap for stå-
ende fuglehunder. Tiltaket 
strandet på manglende interesse 
fra de øvrige nordiske land.

Deltakelse i FCI og NKU

Norsk Kennel Klub var repre-
sentert ved FCIs Europasek-

sjonsmøte i Budapest i oktober. 
På møtet lanserte NKK for 
første gang sitt kandidatur til 
FCIs Europautstilling i 2014 
med positiv respons. Valget vil 
imidlertid avhenge av om Fin-
land får tildelt Verdensutstilling 
samme år, og det er mulig NKKs 
planer må utsettes til 2015.

Representasjon i 
FCI-komiteer

Norsk Ken-
nel Klubs 
Hovedstyre 
har i 2008 
igjen ut-
nevnt norske 
representan-
ter til FCIs 
frivillige 
komiteer. Alle norske represen-
tanter i FCI-komiteer ble høsten 
2008 innkalt til et møte med tema 
forberedt, koordinert møtedelta-
kelse. Møtet planlegges avholdt 
årlig. Prosedyrer for deltakelse, 
inkludert forankring og rappor-
tering er under ferdigstilling.

Avtale med The 
Kennel Club

NKK inngikk sammen med Sven-
ska og Finska Kennelklubben i 

2008 en avtale med The Ken-
nel Club (London) ved-

rørende gjensidig 
godkjenning av 

dommere.

11. INTERNASJONALT ARBEID
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12. FAKTA

Etter NKKs 47. ordinære representantskapsmøte,  
avholdt 26. april 2008, har Norsk Kennel Klubs Hovedstyre bestått av:

Leder:  
Nils-Erik Haagenrud 
Nestleder: 
Per Kristian Andersen

Medlemmer: Oddvar Andersrød, Barbro 
Myrseth Gjerde, Lise Nyeggen Hjemberg,  
Geir Bjørge Larsen, Petter Rønnin-
gen, Siv Sandø og Per Arne Watle

Disiplinærkomiteen:
Leder: Torunn Urheim 
Nestleder: Per M. Jørstad 
Medlemmer: Helge Werner Hagen,  
Ingar Karlsen og John G. Torsvik

Appellutvalget:
Leder: Rolf Mangerud 
Nestleder: Stein Feragen 
Medlemmer: Jan Eyolf Brustad,  
Grete Hovin og Kirsten Svendsen

Kontrollkomiteen:
Bjørg Foss, Johnny Halvorsrud og Anne-Mari 
Haugsten med Eva Mjelde som varamedlem

Revisor:  
Revisjonsfirmet KPMG v/ Statsautorisert  
revisor Svein Wiig

Representantskapet:

Ordfører: Arild Eriksen

Viseordfører: Anne Espelien

Representantskapets Valgkomite:  
Else Gylseth Frantzen, Geir Ottesen  
og Anne Tove Strande med Trygve Heyerdahl som varamedlem
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Nils-Erik Haagenrud ble valg som ny leder for 
NKKs Hovedstyre etter Eivind Mjærum.

Hederspriser

NKKs Oppdretterpris ble i 2008 gitt til:

* Kathrine Ø. Lindstrøm og Terje  
Lindstrøm – kennel Kimura

* Marit Andersen og Knut Andersen 
 – kennel Cavajes

NKKs Sølvmerke ble i 2008 gitt til:

* Knut Andersen 

* Freddy Christensen 

* Anne Indergaard 
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NKKs komiteer  
og utvalg:

FK for fersk- og blodspor-
prøver: Erling Kjelvik (leder), 
Knut Jørstad og Øystein Sjursen

Kongsvoll/Hjerkinn-komité-
en:  Svein-Harald Foss, Gunnar 
Handberg, Gudmund Wadahl, 
samt representant fra NKKs 
adm. (Adm.dir. eller avd. leder)

NKKs representant i Sam-
ordningsutvalget NKK/NJFF 
- terminliste prøver / ter-
minliste utstillinger: Oddvar 
Andersrød, samt angjeldende 
avd.leder (avhengig av om det 
er terminlisten for prøver eller 
utstillinger som skal behandles)
Forbundene oppnevner sin(e) 
egen/egne representant(er)

FK for utdannelse av ringper-
sonell: Kristin Gustafson, Inger 
Kristiansen og Johnny Mathisen

Dommerutdannelseskomite-
en (DUK): Leif-Herman Wilberg 
(leder), Leif Ragnar Hjorth, Mari-

anne Holmli 
og Per 
Iversen

Utstil-
lings-

komi-
teen: 
Inger 

Dahle 
(sekr.), 

Harald Aune, 
Espen Engh, 
Anne-Mari 
Haugsten, In-

ger Kristiansen 
og Jan Roger Sauge

Komiteen mot 
”faking”-proble-
matikken: Lisbeth 
Campbell og Anders 

Tunold-Hanssen

Vinnergallako-
miteen: Anne 
Indergaard og Leif-

Herman Wilberg, samt 
en person fra NKKs utstillingsavd.

