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Norsk Kennel Klubs (NKK) hovedstyre 
og administrasjon ønsker at årsrappor-
ten skal vise organisasjonens mangfold, 
samt bredden i vårt aktivitetsnivå. Vi vil 
også vise hvordan organisasjonen som 
helhet jobber for å nå de målsettinger 
som er forankret i vår formålsparagraf, 
våre verdier og strategier. Derfor har vi 
invitert alle våre 264 medlemsklubber 
og -forbund til å bidra med informasjon 
til årsrapporten, og alle innsendte bidrag 
er inkludert. Tett samarbeid med klub-
bene og forbundene er helt sentralt for 
driften til NKK.

NKK organiserer de ulike klubbene og 
forbundene, og fungerer som en paraply-
organisasjon som har sine medlemmer via 
disse. Årsrapporten viser at vi sammen 
gjennom NKK er en organisasjon som 

arbeider for hundevelferd og hundeglede 
på mange forskjellige fronter. Vi har en 
uttalt målsetning om å være en proaktiv 
medlemsorganisasjon som taler hunden 
og hundeeiers sak. Vi har derfor tydelige 
holdninger om saker som påvirker hver-
dagen til norske hunder og deres eiere.  

I det ordinære representantskapsmøtet 
i 2014 ble NKKs strategier for perioden 
2014 – 2019 vedtatt. Strategiene gir oss 
klare retninger og fastsetter hvilke mål 
vi skal jobbe mot for å nå følgende seks 
satsingsområder:
1. Ivareta hundens og hundeeierens 
 interesser 
2. Hundevelferd 
3. Avl av hunder skal skje i ønsket retning 
4. Tidsriktige IT-løsninger som dekker  
 aktuelle behov 
5. Fortsette arbeidet med å bygge en  
 god organisasjon og organisasjonskultur 
 innenfor rammen av nye NKK 
6. Økt kvalitet i alle ledd

I løpet av 2016 har vi arbeidet videre 
for å oppnå disse målene, vi økte blant 
annet fokuset på vårt politiske arbeid. 
En viktig sak har vært hunders rettsik-
kerhet, hvor vi har jobbet for å få opp-
hevet raseforbudet. En annen viktig sak 
som har preget vårt politiske arbeid er 
hunders bevegelsesfrihet og båndtvang. 
Her ønsker vi særlig at politikerne skal 
sette en stopper for enkeltkommunenes 
stadige utvidelse av båndtvangsreglene. 
Vi deltok for første gang i en stortings-
høring i forbindelse med fremleggelsen 
av Stortingets friluftsmelding med mål 
om å få politikerne til å ta hensyn til hund 
og hundeeiere, noe vi lyktes med. I 2016 
sendte NKK også for første gang innspill til 

partiprogrammet til alle landets politiske 
partier i anledning stortingsvalget 2017. 
NKK har hatt dialog med flere partier og 
enkeltpolitikere gjennom året for å fremme 
våre synspunkter i saker som er viktig for 
våre medlemmer. For å ivareta hundens 
og hundeeiers interesser i samfunnet 
er det viktig å ha et målrettet politisk 
arbeid, og dette er noe vi vil fortsette å 
ha fokus på fremover.

Å arbeide for å ivareta god helse og velferd 
hos hund er et av NKKs viktigste formål. 
NKK vil at avl av hunder skal skje i øn-
sket retning, og er avhengig av et tett 
samarbeid med raseklubbene for å få til 
dette. Også i 2016 har klubbene vist et 
stort engasjement og nedlagt en betydelig 
innsats for å få levert inn rasespesifik-
ke avlsstrategier for sine raser, som blir 
kommentert og godkjent av NKKs avls-
konsulent. Ved utgangen av 2016 var 143 
RAS-dokumenter ferdigstilt og publisert 
på www.nkk.no, og flere er på vei.

NKK har gjennom en årrekke hatt stort 
fokus på registering av helsedata fra scree- 
ningundersøkelser til bruk i avlsarbeidet. 
I 2016 har utvikling av nye og bedre avls- 
verktøy vært i fokus. 

I 2016 har NKK også jobbet tett med for-
skingsinstitusjoner med et særlig fokus på 
hunders atferdsegenskaper. I samarbeid 
med Veterinærhøgskolen har det blant 
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annet blitt jobbet med et stort forsknings-
prosjekt på atferd og genetikk hos hund, 
hvor NKK har prosjektledelsen. Prosjektet 
fokuserer hovedsakelig på lydfølsomhet 
hos hund. 

Videre har også forståelsen av hvor 
viktig internasjonalt samarbeid er, for-
sterket seg i 2016. Det har derfor blitt 
jobbet målrettet for å utvikle sam- 
arbeidet vi har på tvers av landegrensene. 
Særlig har International Partnership for 
Dogs (IPFD) vært en viktig arena for er-
faringsutveksling for å sikre bedre helse 
og velferd hos hunder verden over. 

NKK er blant de ledende i verden når det 
kommer til sunn avl av rasehunder, men vi 
ønsker likevel å utvikle oss ytterligere. Derfor 
har arbeidet med å bygge en god organisa-
sjon og organisasjonskultur fortsatt i 2016. 
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Helse og velferd

Et av Norsk Kennel Klubs viktigste formål er å arbeide for å ivareta 
god helse og velferd hos hund generelt, med et spesielt ansvar for 
hunder registrert i NKK. 

NKK har gjennom en årrekke hatt et stort 
fokus på registrering av helsedata fra 
screeningundersøkelser til bruk i avlsar-
beidet. I 2016 har utvikling av nye og 
bedre avlsverktøy hatt fokus, og det er 
et arbeid som fortsetter i 2017. 

Økt fokus på helse og velferd 
i eksteriørbedømmelsen
Breed Spesific Intructions regarding 
exaggeration in pedigree dogs (BSI) er 
et felles program for hele Norden, og 
har vært gjeldende siden 2014. NKK tok i 
bruk BSI på sine utstillinger i september 
2014, og har fortsatt siden. BSI har en 
rasespesifikk del som beskriver eksteri-
ørtrekk som kan true helse og velferd. I 

tillegg til den rasespesifikke delen har BSI 
en svært viktig generell del som gjelder 
alle hunder – uansett rase. 
NKK har i en årrekke hatt fokus på ekste-
riørtrekk som ikke er forenlig med god 
helse og velferd. Dessverre ser vi at de 
iverksatte tiltakene ikke gir rask nok 

fremgang, og ytterligere tiltak er nød-
vendig for de mest utsatte rasene. NKK 
har intensivert satsningen på dette om-
rådet i 2016. 

Helse og velferd hos kortsnutede hundera-
ser har hatt et spesielt fokus i 2016. NKK 
satte ned gruppa NKKs arbeidsgruppe for 
kortsnutede hunderaser, som har arbeidet 
i 2016 og vil videreføres i 2017. NKK har 

også hatt to representanter i den nordiske 
arbeidsgruppa for brachycephale raser, 
nedsatt av Nordisk Kennel Union. 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
Ved utgangen av 2016 hadde de aller 
fleste raseklubber levert rasespesifikke 
avlsstrategier for sine raser. Raseklub-
bene har vist et stort engasjement og 
nedlagt en betydelig innsats for å få 
ferdig dokumentene. Ved utgangen av 
2016 var 143 RAS-dokumenter ferdigstilt 
og publisert på www.nkk.no, noen av 
disse omhandler flere raser/varianter. 
Førsteutkast er levert for ytterligere et 
par titalls raser.
Dokumentene blir fortløpende lest, kom-
mentert og godkjent av NKKs avlskon-
sulent. Å bevare tilstrekkelig genetisk 
variasjon i hver rase er ett av hovedfo-
kusene i RAS, og er også et tema NKKs 
administrasjon holder mange foredrag 
om i raseklubbene. Videre blir rasespe-
sifikke forhold som er omtalt i BSI alltid 
innarbeidet i RAS-dokumentene. 

Genetiske variasjon i en rase er viktig for å 
sikre god hundevelferd og fremgang i avlen, og 
er noe som har fått stort fokus de siste årene. 

Foto: Vibeke Brath
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Viljen og pågangsmotet klubbene har 
vist i arbeidet med RAS fortjener stor re-
spekt og anerkjennelse! Flere raseklubber 
gjennomførte også i 2016 rasespesifikke 
elektroniske helseundersøkelser gjennom 
et samarbeid med NMBU Veterinærhøg-
skolen (hundoghelse.no). Undersøkel-
sene gir svært verdifull informasjon ved 
utarbeidelse av RAS, og er et verdifullt 
verktøy i avlsarbeidet.  