Komiteen for NKKs heders-
bevisninger: Eva Mjelde, Eivind 
Mjærum og Per-Harald Nymark

Standardkomiteen: Lisbeth 
Campbell, Wenche Eikeseth, Pet-
ter Fodstad og Trygve Heyerdahl

Sunnhetsutvalget: Eivind 
Mjærum (leder), Astrid Indrebø 
(sekr.), Liv Evjen, Christian Geel-
muyden,  Kari Granaas Hansen, 
Frode Lingaas, Eva Mjelde, Marte 
Ottesen og Karin Undal Stormoen

Kompetansegruppe atferd: 
Geir Ottesen (leder), Stepanka 
Horakova (sekr.), Morten Bak-
ken, Frode Lingaas, Renate Grotle 
Nydal, Runar Chr Næss, Randi 
Helene Tillung og Terje Østlie

Kontaktutvalget NKK/Nor-
ges veterinærhøgskole og 
Den norske Veterinærfo-
rening / Smådyrpraktise-
rende Veterinærers For-
ening: Nils-Erik Haagenrud 
og Per Kristian Andersen

Organisasjonskomiteen: 
Torunn Urheim (leder), Jan 
Eyolf Brustad, Øystein Ei-

keseth, Olav Hedne, Geir Bjørge 
Larsen, Eivind Mjærum, Siv 
Sandø og John G. Torsvik

Lovkomiteen tilknyttet 
Organisasjonskomiteen: 
Anne Cathrine Frøstrup, Olav 
Hedne, Trine Melheim, Ei-
vind Mjærum og Siv Sandø

Komiteen for gjennom-
gang av klubblover: Olav 
Hedne (leder), Knut Andersen, 
Aase Jakobsen, Per-Harald 
Nymark, Bjørn Sjøvold, Kir-
sten Svendsen, Torunn Urheim, 
Rita Wilberg og Edgar Waag

NKKs representant i NKU/
AU: Nils-Erik Haagenrud 
og Per Kristian Andersen

NKUs vitenskapelige ko-
mite: Astrid Indrebø

NKU og FCIs utstillingsko-
mite: Leif-Herman Wilberg

NKU og FCIs agilityko-
mite: Marianne Mowé

NKU og FCIs lydighetsprø-
vekomite: Johnny Halvorsrud

FCIs komite for støvere: 
Knut H. Jellum

FCIs komite for retrievere: 
Torstein Rudi

FCIs komite for spaniels: 
Tor Magne Gramstad

FCIs komite for stående 
fuglehunder: Kjell Duedahl

FCIs komite for kontinentale 
stående fuglehunder:  
Tore Chr. Røed

FCIs komite for Lure  
Coursing: Steinar Mathisen

FCIs dommerkomite: 
Leif-Herman Wilberg

FCIs brukshundkomite: 
Ivan Jenssen

FCIs komite for oppdrett: 
Astrid Indrebø
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13. STATISTIKK

Antall registreringer fordelt på FCI-grupper 2002-2008 

Gruppe 6 = FCIs gruppe 4+6

Antall registrerte valper, omregistreringer fra ut-
landet og eierskifter har økt betydelig fra 2007.

Registrerte valper: 29017

Omregistreringer fra  

utland: 2621

Eierskifter: 3490

Kennelnavn: 603

Avleste HD bilder: 9038

Avleste AD bilder: 3166

Totalt registrerte 2000-2008, samt 1985 og 1995 
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Driftsinntekter
• Grunnkontingent
Budsjettmålet var 65.000 
medlemmer med full grunn-
kontingent. Målet ble opp-
nådd og overskredet.

• Kennelnavn
Forventet økning i inntekt på 
kennelnavn ble ikke innfridd 
ettersom det ikke var noen øk-
ning i antall registrerte kennel-
navn som antatt i budsjettet.

• Registreringsavgift
Inntekten har økt mer enn 
budsjettert i 2008 p.g.a. høy-
ere antall registrerte val-
per og flere importer.

• Salg
Posten omfatter salgsartikler og 
kataloger til klubbenes utstil-
linger. Resultatet ligger godt 
over budsjett da internettsal-
get har tatt seg bra opp, og vi 
har produsert flere kataloger.

• Inntekt utstillinger
Resultatet er i underkant av 
budsjett, vesentlig p.g.a. noe 
lavere deltakelse enn antatt.

• Inntekt HD/AD
Resultatet er noe lavere en for-
ventet. En del forhåndsbetalte 
røntgenbilder som kom i 2007, 
ble ikke avlest før i 2008.

• Øyelysningsinntekter
Resultatet er dobbelt av budsjett, 
men utgjør totalt sett et min-
dre beløp. Dette er en inntekt 
som vi vanskelig kan påvirke.

• Inntekt Hundesport
Inntektene for Hundesport viser 
en stor økning i forhold til 2007, 
men vi nådde likevel ikke helt 

budsjettmålet fordi annonse-
budsjettet ikke ble oppnådd.

• Aktivitetsavgift
Budsjettposten viser en for-
bedring både i forhold til 
2007 og i forhold til bud-
sjett. Dette avspeiler et gene-
relt økende aktivitetsnivå.

• EDB- inntekter
Gjenspeiler igjen økende aktivi-
tetsnivå og økt bruk av DogWeb i 
forbindelse med arrangementer.

• ID-inntekter
Resultatet ligger litt under 
budsjett. Det er avsatt og kost-
nadsført beløp som skal til-
bakeføres til Dyreidentitet for 
katt og utenlandsk hund med 
inngående faktura jan/feb-
09, men er belastet 2008.

• Sponsor
Det var budsjettert med en mo-
derat økning i sponsormidler for 
2008, men sponsorselger har 
ikke lyktes å skaffe nye spon-
sorer. Tidligere inngåtte spon-
soravtaler står ved lag.

• Diverse driftsinntekter 
Under posten inntektsfø-
res bl.a. RIK/IPO, utleie av 
lokaler, møteinntekter og 
portoinntekter. Inntektene 
er som budsjettert i 2008.

• Ettersøkshund
Resultatet for 2008 er 
i tråd med budsjett.

• Sædbank
Resultatet ligger godt 
over budsjett, men 
skyldes til dels at inntekter 
fra 4. kvartal 2007 er inn-
tektsført i 2008. Dette skyldes 
skifte av ansvarshavende for 
sædbanken p.g.a. dødsfall.

Driftskostnader 
• Vareforbruk 
Det har blitt kjøpt inn mindre 
salgsvarer enn budsjettert i 2008. 

• Lønninger og honorar 
Lønninger ligger godt under 
budsjett. Fra 2008 inkluderer 
posten all lønn til ansatte, også 
lønn som tidligere var budsjet-
tert under andre poster. Lønn 
må imidlertid ses i sammenheng 
med honorarer. Administrasjo-
nen har benyttet en del vikarer 
ved fravær for å kunne oppfylle 
serviceerklæringen. Disse blir løn-
net over honorar. Under posten er 
honorarer også belastet revisor, 
advokathjelp og sponsorselger. 
Utover budsjettet er det benyt-
tet kr 164.877 fra avsetningen 
til organisasjonsendringen for 
konsulenttjenester fra KPMG.

• Sosiale kostnader 
Posten har økt mer enn bud-
sjettert. I denne posten ligger 
arbeidsgiveravgift, pensjonsfor-
sikring, gruppelivsforsikring og 

sosiale 
kost-

14. REGNSKAP
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Hovedstyret og administrasjonen har hatt betydelig fokus på økonomisk styring. Det gjø-
res spesielt oppmerksom på at avsetninger blir belastet driftsregnskapet utover de bud-
sjetterte beløp. Avvikene mellom budsjett og resultat er med få unntak små. Det bemer-
kes spesielt at lønnsutgifter og utgifter til Hundesport ligger under vedtatt budsjett.
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nader som lunsj og overtidsmat.

•Husleie, lys og varme 
Husleieutgiftene steg noe 
mer enn forventet i 2008.

• Forsikring 
Utgifter til forsikring ble i 2008 
omtrent som budsjettert.