Økning av genetisk mangfold
Genetisk variasjon i en rase er viktig for 
å sikre god hundevelferd og fremgang i 
avlen, og er noe som har fått stort fokus 
de siste årene. Genetisk variasjon har vært 
et sentralt tema på mange av de kursene 
og foredragene som NKKs veterinærer 
har holdt også i 2016. For alle raser har 
det vært en økende bevissthet rundt vik-
tigheten av dette, og ikke minst er det av 
stor betydning for de norske hunderasene. 
Enkelte av disse er antallsmessig svært 
små, både nasjonalt og internasjonalt. 
Norske Harehundklubbers Forbund og 
Veterinærhøgskolen har, sammen med 
NKK, gjennom en årrekke hatt et utmer-
ket samarbeid med krysningsprosjekt 
for dunker/hygenhund, haldenstøver/
hygenhund og finskstøver/haldenstøver. 
I 2013 innledet Norsk Lundehundklubb 

(NLK) arbeidet med planlegging av inn-
krysning av andre raser i norsk lundehund, 
som er en rase med svært begrenset gen-
pool. Det første krysningskullet ble født i 
august 2014, og er en krysning av norsk 
lundehund og norsk buhund. Arbeidet 
fortsetter med å finne gode avlsdyr og 
kombinasjoner til prosjektet som det vil 
jobbes med i mange år fremover.

NKK har intensivert sitt arbeid med krys-
ning av varianter og nært beslektede raser, 
basert på vedtaket i FCIs General Assembly 
i Milano 2015. Det er nå opp til de nasjo-
nale kennelklubbene å bestemme om man 
tillater slike kryssparinger; tidligere kunne 
dette ikke gjøres uten godkjenning fra 
rasens hjemland. Hensikten med de nye 
retningslinjene er å øke tilgangen på ge-
netisk materiale, spesielt i raser med små 
populasjoner, samt å redusere helsepro-
blemer og problemer forårsaket av usunn 
konstruksjon. I Norge har raseklubbene 
forvaltningsansvar for de enkelte rasene. 
NKK startet høsten 2016 et samarbeid 
med de aktuelle raseklubbene for å tillate 
krysning av varianter og nært beslektete 
raser, samt å utarbeide retningslinjer for 
hvordan dette skal gjøres. Som et ledd i 
dette arbeidet vil nå også DNA-resultater 
for farge og pelslengde/struktur være 

tilgjengelig i DogWeb. Hundens pels og 
farge vil bli satt inn på registreringsbeviset 
i tre generasjoner. 

NKKs sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget (SU) avholdt også i 
2016 to møter, og har hatt en rekke saker 
til behandling. Tiltak for å avhjelpe og 
fremme avl av funksjonelt sunne hunder 
har høyeste prioritet i SUs arbeid. SUs 
årsrapport for 2016 er tilgjengelig i sin 
helhet på www.nkk.no

NKKs oppdretterskole
En ny runde med den populære kurs- 
serien Oppdretterskolen startet opp igjen 
i 2016. Kursene arrangeres av regionene, 
med foredragsholdere fra NKKs helse- 
avdeling. I 2016 ble Oppdretterskolen kurs 
1 Avl holdt i to regioner. Kurs 2 Oppdrett 
starter i 2017. 

Antidopingarbeid 
Det er gjennomført dopingkontroll på flere 
utstillinger og prøver i 2016. NKKs antido-
pingreglement er tilgjengelig på nkk.no. 

Sterkere fokus på samarbeid 
om hundevelferd i Norge
NKK har til tider vært utsatt for relativt 
massiv kritikk fra presse og media med et 

Helse og velferd
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negativt fokus på rasehunder og hunde- 
velferd. Vi er blant de ledende i verden når 
det gjelder sunn avl av rasehunder, men 
har likevel en tendens til å bli uthengt som 
syndebukker i vårt eget land. Dette vil NKK 
gjøre noe med! Et godt samarbeid mellom 
alle involverte aktører er essensielt for å 
få løst de utfordringene vi står overfor. 

NKK inviterte høsten 2014 til et hundevel-
ferdsseminar med forelesere fra myndig-
heter og organisasjoner. Arrangementet 
ble særdeles vellykket, og som en opp-
følging av seminaret ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra 
de ulike organisasjoner og myndigheter 
for å danne en felles plattform med fo-
kus på hundevelferd. Vi har mange fel-
les målsetninger og synspunkter, og økt 
fokus og samarbeid er av stor viktighet 
for framdrift og synliggjøring av dette 
arbeidet. Gruppa har hatt flere møter i 
2016, og jobber for hundevelferd for alle 
hunder, både registrerte og uregistrerte.  

Forskningssamarbeid 
NKK samarbeider tett med forskningsinsti- 
tusjoner, i første rekke NMBU Veterinær- 
høgskolen. NKK har de siste årene hatt 
et økende fokus på hunders atferdsegen- 
skaper, og NKK har prosjektledelsen i 
et stort prosjekt på atferd og genetikk 
hos hund, finansiert av Forskningsrådet. 

Prosjektet foregår i nært samarbeid med 
Seksjon for medisinsk genetikk ved Ve-
terinærhøgskolen. Prosjektet vil i første 
rekke arbeide med lydfølsomhet. Mange 
hunder er svært redde for høye lyder, og 
NKK håper at vi gjennom dette prosjektet 
skal bidra til mer kunnskap om hvorfor 
noen hunder blir lydfølsomme, mens andre 
er robuste i forhold til høye/skarpe lyder. 
NKK er glad for muligheten til å gjøre 
en enda bedre jobb for bedre helse og 
hundevelferd i årene som kommer.

NKK fortsetter å være delaktig i nye 
forskningsprosjekter. I 2015 tok NKK in-
itiativet til et forskningsprosjekt på øye-
sykdommen collie eye anomaly hos border 
collie, og NKK deltar i prosjektgruppa. 
Selve prosjektarbeidet har foregått i hele 
2016 og vil avsluttes i 2017. 

NKK er representert i styret i Stiftelsen 
Forskingsfondet Kreft hos Hund, for tiden 
med styreleder, samt i Dyrlege Smidts 
stiftelse, som begge forvalter midler til 
forskning på hund og helse. Videre er NKK 
representert i Agria & SKKs forskingsfond, 
som hvert år deler ut 4-5 millioner til 
forskningsprosjekter i Norden. 

Internasjonalt samarbeid
International Partnership for Dogs (IPFD) 
representerer en ny og spennende platt-

form for hele det globale hundesamfunnet. 
Dette banebrytende samarbeidet mellom 
kynologiske organisasjoner, helseregistre, 
forskere, veterinærorganisasjoner og andre 
samarbeidspartnere, har som misjon å 
arbeide for bedre helse og velferd hos så 
vel registrerte rasehunder som alle andre 
hunder verden over. Vi er stolte av at NKK 
er en av organisasjonens grunnleggere.
Et av hovedmålene til IPFD er nettsiden 
DogWellNet.com. Dette er en unik nettside 
som deler informasjon og veiledning på 
mange plan. Her kan partnere og medlem-
mer møtes, dele informasjon og samarbeide 
ved bruk av en rekke ulike funksjoner på 
denne plattformen. Materialet som presen-
teres på DogWellNet.com vil vise alt det 
gode arbeidet som til enhver tid gjøres 
og planlegges rundt om i verden for å 
fremme helse og velferd hos hunder og 
interaksjoner mellom hund og menneske.  
Ikke minst er dette en plattform for å vide-
reutvikle dette arbeidet. DogWellNet.com 
ble åpnet februar 2015, og er videreut-
viklet i 2016. 

NKK har siden 1999 vært representert ved 
Astrid Indrebø i FCI Breeding Commis-
sion (BC). Hun har vært kommisjonens 
president i perioden 2008-2016. Det år-
lige møte i BC ble avholdt i Oslo. Blant 
hovedtemaene på møtet var «breeding 
for function» og «breeding for longlivity». 
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EN AV NKKs  

264  
KLUBBER

Tønsberg  
Hundeklubb
Tønsberg Hundeklubb består av 
ca. 250 medlemmer, hvorav mange 
er aktive og konkurrerer. 

Klubben har flere ekvipasjer som 
hevder seg i Norgestoppen og som 
har deltatt i NM og VM.

De ulike grenene representert i 
Tønsberg Hundeklubb er LP, AG, 
Bruks og Rallylydighet. 

Klubben har også relativt stor 
stevne– og kursvirksomhet i alle 
grener. 

Hege K. Trannum
Sekretær

Andre sentrale tema var internasjonale 
retningslinjer for registrering med avls-
sperre, krysning mellom nært beslek-
tede raser for å øke genetisk variasjon 
i små populasjoner samt ønske om at 
det utarbeides internasjonale spesifikke 
fargebetegnelser hos ulike raser, basert 
på genetikk. Det siste punktet blir det 
opp til FCI Scientific Commission å jobbe 
videre med. Referat fra møtet i BC er 
tilgjengelig på nkk.no. 