• Porto og tele 
Resultatet er noe bedre enn bud-
sjettert. Dette skyldes bl.a. utsen-
ding av nummerlapper pr mail 
og mer bruk av B-post. I denne 
posten ligger utsendelse av bro-
sjyren Velkommen valp med ver-
vingsgiro som utgjør 220.000,-. 

• Kontorkostnader 
I denne posten ligger ombyg-
ging av bibliotek til kr 378.400 
og oppgradering av kontorene 
til kr 400.200, til sammen kr 
778.600, som det var avsatt 
midler til. Det innebærer at vi 
får disse pengene igjen som fri 
kapital. Kontorkostnader i for-
hold til budsjett ligger derfor kr. 
778.600 lavere enn regnskapet 
viser og derfor nær budsjett.

• FCI- og NKU-kostnader 
Kostnadene ved NKKs inter-
nasjonale engasjement lig-
ger svært nær budsjett.

• Reisekostnader og repre-
sentasjon 
Også resultatene i disse pos-
tene ligger omtrent på budsjett. 
Reisekostnadene for 2008 var 
budsjettert høyt for å inkludere 
fellesreise for alle NKK-ansatte til 
Verdensutstillingen i Stockholm.

• Møter/kurs/samlinger 
Utover det budsjetterte belø-
pet var det her også avsatt kr 
300.000.- til kompetanseheving 
for ansatte som er utgiftsført 
på denne posten. Resultatet er 
dermed i tråd med budsjettet.

• PR og annonser 
Utover det som var budsjettert 
har vi benyttet de kr 500.000 
som var avsatt til jubileumsåret 
til jubileumsfeiring og profile-
ring av NKK under posten PR. 
Resultatet er dermed vesent-
lige bedre enn budsjettert.

• Utgifter Hundesport 
Kostnadsbesparende tiltak med-
førte at utgiftene til Hundesport 
ble lavere enn budsjettert.

• Utgifter utstillinger 
Kostnadene i forbindelse 
med utstillinger viste seg å 
være betydelig underbudsjet-
tert. Utgiftene i forbindelse 
med dommere og funksjonæ-
rer beløp seg til mer enn kr 
500.000 mer enn budsjettert.

• Utgifter HD/ AD 
Kun kostnader for selvstendige 
næringsdrivende avlesere av 
HD blir belastet denne pos-
ten. Betalingen av lønn til AD-
avlesere er belastet under lønn. 
P.g.a. dette var posten betyde-
lig overbudsjettert i 2008.

• Sædbank og registrering 
P.g.a. etterslep var posten noe 
underbudsjettert for 2008.

• EDB-kostnader 
En ekstern evaluering tidlig i 
2008 ga klare indikasjoner på en 
nødvendig oppgradering, forenk-
ling og modernisering av kritiske 
deler av den eksisterende sikker-
hetsløsningen. Det ble besluttet å 
igangsette dette arbeidet samt å 
investere i nytt sikkerhetsutstyr. 
Underveis i prosessen viste det 
seg at oppgaven ble mer omfat-
tende enn opprinnelig planlagt 
og medførte en budsjettsprekk. 
Den økte satsningen resulterte 
imidlertid i at NKK i dag har 
en gjennomarbeidet, moder-
nisert og helhetlig løsning for 
IT-sikkerhet, med nye løsninger 
for innbruddssikring, brannmur, 
antivirus, systemovervåking 
og sentral hendelsesvarsling.   

• Diverse drift 
Mesteparten av dette er utgifter 
i forbindelse med banktjenester. 
Ettersom elektroniske innbe-
talinger blir stadig mer benyt-
tet og inntektene øker, har også 
utgiftene økt. Posten inkluderer 
også diverse andre utgifter som 
internet, medlemskap i Frivillig-
het Norge og HSH, deltakelse på 
messer, patenter og fagtidskrifter.

• NKK-regioner 
Det er brukt mindre enn bud-
sjettert på denne posten. En 
andel av posten ble automatisk 
tildelt regionene, mens en min-
dre andel ble gjort tilgjenge-
lig etter begrunnet søknad. Kr 
110.000 er belastet avsetning 
til organisasjonsendringen.