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår 
kontinuerlig gjennom Nordisk Kennel Unions 
(NKU) vitenskapelige komité (NKU/VK). 
Årets møte ble avholdt i Sverige. Sentrale 
temaer på møtet var samkjøring av de 
ulike landenes arbeid for helse og velferd.

NKUs røntgenpanel avholdt to møter i 
2016. Røntgenpanelet består av de nor-
diske avleserne for hofteleddsdysplasi 
(HD) og albueleddsdysplasi (AD). Kva-
litetssikring av prosedyrer og diagnoser 
har høy prioritet i røntgenpanelet. Som 
et ledd i kvalitetssikringen sender hvert 
land to ganger årlig et avtalt antall bilder 
av avtalte raser til avleserne i de øvrige 
landene. Avleserne leser bildene uavhen-
gig av hverandre, og bildene gjennomgås 
og diskuteres deretter på møtene. Hvert 
år diskuteres over 100 røntgenbilder i 
NKUs røntgenpanel.

Helse og velferd
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MEDLEMSSERVICE OG 
OPTIMALISERING AV TJENESTER
NKKs administrasjon har videreført  
outsourcingen av førstelinjetjenesten på 
tlf også i 2016. Vi mottar over 82 000 tele- 
foner pr. år. Administrasjonen mottar 
ca. 220 000 eposter i tillegg til intern-
mail pr. år.

REGISTRERING
Det ble i 2016 registrert 27 076 valper. 
Dette er en økning fra 2015 på ca. 4,7 %.

Landets aller mest populære hund i 2016 
er arbeidsjernet border collie. Dette er 
tredje gang rasen med de allsidige bruks-
egenskapene og den store arbeidslysten 
troner øverst på NKKs registreringsstatis-
tikk. Også i 2013 og 2014 kunne border 
collien smykke seg med tittelen «Norges 
mest populære hund», og det er mange 
grunner til at denne rasen forsvarer sin 
topplassering.

– Border collien er en gjeterhund, og dens 
allsidig bruksegenskaper gjør at den eg-
ner seg for aktive hundeeiere, som kan 
gi den nok fysisk og mental stimulering. 
Dette er en hund med stor kapasitet. Har 

du planer om å satse på lydighet eller 
agility, eller har behov for border colliens 
egenskaper som gjeter, er dette en rase 
som kan passe deg, sier NKKs adminis-
trerende direktør Trine Hage.

HELSEREGISTRERINGER
Tallene for 2015 er angitt i parentes. 
I 2016 fikk i alt 8 108 (7 624) hunder fast-
satt offisiell HD-status og 4 171 (3 715) 
hunder fikk offisiell AD-status. I alt 117 
(118) boxere fikk offisiell spondylose-

status og 52 (56) fikk fastsatt offisiell 
kneleddsstatus. 36 (40) dachshunder 
fikk fastsatt offisiell ryggstatus (forkal-
kede intervertebralskiver) i 2016 (sentral 
registrering startet august 2013). 

DNA-tester, øyelysning og patellastatus
Arbeidet med sentral registrering av re-
sultater fra rase- og sykdomsspesifikke 
DNA-tester er videreført også i 2016, og 
7 raser har fått sentral registrering for 
DNA-tester av til sammen 6 tester i løpet 

Registrering og medlemstjenester

Antall registrerte valper pr år
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Gruppe
A  

(fri)
B  

(fri)
C  

(svak)
D  

(middels) 
E  

(sterk) Sum

01 516 367 249 105 34 1371

02 392 278 189 131 48 1038

03 111 160 131 71 7 480

04 1 2 1 1 1 6

05 590 417 263 97 19 1386

06 159 108 50 20 2 339

07 622 427 218 83 11 1361

08 990 508 232 119 31 1880

09 92 72 28 18 6 216

10 22 7 2 2  31

Sum 3495 2446 1363 645 159 8108

Gruppe
0  

(fri)
01  

(svak)
02  

(middels) 
03  

(sterk) Sum

01 813 57 26 36 932

02 617 63 28 32 740

03 298 34 18 5 355

04 2 2

05 402 18 14 12 446

06 108 9  1 117

07 137 6 2 1 146

08 1131 65 21 32 1249

09 69 5 1  75

10 25 1 3 1 30

Sum 3674 272 117 108 4171

HD-avlesninger 2016 AD-avlesninger 2016

AD-gradHD-grad

Tabellen viser oversikt over offisielle røntgenstatuser avlest i NKK i 2016 for henholdsvis HD (hofteleddsdysplasi) og AD (albueleddsdysplasi), fordelt på 
FCI-gruppe og diagnosegrad. HD er en utviklingsforstyrrelse i hofteleddene som består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer perfekt til hverandre slik 
de gjør hos en hund som er fri for HD (grad A eller B).  AD er en lidelse i albuen, og betegner kroniske forandringer som utvikles i og rundt albueleddet.

Registrering og medlemstjenester

Foto: Marthe Maleah Blekkan

av året. For flere raser er det i løpet av året 
innført krav om kjent DNA-status hos for-
eldredyr for registrering av valper (vedtatt 
av NKKs sunnhetsutvalg etter søknad fra 
raseklubb på grunnlag av vedtak på de 
respektive klubbers generalforsamling). 

Totalt 6 508 (6 447) hunder ble øyelyst 
i 2016. 

Sentral registrering av patellastatus star-
tet i 2013, og det stilles spesielle krav til 
veterinæren for å få avtale med NKK om 

å fastsette patellastatus for sentral re-
gistrering. Ved utgangen av 2016 hadde 
231 (201) veterinærer avtale med NKK. 
I alt 1 761 (1 424) hunder fikk offisiell pa-
tellastatus i 2016. 



Som paraply og interesseorganisasjon for distriktets 
raseklubber, med 235 medlemmer (registrert i NKKs 
medlemsregister ved utgangen av 2016), bestreber 
RFK seg for å kunne tilby et variert og fullverdig 
aktivitetsnivå til medlemsmassen, både til nybe-
gynnere og mer erfarne ekvipasjer. 

Rogaland  
Fuglehundklubb

Aktivitet – navn Dressurkurs, apportkurs, utstillingskurs, aversjons- 
dressur, vann/spor trening og kurs, duetrening, 
rypetaksering for Statskog, vintersamling, 
høstsamling, treningspartier høst, vinter og vår. 
Medlems/ temakvelder, leirdueskyting.
4 faste jaktprøver, 1 klubbmesterskap, 1 apport-
prøve og 1 utstilling pr. kalenderår.

Raser som kan delta Stående fuglehunder

Antall deltakere i 2016 664 i de målbare aktivitetene.

Utvikling siste tiden Strukturert satsing og målrettet arbeid i hoved-
styret og utvalg/komiteer slår positivt ut i form 
av høy aktivitet og økende interesse, samt 
deltakelse på våre arrangement.
Deltakelse på RFK prøver/utstilling 2016; 405 
ekvipasjer/106 premieringer.

Rekruttering til 
sporten

Merkbar stigende interesse for våre aktiviteter. 
664 deltakere i de målbare aktivitetene er meget 
positivt.

Utfordringer Selv om RFK holder et høyt aktivitetsnivå, ønsker 
våre medlemmer stadig flere tilbud. Økt aktivitet 
krever flere frivillige og dette er en stor utfor-
dring. Med dagens aktivitetsnivå er det menne-
skelige ressursbehovet over 100 personer pr. 
kalenderår. Dette er i sterk kontrast til holdning i 
medlemsmassen vedr. frivillige verv/dugnad.
Det blir dermed ekstra stor belastning på våre 
«trofaste ildsjeler».

Merkverdige  
resultater i 2016

Blant våre medlemmer noterer vi med glede 3 
innmeldte Norsk Jaktchampion, 1 vinner NM lag 
og 1 Dansk Utstillingschampion.

Planer for 2017 Å fortsette det målrettede arbeidet med en 
velfungerende klubb.
Dette er en kontinuerlig prosess som krever god 
kompetanse i alle ledd innad i klubben.

Erwin Kranzmann
Styreleder
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Norsk Bullmastiff  
Klubb – 30 år!
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Kristiansund Hundeklubb er en hundeklubb for alle raser, 
alle hunder er velkommen hos oss. I 2016 var det hektisk 
og god aktivitet i klubben. Flere steppet opp og tok på 
seg oppgaver. 

Kristiansund 
Hundeklubb

VÅRE AKTIVITETER I 2016: 
Unghundkurs, valpekurs og ikke 
minst Rallystevnet i påska inne i 
hundehallen vår.  