• Avskrivninger 
Vi har i 2008 avskrevet noe mer 
enn budsjettert, dette skyldes i 
hovedsak merutgifter ved flyt-
ting av server. Utvikling av IT-
tjenester, som NKKs viktigste 
produksjonsmidler, blir avskrevet 
over 3 år. Investeringer i dette for 
2008 beløper seg til 1.877.000,-. 
Beløpet reflekterer Hovedstyrets 
bevisste satsning på utvikling av 
IT-tjenestene og gir seg utslag 
i forbedrede tjenester til med-
lemmer, kunder og NKKs ytre 
apparat samt i rasjonaliserings-
gevinster i administrasjonen.

• Hund og helse 
Budsjettposten inkluderer 
overhead til veterinærene og 
tilskudd til forskning og er 
som budsjettert for 2008.

• Tap på krav
Det har vært lite tap på fak-
turaene vi sender ut.

• Dommerutdannelse
Det har vært arrangert mange 
dommerkonferanser, og flere 
har søkt om tilskudd til dom-
merutdannelse enn beregnet. 

• Mva-kompensasjon
NKK fikk mva-kompensasjon 
på kr 1.681.000 fra Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet. Store deler 
av beløpet er foreslått fordelt 
til regioner og medlemsklub-
ber v.h.a. avsetninger.

• Renter 
NKK har hatt et godt år med høy 
rente i forhold til markedet.
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HUNDESPORT regnskap
Inntekter 2008 Budsjett 2008  Resultat 2007

Annonse  4 142 343  4 200 000 2 881 316,00

Løssalg  40 379  80 000 78 345,00

Abonnement  2 223  20 000 3 897,00

Diverse  7 031 3 000,00

Sum inntekter  4 191 976  4 300 000  2 966 558 

Kostnader

Trykking, sats og repro  1 934 643  2 100 000 2 101 373,00

Honorar  1 394 654  1 400 000 720 191,00

Porto, distribusjon  2 239 896  2 300 000 1 798 637,00

Diverse  19 214  100 000 156 354,00

Sum kostnader  5 588 407  5 900 000  4 776 555 

  

Resultat u/ lønn  -1 396 431  -1 600 000  -1 809 997 

Lønn, sosial  -622 204  -728 134 

Resultat m/ lønn  -2 018 635  -2 538 131 

Inntekter:
• Annonseinntekter
Annonseinntektene har i 2008 
økt vesentlig, men ligger fortsatt 
noe i underkant av budsjett. Det 
er viktig å merke seg at 
annonseinntektene 
av regnskapstek-
niske grunner er 
oppført brut-
to. Dette 
innebærer 
at provi-
sjonen til 
annon-
sesel-
ge-

ren som faktureres ut og belastes 
under honorar på kostnadssiden.

• Løssalg
Hundesport selges i et beskje-
dent omfant gjennom Narvesen. 
For 2008 ble budsjettmålet ikke 
nådd for løssalg. Ordningen med 

løssalg vil vurderes i 2009.

• Abonnement
Den tidligere kollek-
tive abonnements-
ordningen bortfalt 
fra 01.01.07 et-
ter å ha utgjort 
en inntekt på ca 
1.400.000 årlig 
for Hundesport. 
Abonnement er 
nå en uvesentlig 

inntektskilde. 

Kostnader: 
• Trykkekostnader
Kostnadene til trykking, sats 
og repro ble lavere i 2008 for 
andre år på rad, hovedsakelig 

takket være tiltak som er om-

talt tidligere i årsberetningen. 

• Honorar
Honorarer til skribenter til 
Hundesport er for 2008 i hen-
hold til vedtatt budsjett.

• Porto og distribusjon
Med et stadig økende antall 
medlemmer stiger også porto- og 
distribusjonsutgifter. Porto-
satsene har gått opp. For 2008 
ligger likevel utgiftene til porto 
og distribusjon av Hundesport 
noe under vedtatt budsjett.

• Lønn og sosiale utgifter
Lønn til alle ansatte blir fra i år 
budsjett- og regnskapsført under 
lønn etter revisors anbefaling. 
Ansatte i Kommunikasjonsavde-
lingen har Hundesport som en 
andel av sitt arbeidsfelt. Lønn 
og sosiale utgifter i samband 
med arbeidet med Hundesport 
er utregnet i henhold til sti-
pulert andel av arbeidstiden 
som går med til bladet for hver 
av de ansatte i avdelingen.

Kommentarer til regnskap for Hundesport
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• Anleggsmidler
Investeringer i 2008, sær-
lig på EDB-siden har 
igjen vært betydelige.