Sporkurs på helger har vi kjørt og 
selvsagt Hundens dag ble markert 
i Vanndamman i Kristiansund , et 
populært hundeinnslag i byen.

Vi har Byvandring hver mandag, 
som har blitt populært for folk og 
hunder å møte opp på, dette er 
aktiviteter vi ikke setter krav til 
medlemskap. Vi rekrutterer nye 
medlemmer her.

Sosialisering ute på appellbanen 
der vi har hatt mange hunder som 
har trent sammen, gått felles tur  
og ellers bare vært i nærheten av 
hverandre.  Mennesker og dyr kos-
er seg sammen er stikkordet her.  

Agility og Rally trening er det hver 
mandag og tirsdag innendørs. 

Alle aktiviteter blir utført av våre 
frivillige som stiller opp og in-
struerer. Vi har også utdannet to 
instruktører, der den ene er bruks- 
hund instruktør fra Sverige og den 
andre er i aspirantperioden sin. 

EN AV NKKs  
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Norsk Bullmastiff Klubb NBK er i NKK målestokk en liten klubb 
med ca. 85 medlemmer. Vår klubb er landsomfattende og gjennom  
årene er det rasespesialene «Bulltreffet», en utstilling mange ser 
frem til og som også har en sosial ramme som medlemmene setter  
stor pris på. Til Bulltreffet har utstillingen hatt ett snitt på 50 på- 
meldte, men har hatt en nedadgående trend med 36 påmeldte i 
2016. Vi håper denne trenden kan snus og at vi ved årets 30 års 
jubileum får en ny giv med mange nye fjes og bullmastiffer. 

Klubbens medlemsblad er Bullshot. Målet er å gi ut 3 nummer 
hvert år – hvilket er en utfordring etter at internett og elektroniske 
media er oss i forkjøpet med utstillingsresultater, nyheter og 
oppdateringer om det meste.
 
Per H. Refsdal
leder

Rogaland  
Fuglehundklubb

Sturla Kvalvik 
Leder
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Antidoping 
NKKs antidopingreglement ble iverksatt 
fra 1.1.2014. Dopingkontroller ble også tatt 
på enkelte arrangementer samme år, og 
dette arbeidet er videreført hvert år etter 
dette. Det ble gjennomført dopingkon-
troller på fire arrangementer i løpet av 
2016. Dopingkontrollene omfattet hunder 
på utstilling, jaktprøver og rallylydighet. 
Totalt ble åtte hunder trukket ut og leverte 
urinprøve på stedet. En av prøvene viste 
seg å ikke være helt i orden, og saken ble 
i hht NKKs regelverk oversendt til NKKs 
Disiplinærkomite for videre behandling. 

Rekruttering til eksteriørdommer-
utdanning 
Dommerelevkurset som startet siste kvar-
tal i 2015 ble fullført i 2016, med kurshelg 
del to og eksamen. 10 nye dommerelever 
startet sin utdanning mot autorisasjon. I 
løpet av 2016 er 5 dommere førstegangs-
autorisert, og i tillegg har mange utvidet 
sin autorisasjon med nye raser.

Utdannelse som kan lede til 
bemyndigelse eller godkjenning 
Det ble i 2016 avholdt kurs i kategoriene 
nedenfor (antall kurs): 

Instruktør trinn I 15

Instruktør trinn II - Lydighet 2

Instruktør trinn II – Bruks 1

Figurantkurs 4

Testlederkurs 3

RIK Grunnkurs 12

RIK Figurantkurs 7

Konkurranselederkurs 4

Autorisasjoner og 
godkjenninger i 2016

Instruktør trinn I 62

Instruktør trinn II – Brukshund 3

Instruktør trinn II – Lydighet 6

Instruktør trinn II – Agility 0

Instruktør trinn III – Jakthund 2

Instruktør Ettersøk 45

Figurant – K-test/FA/MH 23

Testleder – K-test/FA/MH 6

RIK 3

Rallylydighet 3

Ringsekretærer 20

Lydighetsdommer 2

Agilitydommer 5

Agilitydommer aut. måling 35

Jaktprøve for retrievere 2

Elghundprøve løshund 16

Elghundprøve bandhund 17

Drivende hunder tilsluttet NHKF 31

Fuglehundprøve 18

Fuglehundprøve apport 1

Drevprøve for dachshund 2

Ettersøk 62

Bruksprøve for schweisshund 1

Jaktprøve Wachtelhund 3

Arrangementer og aktiviteter

Foto: Cilje H. A. Moe
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Arrangementer og aktiviteter

Deltakelse på messer
NKK deltok tradisjonen tro på Camp Vill-
mark på Norges Varemesse i Lillestrøm. 
To personer fra aktivitetsavdelingen 
bemannet standen, ga informasjon om 
NKK og klubber/forbunds virksomhet 
og aktiviteter. Det var også anledning 
for interesserte å melde seg inn i NKKs 
medlemsklubber på stedet.

Norsk Vinner 
Norsk Vinnerutstilling ble avholdt i  
Lillestrøm i november. Norgesmesterskap 
i juniorhandling og Norgesmesterskap  
i kreativ lydighet var også en del av pro-
grammet denne helgen. Totalt deltok  
7 000 hunder.

Norgesmester i juniorhandling ble Julie 
Sofie Sørum Bjørklund, som da også skal 
representere Norge på Crufts 2017. Sølv-
vinner Katleen Maria Geice vil representere 
Norge på World Dog Show i Leipzig 2017. 

NKKs internasjonale utstillinger 
NKK hadde 11 internasjonale utstillin-
ger i 2016. NKKs regioner har ansvaret 
for fire av disse. Totalt var det 32 000 
påmeldte hunder, inkl. lydighet, agility 
og juniorhandling på de internasjonale 
arrangementene. 

NKKs årskonkurranse: «Mestvinnende 
hund innen ulike raser på NKKs utstillin-
ger» ble videreført i 2016. Utviklingen i 
resultatene kunne følges gjennom året på 
hjemmesiden.  Vinnerne har fått tilsendt 
diplom. NKK gratulerer!

Nordisk mesterskap i agility i Norge
Mesterskapet ble arrangert i Norge dette 
året, nærmere bestemt i Vingrom. Teknisk 
arrangør var Gjøvik Hundeklubb med bi-
stand av NKKs kompetansegruppe agility, 
som la alle forhold til rette for et flott 
mesterskap. NKK takker for innsatsen!
Flotte norske laginnsatser med gull til 
«lag medium» og bronse til «lag small». 
Individuelt gjorde Victoria Enerud og 

shetland sheepdog Toyamikis Prince of 
Disco det supert og fikk bronsje i klasse 
medium. Stine Haakensen og shetland 
sheepdog Charmtassen’s Take A Bow 
ble nr. 4 i klasse small. Gratulerer! 

Arrangementer i klubber/forbunds regi
Totalt har det vært arrangert 492 utstil-
linger (inkl. valpeshow) og 98 agility og 
173 lydighetskonkurranser i 2016. Disse 
fordeler seg fra små rasespesialer på noen 
få titalls deltakere til større arrangementer. 
Antall utstillinger og antall lydighetskon-
kurranser viser en nedgang på hhv. 8% og 
10 % fra 2015. Antall agilitykonkurranser 
er på samme nivå som i 2015.

Foto: Cilje H. A. Moe
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Championater og titler 
Hunder som oppnår tre ganger 1. premiering 
i en av aktivitetskonkurransene (agility, 
agility hopp, lydighet, kreativ lydighet og 
rallylydighet) kan få stambokført mel-
lomtittel. 

I 2016 ble det registrert 755 slike mellom-
titler på hunder i NKK. 

Hunder som oppfyller raseklubbenes 
godkjente krav for championater kan få 
stambokført championat på sin hund. 
Championat kan oppnås i fht eksteriør 
(utstillingschampion), på jaktprøver, andre 
prøver og aktivitetskonkurranser. Tabellen 
viser nordiske championater (omfatter kun 
norske hunder) og norske championater 
er stambokført i 2016:

 

Champ Tittel Totalt

Nordisk Jaktchampion 15

Nordisk Lure Coursing Champion 2

Nordisk Lydighet Champion 1

Nordisk Utstilling Champion 261

Nordisk Viltspor Champion 6

Norsk Agility Champion 29

Norsk Agility Hopp Champion 32

Norsk Bruks Champion 2

Norsk Bruks Champion (IPO) 4

Norsk Champion 5

Norsk Freestyle Champion 3

Norsk Heelwork to Music Champion 3

Norsk Jakt Champion 53

Norsk Jakt Champion (Bandhund) 45

Norsk Jakt Champion (Drev) 155

Norsk Jakt Champion (Hi) 9

Norsk Jakt Champion (Kompinert) 19

Norsk Jakt Champion (Løshund) 95

Norsk Jakt Champion (Rev) 1

Norsk Jakt Champion (Schweisshund) 5

Norsk Lure Coursing Champion 21

Norsk Lydighets Champion 8

Norsk Rallylydighet Champion 29

Norsk Trekkund Champion 12

Norsk Utstilingschampion 2 636

Norsk Vannprøve Champion 1

Norsk Viltspor Champion 199

Totalsum 3 651

Hanne og Jaqueline ble 
Norgesmestre i kreativ 
lydighet, freestyle i 2016.
Foto: Monica Gudinge
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Ettersøk
I 2016 ble det registrert 1 364 nye etter-
søksekvipasjer til bruk på skadet vilt. An-
tallet er noe lavere enn i 2015, men fortsatt 
vesentlig høyere enn i 2014.