• Omløpsmidler
Her ligger forskuddsbetalt med-
lemskap for 2008, varelager og 
kundefordringer. Kundefordrin-
ger er ved utgangen av 2008 høye. 
Dette skyldes fordringer som er 
sendt ut sent på året og utgjøres i 
hovedsak annonser (kr 829.000), 
standleie (kr 482.000), Dyrei-
dentitet (kr 608.000), øyelysning 

(kr 119.000), europeisk dommer-
guide (kr 96.000) og sponsor (kr 
70.000). Det meste av fordrin-
gene er innbetalt primo 2009.

• Bundet kapital: jfr. note 8.

• Opptjent egenkapital
Etter avsetninger til bundet 
kapital, har vi økt egenkapitalen 
med det gode resultat i 2008. 
For øvrig henvises til opplys-
ningene i årsregnskapet om 
disponeringen av overskuddet. 

• Annen kortsiktig gjeld
Her ligger feriepenger til ansatte 
opptjent i 2008 og til utbetaling 
2009, medlemskontingent for 
2009 innbetalt i 2008 samt for-
skuddsbetaling til utstillingen i Bø 
2009. Medlemskapskontingent 
for 2009 betalt i 2007. Alle kjente 
beløp (faktura mottatt) som 
tilhører driftsåret 2008 er ført 
på resultatregnskapet for 2008.

Kommentarer til balansen

Konklusjon
Resultat i 2008 har styrket NKKs egenkapital. Økonomien er tilfredsstillende, derfor har vi ikke behov 
for kassekreditt eller lån. Regnskapet for 2008 er avlagt under forutsetningene om fortsatt drift. Det 
er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for regnskapet for 2008. 

Nils-Erik Haagenrud (leder) Per Kristian Andersen (nestleder) 

Barbro Myrseth Gjerde

Petter Rønningen

Lise Nyeggen Hjemberg

Siv Sandø

Oddvar Andersrød Per Arne Watle

Espen Engh (adm.dir.)

Oslo, 10. mars 2009
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Resultatregnskap* 
    

 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     

Note              2008  BU 2008        2007

      

2 Sum driftsinntekter    49 318 647    48 024 000    45 320 309 

      

 Varekostnader          365 491         630 000         779 615 

3 Lønnskostnader     18 500 642    19 277 410    16 237 024 

4 Ordinære avskrivninger      2 339 697      2 220 000      2 213 950 

5 Andre driftskostnader     27 800 662    25 057 590    25 115 767 

 Sum driftskostnader    49 006 492    47 185 000    44 346 356 

 Driftsresultat         312 155         839 000         973 953 

 Momskompensasjon      1 681 765     -      2 088 810 

 Resultat VM AG      -     -        (979 851)

 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     

 Renteinntekt      1 077 690         700 000         640 258 

 Netto finansresultat     1 077 690         700 000         640 258 

 ÅRSRESULTAT     3 071 609      1 539 000      2 723 170 

     

 Avsetninger:     

 Overført fra 110 år jubileum til Egenkapital  (500 000)          500 000 

 Overført fra org. Endringsprossessen til 
 Egenkapital     (343 038)         (656 962)

 Overført fra Alexander fondet til ekstern  
 stiftelsen      -          126 172 

 Overført fra bibiliotek fondet til Egenkapital  (378 490)       - 

 Overført fra kompetanseheving fondet  
 til Egenkapital      (319 090)         300 000 

 Overføt fra kontor oppgradering fondet  
 til Egenkapital     (300 000)         200 000 

 Overført fra forskningsfond til Egenkapital   -        - 

 Overført fra dommerutdannelse fondet  
 til Egenkapital        (30 000)       - 

 Avsatt til Dommerutdanning      400 000     

 Avsatt til momskompensasjon klubber    300 000     

 Avsatt til region        415 000     

 Overføring til opptjent Egenkapital  3 827 227       2 253 960 

 Sum  overføringer     3 071 609        2 723 170 

      
* Tall i parantes betyr minus.     
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Balanse 

NOTE  EIENDELER       2 008   2 007

  Anleggsmidler    

4  Varige driftsmidler  

  Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.  2 213 000  2 358 000

  Sum varige driftsmidler      2 213 000  2 358 000

  Sum anleggsmidler      2 213 000  2 358 000

  