Nye forskrifter gitt av Miljødirektoratet i 
2016 innførte krav om videregående kurs 
for ettersøksekvipasjer som skal gå etter-
søk for offentlige instanser. Et slikt kurs 
ble utviklet av Skogkurs i samarbeid med 
NKKs kompetansegruppe for ettersøk.

Det er avholdt ni kurs videregående et-
tersøk i regi av NKKs medlemsklubber.
Det er avholdt to instruktørkurs videre-
gående i regi av Skogkurs og NKK. 

Regelverk
Følgende regelverk har blitt revidert:
• Utstillingsregler
• Championatregler
• Regler for autorisasjon av ringsekretærer
• Agilityregler
• Regler for lydighetsprøver 
• Kåringsprøveregler
• Jaktprøveregler for wachtelhund
• Regler for internasjonale konkurranser 
• (RIK)
• Instruktørutdanning trinn 1

Norske deltakere i utlandet 
• VM i lydighet 
VM i lydighet ble arrangert i Moskva, Russ-
land i juni/juli. Renate Lund m/Supra ble 
beste norske ekvipasje på 4. plass. 

• VM i agility
Vi har dessverre ikke lykkes å få verifisert 
resultatene til norske utøvere. 

• VM for stående fuglehunder
DKK var vertskap for VM 2016 på Jylland 
i Danmark. Sterk innsats av det norske 
herrelaget i St.Hubertus resulterte i en 
plass på pallen. Det ble bronsemedalje til 
Bjørn Sjurseth med N JCH General Sniff 

av Skåpleinun og Arne Hovde med N UCH 
Bjerndrup's Zerena.

• Nordisk mesterskap lydighet 
Flott norsk innsats i Nordisk mester-
skap i lydighet 2016 som ble arrangert 
i Helsinki, Finland i desember. I den in-
dividuelle konkurransen ble Hege John-
sen og border collien Myrullen’s Lille 
Herman beste norske ekvipasje med 
sølvmedalje. Det norske laget ble nr. 
2 i lagkonkurransen.

• Nordisk mesterskap i kreativ lydighet 
Mesterskapet ble arrangert i Sverige i de-
sember. De norske lagene kom på fjerde 
plass i begge grener; Heelwork to Music 
og Freestyle. 

• Nordisk Mesterskap i juniorhandling 
Nordisk mesterskap i juniorhandling ble 
arrangert i Danmark i forbindelse med 
Nordisk Vinnerutstilling i november. Det 
norske juniorlandslaget vant lagkonkur-
ransen. Julie Sofie Sørum Bjørklund tok 
gull og Susann Omholt Nikolaisen tok 
sølv. En fantastisk innsats av våre flotte 
juniorhandlere!

I 2016 ble det registrert 
1 364 nye ettersøks-
ekvipasjer til  bruk på 
skadet vilt.

Arrangementer og aktiviteter

Foto: Lill-Iren Høiland
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BAMSEVINNER 2016 
N SE DK US GB UCH Jet’s Man In The 
Moon, Greyhound, Horakova, Stepanka, 
Ytre Enebakk

ÅRETS MESTVINNENDE VETERAN 
INT NORD H UCH NV-07 NORDV-07 NV-
14-15 NVV-14 NORDVV-14-15-16 SEV-14-
15 SEVV-14 NVV-15 DKVV-16 Sagaland’s 
Å-Chevy, Tibetansk Spaniel, Dramstad, 
Sonja, Dilling

ÅRETS MESTVINNENDE AVLSHUND
INT DK N SLO SE UCH EUV-10 NVV-15 
NV-15 Fun Tan’s Bohem Willy The Kronk, 
Shih Tzu, Rædergård, Jim, Holter

ÅRETS MESTVINNENDE  
OPPDRETTER 
Aquafortis- Portugisisk Vannhund, Kris-
tiansen, Runi, Hvittingfoss

ÅRETS MESTVINNENDE HUND AV 
NORSK RASE 
N UCH SE UCH DK UCH NJV-13 SEJV-
13 SEV-13 NV-14 NORDV-14 DKV-14 
EUW-15 BEV-16 EUV-16 Kimura’s Peer 
Gynt, Norsk Buhund, Lindstrøm, Kathri-
ne Øksnevad, Karmsund

GERAPOKALEN 
Myrullen’s Lille Herman, Border Collie, 
Johnsen, Hege, Aurskog

H.P.PETTERSENS MINNEPOKAL 
Chocomate’s Nelly, Australian Kelpie, 
Kvernberg, Camilla Beate, Molde

KALAPOKALEN 
Liten 3: 1. N ACH N SE A(H)CH Shathe-
na’s Enya Of Mist, Shetland Sheepdog, 
Tove Olsen
Mellom 3: 1. N ACH N A(H)CH Rockho-
und’s Cosalite, Shetland Sheepdog, Mina 
M E Mathisen
Stor 3: 1. N ACH N A(H)CH Tinka, Border 
Collie, Inger Bakkeby 

NM I JUNIORHANDLING 
Vinner av NM i juniorhandling 2016 var 
Julie Sofie Sørum Bjørklund. 

NM AGILITY 
Klasse Liten: NORD UCH SV-12 N ACH 
N A(H)CH Isamelin Dance With Narjane, 
Engelsk Toy Terrier, Hveding-Gabrielsen, 
Tarjei Bratt, Våler i Østfold 
Klasse Mellom: N SE ACH N DK SE A(H)
CH Toyamikis Prince Lukas, Yrstad, Irene, 
Slattum
Klasse Stor: N ACH N A(H)CH AGHII AGIII 
Miss Beatric, Border Collie, Johansen, 
Silje, Oslo

LAG
Klasse Liten: Stovner Hundeklubb – 
Knøttene
Klasse Mellom: Sør-Rogaland Brukshund-
klubb – The medium flyers
Klasse Stor: Sør-Rogaland Brukshund-
klubb – Best i test

NM LYDIGHET 
BH NORD LCH Myrullen´s Lazy Haste, 
Border Collie, Gudem, Kristin, Heggedal 

Statistikk

Foto: Vibeke Brath
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Terminfestede prøver

Navn
Ant. 

prøver
Avlyste 
prøver

Ant. 
hunder*

Anleggsprøve Blodspor 0 0 0

Apportprøve for spaniels 6 0 32

Apportprøve for spaniels bevegelig 1 0 0

Blodsporprøve - bevegelig 157 3 1843

Blodsporprøve - ordinær/samlet 97 5 1638

Brukshundprøve (NBF) 123 9 814

Bruksprøve for schweisshunder 1 0 21

Drevprøve for bassets - bevegelig 1 0 69

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 3 0 24

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 2 0 0

Drevprøve for dachshund - bevegelig 14 0 83

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 19 4 183

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 22 1 102

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 13 2 38

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 25 1 221

Elghundprøve 1-dags separat løshund 28 2 579

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 9 2 61

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 16 7 180

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 18 2 105

Elghundprøve 2-dags separat løshund 24 3 357

Elsgsporprøve 19 4 30

Fersksporprøve - bevegelig 151 9 1218

Fersksporprøve - ordinær/samlet 1 0 1

Fuglehundprøve - apport 18 1 833

Fuglehundprøve - fullkombinert 19 3 83

Fuglehundprøve - høyfjells høst 50 2 6726

Fuglehundprøve - høyfjells vinter 58 0 9030

Navn
Ant. 

prøver
Avlyste 
prøver

Ant. 
hunder*

Fuglehundprøve - lavland høst 11 0 1864

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 41 4 1245

Funksjonsanalyse 18 7 64

Harehundprøve - RR rådyrrenhet 18 0 24

Harehundprøve -EP - elite 37 5 780

Harehundprøve SP - småhunder 30 4 122

Harehundprøve ÅP - åpen samlet 8 0 49

Harehundprøve ÅP - åpen separat 23 0 615

Hiprøve 13 1 0

Hiprøve bevegelig 6 1 32

Jaktanleggsprøve for spaniel - bevegelig 4 0 28

aktanleggsprøve for spanielrasene 7 0 46

Jaktprøve for spaniels 10 0 58

Jaktprøve for halsende fuglehund 7 2 22

Jaktprøve for halsende fuglehund bevegelig 2 0 16

Jaktprøve for retrievere 61 0 1475

Jaktprøve for wachtelhund 2 0 6

Karaktertest 15 1 113

Kreativ lydighet 9 0 166

Lure-coursing for mynder 4 0 311

Mentalbeskrivelse hund 39 0 341

NKKs kåringsprøve 10 3 37

Rallylydighet 145 6 7046

Rik og rik-brukshundprøver 121 19 --

Trekkhundprøve for polare raser 39 9 190

Vannprøve for newfoundlandhund 8 0 102

Sum antall prøver 1583 122 39 023*

Statistikk

*Omfatter antall hunder på prøver i 2016 som er ferdig anerkjent pr. 30.4.17. Enkelte prøvetyper har ikke resultatregistrering og fremkommer derfor ikke (--).

Påmeldte terminfestede prøver: 2013          2014 2015 2016*

Lydighet 4 727 4 482 4 795 3 798

Agility 23 922 28 655 34 839 33 122

Jaktprøver 26 870 27 301 29 378 30 417

Brukshundprøver 4 100 4 663 6 330 9 335

Utstilling** 100 969 105 911 103 273 92 228

Totalt påmeldte på terminfestede prøver 160 588 171 012 178 615 168 900 

* Nytt i 2016 er at vi har med prøvetypen trekkhundprøver i brukshundprøver. ** Høye utstillingstall i 2014 og 2015 
skyldes EDS i 2015 og generalprøven til denne med utvidelse av DOGS4ALL og nordisk i 2014
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Dogs4all 2016

Årets siste internasjonale utstilling ble avholdt på Lillestrøm 
19. – 20. november og er tradisjonen tro også det største 
arrangementet gjennom 2016. 

Totalt, fordelt på to dager, deltok over  
7 000 hunder på Dogs4All 2016. 

På arrangementet ble det kåret Nor-
gesmester 2016 i juniorhandling og 
Norgesmestere 2016 i kreativ lydighet; 
Heelwork to Music og Freestyle. Titlene 
Norsk Vinner 16, Norsk Juniorvinner 16 
og Norsk veteranvinner 16 tildeles også 
de best plasserte hundene i hvert kjønn 
innen den enkelte rase, som har oppnådd 
bedømmelsen Excellent. 

Arrangementet omfatter mange aktivi-
teter rettet mot barn og familier. Blant 
annet er Raseparaden og rasetorget som 
raseklubbene bidrar til svært populær. 
Det var live streaming fra publikumsakti-

viteter og finaler gjennom begge dager. 
Som del av programmet hedres også 
NKKs årsvinnere i lydighet og agility. Det 
legges ned omfattende og flott innsats 
av mange ekvipasjer gjennom året og de 
kan stolt ta imot sine utmerkelser!

Oppslutningen om arrangementet 
er stort: 
• 7 000 hunder deltok
• Rundt 16 000 voksne og barn var til  
 stede gjennom helgen
• Rundt 5 000 har sett både lørdagens  
 og søndagens streamingen på   
 youtube.com 

NKK takker utstillere, deltakere og publi-
kum for engasjementet, og retter også en 

stor takk til NKK region Oslo/Akershus, 
raseklubber og lokale hundeklubber som 
bidro både i raseparade, på rasetorget 
og som teknisk arrangør! 

Det legges ned omfat-
tende og flott innsats 
av mange ekvipasjer 
gjennom året og de 
kan stolt ta imot sine 
utmerkelser!

Arrangementer og aktiviteter
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Vår visjon er at vi gjennom en inkluderen-
de avlsstrategi som bygger på opplæring, 
kunnskap og respekt, skal avle Europas 
beste og friskeste hunder. Informasjons- 
og utdanningsvirksomheten vedrørende 
helse, avl og oppdrett og ikke minst sosial 
tilpasning og atferd, har foregått for fullt 
også i inneværende år. NKK er stolt av 
at vi kan tilby ettertraktede helgekurs 
og seminarer med glimrende forelesere, 
både nasjonale og internasjonale. 

NKKs Oppdretterskole
Utdanning av oppdrettere med regiona-
le helgekurs over hele landet har pågått 
jevnlig i mer enn 20 år i NKK. Oppdret-
terskolen består av to helgekurs; kurs 1: 
”Genetikk og avl” og kurs 2: ”Oppdrett”, 
og arrangeres av NKKs regioner med fore-
dragsholdere fra helseavdelingen. Etter en 
pause har NKK nå startet en ny serie med 
Oppdretterskolen. Serien startet med to 
runder kurs 1 i 2016, avholdt i hhv Ålesund 

og Trondheim. Kurs 2 starter opp i 2017, 
og vil gå over flere år - med to runder kurs 
1 og to runder kurs 2 hvert år. 

Seminarer og møter i raseklubbene
NKKs veterinærer er populære foredrags-
holdere i raseklubber om ulike tema innen 
helse og avl. I 2016 foreleste de på en 
rekke møter og konferanser i regi av 
raseklubbene. Spesielt kan nevnes den 

internasjonale konferansen Rhodesian 
Ridgeback World Congress 2016. I tillegg 
har administrasjonen avholdt møter om 
avl og helsearbeid med styre/avlsråd i 
flere raseklubber. 

Veterinære fagmiljøer 
Det er svært viktig at NKK har et godt 
samarbeid med det veterinære fagmil-
jøet, og at vi spiller på lag i arbeidet for 
hundevelferd og helse. NKK har i mange 
år hatt et nært samarbeid med Seksjon 
for medisinsk genetikk og Institutt for 
sports- og familiedyrmedisin ved NMBU 
Veterinærhøgskolen. For å øke samarbei-
det med veterinærmiljøet generelt, var to 

av våre veterinærer representert med en 
egen stand på Veterinærdagene i 2016. 
NKK foreleste også i 2016 for veterinær- 
og dyrepleierstudenter ved NMBU Veteri-
nærhøgskolen innen en rekke ulike tema: 

Hundevelferd gjennom kunnskapsformidling om sunn avl og seriøst 
oppdrett, både på nasjonalt og internasjonalt plan, har gjennom en 
årrekke stått sentralt hos NKK.

Utdanning og kunnskapsformidling 

Det er svært viktig at NKK har et godt samarbeid 
med det veterinære fagmiljøet, og at vi spiller 
på lag i arbeidet for hundevelferd og helse.

Foto: Wenche Logna
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Dyrevelferd, atferd, om organisasjonen, 
raser, rasestandarder, sunn avl, helse-
undersøkelser og problemer knyttet til 
både utvalg og kombinasjon av avlsdyr, 
samt håndtering og behandling av spe-
valper. Gjennom dette arbeidet sprer vi 
informasjon om våre etiske grunnregler 
for avl og oppdrett, etiske retningslinjer 
for hold og trening av hund og om det 
øvrige arbeidet NKK gjør for å fremme 
dyrevelferd og glede. I tillegg foreleste 
veterinær fra NKK for veterinærstudenter i 
Slovakia på fagseminar i mars 2016, under 
tittelen «Screening for skjelettsykdommer 
i Norsk Kennel Klub – hvordan brukes 
resultatene i avlsarbeidet». Kunnskaps-
formidling til kommende veterinærer er 
meget viktig for framtidas samarbeid 
med veterinærmiljøet. 

Røntgenkurs for veterinærer
Kvalitetssikring ved røntgenfotogra-
fering av hofter og albuer er et viktig 

ledd i avlsarbeidet. NKKs årlige rønt-
genkurs, som arrangeres i samarbeid 
med Den norske veterinærforening, ble 
avholdt i september. Dette kurset er 
obligatorisk for alle veterinærer som 
ønsker å sende inn røntgenbilder for 
avlesning i NKK. 

NKKs forskningsforum hund
Årets forskningsforum hund, det 23. i 
rekken, samlet rundt 130 deltagere. Dette 
er et arrangement som er unikt i verdens-
sammenheng. Her møtes alle som er in-
teressert i forskning på helse og velferd 
hos hund. Målgruppen er hele hunde- 
Norge: Forskere, hundeklubber, oppdret-
tere, hundeeiere, veterinærer, dyrepleiere, 
studenter og alle andre med interesse for 
hund. Hele 11 forskere og studentgrupper 
informerte om pågående prosjekter og 
resultater fra avsluttede prosjekter. Det 
ble foretatt utdeling av forskningsmidler 
fra Stiftelsen forskningsfondet kreft hos 

hund, hvor NKK er en av stifterne, og fra 
Dyrlege Smidts stiftelse. 