  Omløpsmidler  

6  Varer       1 569 419     980 000

  Fordringer  

7  Kundefordringer       2 883 174  1 657 134

   Andre fordringer         636 841  1 413 840

  Sum fordringer       3 520 015  3 070 974

  Bankinnskudd, kontanter o.l.              28 555 483           25 286 303

   Sum omløpsmidler               33 644 917           29 337 277

  SUM EIENDELER               35 857 917           31 695 276

  EGENKAPITAL OG GJELD   

  Egenkapital  

8  Sum Bundet egenkapital      2 390 092  3 659 644

9  Opptjent egenkapital               15 701 464           11 874 237

  Sum Egenkapital               18 091 557           15 533 881

  Gjeld  

  Leverandørgjeld         998 047  2 418 152

10  Skyldige offentlige avgifter     1 771 218  1 365 816

11  Annen kortsiktig gjeld               14 997 096          12 377 427

  Sum  gjeld                17 766 360          16 161 395

  SUM EGENKAPITAL OG GJELD             35 857 917          31 695 276

Oslo, 10. mars 2009

Nils-Erik Haagenrud (leder) Per Kristian Andersen (nestleder) 

Barbro Myrseth Gjerde Lise Nyeggen Hjemberg

Siv Sandø

Oddvar Andersrød Per Arne Watle

Espen Engh (adm.dir.)

Petter Rønningen
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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 2008.  
Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.  
      

Hovedregel for vurdering og klassifisering av 
eiendeler og gjeld    
    

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi-
sert som anleggsmidler. Andre  eiendeler er klassifi-
sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbake-
betales inne et år er klassifisert som omløpsmidler.  

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld 
er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmid-
ler 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. Kortsik-
tig 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 balan-
sedagens 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 forven-
tet 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. In-
kluderer kontanter, bankinnskudd og an-
dre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Anleggsmidler

NKK benytter lineær avskrivning på 
grunnlag av anskaffelseskost.

Inntektsføring av medlemskontingent 

Kontingentinntekten bokføres løpende 
ved betaling og tidsavgrenset pr. 31.12

Inntektsførings- og kostnadsførings-
tidspunkt - sammenstilling  

Inntekt resultatsføres som hovedregel når den er 
opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsfø-
res samtidig med de inntekter utgiftene kan hen-
føres 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 pen-
sjonsytelser, kalt ytelsesplan. Årlig premie 
kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjons-
kostnaden klassifiseres som ordinær drifts-
kostnad og er presentert sammen med lønn.

    
    

Noter
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Note 2 Inntekter 

       

           2 008  BU 2008       2007

Pr virksomhetsområde:        

Grunnkontingent       9 359 410    9 100 000      8 762 745 

Kennelnavn          714 412       836 000         705 402 

Registrering      11 173 457             10 700 000    10 539 086 

Eierskifter      1 400 933    1 300 000      1 341 066 

Salg       1 725 715    1 200 000      1 450 665 

Utstillinger      8 976 389    9 100 000      8 278 339 

HD/AD       1 978 212    2 067 000      1 931 408 

Øyelysning         252 450       105 000        203 200 

Hundesport      4 191 976    4 300 000     2 966 558 

Aktivitet      3 100 269    2 900 000     2 721 042 

EDB          570 017       350 000          19 360 

ID       3 317 194    3 400 000     3 400 462 

Sponsor      1 676 263    1 900 000  

Div.drift og sponsor        211 669       200 000    2 449 420 

Ettersøkshund        226 972       225 000       220 842 

Sædbank          443 307       341 000       330 714 

Sum                    49 318 647              48 024 000       45 320 309

Grunnkontingent        

Grunnkontingenten inntektsføres ved betaling og tidsavgrenset pr. 31.12 

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm  
     

Lønnskostnad        2 008     BU2008       2007

Lønn       14 003 041    15 347 410   12 441 057 

Arbeidsgiveravgift       1 974 429      2 163 985     1 958 090 

Andre ytelser       2 523 172      1 766 015     1 837 877 

Sum      18 500 642       19 277 410   16 237 024 

Gjennomsnittlig antall ansatte: 35      -  
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Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør kr 880.942. Adm. dirs andel av premie i kollektiv 
pensjonsordning utgjør kr 133.309. 