Studieforbundet natur & miljø
NKKs medlemsklubber og forbund har i 
2016 arrangert 1 138 kurs i studieforbun-
dets regi. Det har vært 7 831 deltakere 
på kursene, som har vært på 20 424 
timer. Tilskuddet fra Studieforbundet 
til klubbene har vært kr 1 813 680. NKK 
har også i 2016 hatt personer i flere av 
Studieforbundet natur & miljøs tillitsverv.

Frivillighet Norge
NKK er medlem av Frivillighet Norge, og 
har deltatt på flere av deres arrangement.

Norsk Friluftsliv
NKK har også i 2016 benyttet muligheten 
som medlemskapet i Frivillighet Norge gir 
ved å søke og å få tildelt prosjektmidler 
fra Norsk Friluftsliv. Blant de prosjekter 
som er støttet i 2016 er bl a Hundens Dag. 

Utdanning og kunnskapsformidling



TILBAKEBLIKK PÅ ARRANGEMENTER I 2016
Mars: Årsmøte med Jubileumsfest (30 år). Altfor liten 
oppslutning så derfor ble det bestemt at klubben gjen-
nom alle sine arrangementer i 2016 bidrar med masse 
premier og gratis bevertning på ulike arrangementer da 
klubben har en sund og stabil økonomi. 

Mars/April: Stand på Villmarksmessa /Camp Villmark 
Lillestrøm  – mange folk og mye engasjement i fra medlem- 
mene som bidrar til et godt klubbmiljø og mye god infor-
masjon blir presentert og levert til interesserte besøkende.
Bevegelig blodspor og fersksporprøver gjennomføres 
over det ganske land, til sammen er det avholdt 28 
blodspor- og 22 ferskspor-prøver. Mange gode ettersøk-
sekvipasjer her.

Mai: Ordinær blodsporprøve med 11 påmeldte i Båstad 
for første gang, på et meget idyllisk sted. Arrangementet 
var med innlagt klubbmesterskap og sosialt samvær. 
Hesteskokaster 2016 ble også kåret. Noe som vitner til at 
den sosiale faktoren ved klubben sine arrangementer er 
det ingen feil på.          
                   
Juni: Spesialutstillingen vår på Hokksund, 63 forventnings-
fulle var klare for utstillingsringen, valpeshow hører med og 
det mest morsomme av alt: Barn og Hund som alltid tar  
dette på alvor. Mange overraskende priser i år med fine pre-
mier. Alltid morsomt å være der, mange hyggelige basset- 
folk, flott bespisning, tradisjonelt vært år spekemat lang 
bord besørget av klubben og ikke minst «fotballkampen 
mellom unger og voksne som årets happening!» på kvelden. 

Juni: Ordinær blodsporprøve i Kristiansand, flott ar-
rangement iverksatt av basset region Sørlandet. Mange 
deltagere, 23 startende ifra store deler av landet, også 
helt ifra Finland. Grilling og hyggelig samvær og masse 
leker for store og små. Et flott sted, som rommer mange 
mennesker. VI gleder oss til neste treff.

August: Holder tradisjonene i hevd på Elverum med stand 
på Jakt og Fiske-dagene, Prestøya med kaffe og vaffel-
servering og alt hva hundeeiere trenger hjelp til, napping 
og utstillingstrening, info om klubben og aktiviteter. Et ski-
kkelig jakthund miljø blant alle andre jakthundraser i gata. 
Bassetleiren i enden av campingplassen må bare oppleves!

August: Ordinær blodsporprøve i Svelvik i samband med 
Basset-utstilling. Sporprøva var det meget god delta-
gelse på og godt tilrettelagt med fornøyde dommere 
som har gitt tilbakemelding på at de gjerne kommer 
igjen. 21 ekvipasjer fordelt på mange raser. Stedet hadde 

også en flott campingplass som ble arena for utstillingen 
vår og det sosiale arrangementet med felles bespisning 
og samvær. Da det kun var 17 som viste interesse for 
denne utstillingen vil denne bli avviklet, men fortsetter 
med sporprøva på samme sted.

September: Vega-prøva – en av våre ordinære 
drevprøver med mulighet for å kunne starte på bevegelig 
fordi som kan og som trenger flere prøver alltid et flott 
tilrettelagt arrangement for både inn- og utenlandske 
basseteiere i helt spesielle omgivelser. Mulighet for en 
sjøfisketur om en ønsker innimellom prøvene. Vi avslut-
tet på lørdag med høytidelig Bankett og premieutdeling                                                                                                             
14 startende på ordinærprøven + 10 på bevegelig.

September: Påmeldingene til bevegelige dreprøver 
begynner å komme inn, som tar seg opp etter hvert som 
høsten skrider fremover. 59 starter som skal betjenes, så 
takk til velvillige dommere som stod på slik at alle fikk 
bedømt sine hunder i år, noen opptil flere ganger. Men 
her ser vi en liten nedgang i forhold til foregående år. 

September: Ordinærprøve på Sørlandet for andre år på rad, 
et hyggelig organisert arrangement med trivelige kjent-
menn. Bra resultater, men deltagelsen er for liten, kun 4 
hunder og det er de samme hundene som melder seg på 
senere på høsten til Egersund. Avvikler denne inntil videre.

November: Ordinærprøve  drev i Egersund for første gang, 
denne vil vi videreføre! Flott arrangert med alt som hører til. 

Januar: Dommerkollegiet samles for en helg for å 
gjennomgå/diskutere og godkjenne hver enkelt av de 
69 drevprøvene, mye lærdom i dette. Siste finpussen 
av nytt Regelverk gjeldende ifra 2017. Flere av våre 
dommere stiller seg til disposisjon for medlemmer som 
ønsker en gjennomgang av hva en drevprøve går ut på.                                                                                                                                          
NBaK ønsker innspill på medlemmer som er kvalifisert og 
som vil utdanne seg til drevdommer for basset. Klub-
ben er også aktive  sentralt, og  har også deltatt aktivt i 
samarbeidskonstellasjonen Jakthunddivisjonen, på NKK  
RS, flere av våre medlemmer har sentrale verv fra Hov-
edstyret til ulike komiteer, vi har flere under utdanning til 
Jaktprøve, blodspor og eksteriør dommere 

Takk til alle enkeltpersoner som stiller opp og gjør dug-
nadsarbeid, spesielt til dere som lager, baker og serverer 
og bidrar som skikkelig miljøskapere!

Wenche Skogli 
Leder 

Norsk Bassetklubb
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NKKs IT-satsning 2015-2019

Bakgrunn 
Norsk Kennel Klubs representantskapsmø-
te i 2012 vedtok en intensivert IT-satsing. 
Målet er at NKKs IT-systemer skal under-
støtte NKKs klubber, forbund og med-
lemmers aktiviteter. Satsingen ble vedtatt 
spesifisert i en egen IT-strategi, og de 
økonomiske rammene for satsingen ble 
vedtatt i forbindelse med ekstraordinært 
RS 2014 og ordinært RS 2014. 

Hovedstyret
Hovedstyret oppnevnte en egen styrings-
gruppe (SG-IT) for satsningen, bestående 
av ressurspersoner fra HS, BIT (Bruker-
forum-IT) og administrasjonen, samt to 
personer fra klubber/forbund. Satsningen 
skal defineres i en strategiplan utarbeidet 
av NKKs IT-avdeling/administrasjon/BIT 
basert på behov og ønsker fra medlem-
sklubbene/forbund, og skal godkjennes 
av HS før den iverksettes. 
BIT og SG-IT arbeider nå i tråd med IT-stra-
tegi for 2015-2019, som ble vedtatt av HS 
22.04.2015. Denne er tilgjengelig på NKKs 
nettsider under Strategiske dokumenter. 

Utdrag fra strategien
NKKs medlemsklubber og forbund skal 
sammen med NKKs hovedstyre, regio-
ner og administrasjon jobbe for at NKKs 
IT-systemer utvikles i ønsket retning og 
slik at de støtter fremtidige behov. NKKs 
løsninger skal gi akseptabel funksjonali-
tet og utviklingen av ønskede løsninger 
og funksjonalitet må skje innenfor de 
RS-vedtatte kostnadsrammer. Derfor 
må disse satsinger gjennomføres med 
akseptabel risiko i forhold til denne helt 
fastsatte føring.