       

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

    Beløp   Rentesats Avdragsplan  

Ansattes lån     331 200   3 1 av 10 år  

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

        

Note 4 Varige driftsmidler       

      Inventar, Utstyr, Innredning   

Bokført verdi pr 1.1.08      2 358 000    

Tilgang kjøpte driftsmidler      2 194 697    

Bokført verdi pr. 31.12.08 før avskrivn.   4 552 697    

Avskrivninger 2008      2 339 697    

Bokført verdi pr. 31.12.08 etter avskrivn.    2 213 000    

        

Økonomisk levetid      3 år    

Avskrivningsplan      Lineær    
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Note 5 Andre driftskostnader       

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

                 2 008   BU 2008       2007

Honorar     1 924 302  1 040 000     926 882

Husleie,lys,varme    1 859 077  1 800 000  1 774 332

Forsikring          54 217       60 000     65 006

Porto og telefon    1 653 070  1 700 000  1 637 369

Kontor      2 876 189  2 048 000  2 245 270

FCI         153 791          158 000      153 314

NKU          49 010       52 000       16 812

Reise        540 813     518 000     278 791

Representasjon        19 220       26 000       34 140

Møter/kurs/samlinger    1 077 578     788 000     846 947

Annonser              0         41 588

PR         669 689     376 000         53 622

Hundesport      5 588 407  5 900 000  5 504 689

Utstillinger     7 552 001  6 952 590  7 666 605

HD/AD         370 428     702 000      436 245

Sædbank og registrering       63 958       52 000        56 368

EDB      1 052 431     690 000      651 897

Div.drift     1 181 876  1 050 000           1 164 866

NKK regioner      245 944     315 000      90 078

Hund og Helse      298 741     300 000  1 307 835

Organisasjonsprosessen     0      0

Tap på krav           5 798       30 000        70 390

Dommerutdannelse     664 120     500 000        92 721

Sum andre driftskostnader                    27 900 661            25 057 590           25 115 767

        

Revisor        

Kostnadsført honorar til revisor pr. 31.12.2008 utgjør kr 157.916 (herav kr 56.250 tilhørende 2007).  
      

Honorar til  ordinær revisjon utgjør kr. 80.000, honorar til revisjonsrelatert bistand beløper seg til kr.21.666 
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Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser        

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisa-
sjonen har  pensjonsordninger som omfatter i alt 39 personer. Ordningene gir rett til definerte fremti-
dige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjosal-
der og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 
Forpliktelsen er ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å oppfylle kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjonsordning. Kostnadsført premie i 2008 er kr. 1.517.522. Opparbeidet premiefond i lø-
pet av 2008 er kr 1.205.026, av premiefondet har vi brukt kr. 409.740 på grunnlag av lønnsend-
ringen i 2008.        

        

Note 6 Varer/Premier       

            2 008     

Salgsvarer    1 216 933    

Premie beholdning      352 486    

Sum     1 569 419    

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. Ukurante varer utgjør kr. 178.030.  
      

Note 7 Kundefordringer       

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

Note 8 Bundet kapital og egenkapital       

       

Avsetninger:         2 008         2007

110 år jubileum       0    500 000 

Organisasjons endringsprossessen      0     343 038 

Alexander fondet       0    513 933 

Bibiliotek fondet                 121 510    500 000 

Oppgradering kontorlokaler       0    300 000 

Kompetanseheving ansatte       0    319 090 

Dommerutdannelse        400 000     30 000 

Momskompensasjon klubber       300 000 

Region         415 000 

Forskningsfondet         1 153 582   1 153 582 

Sum           2 390 092    3 659 644 

Aleksanderfondet er registrert som egen stiftelse, fondets midler kr.513.933 er overført stiftelsen.  
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Note 9 Egenkapital       

Egenkapital 1. januar 2008         11 874 237   

Årets resultat        3 071 609   

Overført fra avsetninger         1 870 618   

Overført til avsetninger      -1 115 000   

Egenkapital 31. desember 2008       15 701 464   

        

Note 10   Bundne midler       

Det totale bankinnskudd er 31.12.2008 kr 28.555.482. I posten inngår bundne midler skattetrekk kr.1.614.470, 
skyldig skattetrekk pr. 31.12 beløper seg til kr. 696.320.       

Note 11 Annen kortsiktig gjeld       

I annen kortsiktig gjeld er bl.a. avsetninger av feriepenger opptjent i 2008 for utbetaling i 2009, for-
skuddsbetalt påmeldingsavgift til Bø. Forskuddsbetalte inntekter som medlemskontingenten til 
klubber og grunnkontingenter til NKK for 2009 innbetalt i 2008. Alle beløp som tilhører driftsåret 
2008 som er kjent ( faktura mottatt) er ført respektive steder under resultatsregnskapet og derfor 
belastet 2008.        
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