GJENNOMFØRTE PROSJEKTER 2016
Tilrettelagt for/endret 
resultatregistrering for:
• Trekkhundprøver for polare raser. 
 Resultater for disse prøvene blir 
 tilgjengelig på DogWeb.
• Jakthundprøver for retrievere. 
 Det er rettet på klasser slik at resul-
 tatene nå viser hvilken klasse hundene   
 har deltatt på. Blant annet fremkommer 
 det at hunden har deltatt på Working  

 Test. Resultatene vises under fanen  
 Retrieverprøver på DogWeb.
• Jaktprøve for Wachtelhund. 
 Resultater fra disse prøvene vil nå finnes  
 tilgjengelig på DogWeb.
• Fuglehundprøve Fullkombinert. 
 Resultatene kommer frem under fanen  
 prøver- fullkombinert på Dogweb
• Påmelding til utstilling er endret slik at 
 det er kompatibelt for mobil/nettbrett.

Tilrettelagt for Arra prøvesystem 
for Rallylydighet. 
Dette innebærer at arrangør av disse 
prøvene kan benytte web-påmelding, 
utskrift av premielister, kritikker, katalog, 
dommerregistrering og registrering av 
resultat.  Resultatene vises under fanen 
prøver – andre i DogWeb.

Online kritikk/premieregistrering 
for utstillinger
I forbindelse med EDS 2015 ble det laget on-
line kritikk/premieregistrering for utstilling. 
Dette er videreført til NKKs internasjonale 
utstillinger. Resultatene vises på nkk.no live 
fra NKKs internasjonale utstillinger, med 
unntak av Tromsø.

Tilrettelagt for muligheten med å søke 
RIK-lisens elektronisk via Min Side

Tilrettelagt for elektronisk søknad 
om mellomtitler via Min Side
RS vedtok i 2013 å innføre mellomtitler for 
lydighet, agility, agility hopp, rallylydighet, 
freestyle og heelwork to music. Dette 
ble tilrettelagt for kunne søkes online 
via Min Side. 

Nytt helserekvisisjonssystem
Tilrettelagt slik at man kan bestille flere 

helseundersøkelser og for flere hunder 
i samme betalingstransaksjon. Sidene 
er også tilrettelagt for mobil/nettbrett.

ENDRINGER I DAGENS IT-SYSTEMER
Endret i IT-systemet betegnelsen på AD 
resultater fra bokstaver til tall. Tidligere var 
diagnosen i bokstaver (A-C-D-E), dette er 
nå endret til tall (0-1-2-3) i samsvar med 
internasjonal standard og resten av FCI 
landene. Allerede registrerte resultater er 
rettet så det er i samsvar med gjeldende 
standard.

Systemet for HD og AD er endret slik 
at det nå er mulig å legge inn resultater 
både for venstre og høyre side, i tillegg 
til endelig diagnose. 
Endret skjema for elektronisk søknad om 
championat via Min Side – det er nå mulig 
å legge til flere linjer i søknaden. Dette 
gjelder spesielt for de som skal søke om 
jakt- og prøvechampionat.  

For å lette kontakten med prøvedom-
mere, ringsekretær og annet personell 
for arrangører ved prøver og utstillinger 
inneholder nå oversikten på NKKs nettside 
også e-postadresser til autorisert perso-
nell. Oversikten kan sorteres alfabetisk 
eller pr. postnummer. 

Endret lydighetsprøve klasse Elite til FCI 
klasse 3. I dagens system har vi endret 
både betegnelsen og momentene som 
følge av FCIs regelverksendring av denne 
klassen. 

Tilrettelagt slik at man kan melde på 
elektronisk til Juniorhandling, for beg-
ge dagene på NKKs utstillinger, og med 
forskjellige hunder. 

IT-satsning 2015-2019
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Pressearbeidet og det politiske arbeidet har 
fokusert sterkt på to kjerneområder som 
anses som spesielt viktige for NKK – nemlig 
båndtvang og hunders bevegelsesfrihet, 
samt rettssikkerhet og hundeloven. 

NKK har også deltatt på høringer og 
gitt høringsinnspill i debatten knyttet til 
import av gatehunder, og vært tydelige 
på at innskjerping av regelverket når det 
gjelder gatehunder er nødvendig. Vi har 
også vært tydelige på at hundeavl er 
internasjonalt og at det ikke må gjøres 
vanskeligere å importere registrerte ra-
sehunder, da disse lever i mye mindre 
risikofylte omgivelser enn gatehunder 
med tanke på smittsomme sykdommer.

Rettsikkerhet 
Dagens hundelov skaper fortsatt proble-
mer for landets hundeeiere, og er derfor 
prioritert fra NKKs side. I 2016 mottok 
NKK henvendelser fra flere hundeeiere 

som søkte råd etter uheldige episoder 
som førte til at hundene ble begjært av-
livet. NKK utarbeidet derfor våren 2016 en 
veileder til hundeloven, i samarbeid med 
advokat. Hele veilederen er tilgjengelig 
på NKKs nettsider.

I 2016 sendte NKK også for første gang 
innspill til alle landets politiske partier i 
anledning Stortingsvalget 2017. Retts-
sikkerhet og bevegelsesfrihet var ho-
vedfokus i NKKs innspill, som kan leses 
i sin helhet på nkk.no. NKK kontaktet 
deretter alle partiene i mai 2016 for å be 
om møter, med et ønske om å diskutere 
og løfte våre synspunkter og innspill. 

I perioden mai til september 2016 ble 
det avholdt møter med Krf, SV, Venstre 
og Høyre. Vi fikk også et møte med 
statssekretær i Justis- og beredskaps- 
departementet, Gjermund Hagesæter. 
Vi ble invitert til programkomiteene hos 

FrP og SV for å presentere våre innspill. 

NKK opplever en generelt mer positiv 
holdning til hund, og økt bevissthet rundt 
den store samfunnsverdien som hunden 
representerer. Vi opplever at svært mange 
av politikerne vi har diskutert rettssikker-
het med gjennom 2016 har et genuint 
ønske om å gi hunder og hundeeiere bedre 
rettssikkerhet. Allikevel ser vi at viljen til å 
prioritere arbeidet med en gjennomgang 
av dagens lovverk og praktiseringen av 
dette, ikke er like stor.   
 
Hundeloven
Gjennom hele 2016 hadde NKK kontakt 
med en hundeeier hvis hund er tatt i forva-
ring og begjært avlivet etter at den hadde 
slitt seg og hoppet opp på en fremmed. 
Eieren ønsket i utgangspunktet ikke me-
dieoppmerksomhet, men etter råd fra 
NKK bestemte hun seg for å kontakte 
politikere. Som et resultat av hennes hen-

Myndigheter og samfunn 

NKK har fortsatt sitt målrettede arbeid mot myndigheter og samfunn 
på en rekke områder i løpet av 2016. Siden 2013 har NKK arbeidet langt 
mer proaktivt både når det gjelder presse og politikk, og i 2016 hadde 
vi også en positiv utvikling av NKKs synlighet i samfunnsdebatten. 
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vendelser inviterte Venstre henne til møte 
med politisk rådgiver Håvard Sandvik. 
NKK deltok også på dette møtet. Møtet 
var svært vellykket, og Sandvik gjorde 
det klart at henvendelsen hadde rørt 
både ham og Venstres stortingsgruppe 
sterkt. I etterkant av møtet utarbeidet 
NKK et utkast til forslag til ny lovtekst, 
hvor også oppheving av raseforbudet 
var en viktig del. NKKs forslag ble sendt 
til Venstre i desember 2016. Venstre tok 
forslaget videre til Stortinget i 2017, hvor 
det ble vedtatt at hele hundeloven skal 
vurderes på nytt. 

Båndtvang 
Båndtvang har vært et prioritert arbeids-
område helt siden 2015, da NKKs adminis-
trasjon, sammen med representanter fra 
NKK region Oslo/Akershus, hadde møter 
med alle partiene lokalt i Oslo i etterkant 
av Oslo Høyre sitt forslag om helårsbånd- 
tvang i alle Oslos parker og parkanlegg.

I 2016 har NKK fulgt opp arbeidet med 
å sikre hunders bevegelsesfrihet ved å 
engasjere oss i arbeidet med Friluftsmel-
dingen. NKK leverte inn skriftlige innspill 
som kan leses i sin helhet på nkk.no, og 
deltok også på Energi- og miljøkomiteens 
høring 9. juni 2016. 

Utkastet til friluftsmeldingen tok ikke 
høyde for hunder og hundeeieres natur-
lige plass i norsk friluftsliv. I vårt innlegg 
påpekte NKK at hund bidrar til at en stor 
del av den norske befolkningen benytter 
seg av natur og friluft, og at det er viktig 
at landets kommuner legger til rette for 
at hundens plass i norsk natur bevares. 

20. oktober ble Friluftsmeldingen vedtatt 
i Stortinget. NKK kunne med glede regis-
trere at alle våre innspill ble inkludert i 
den vedtatte meldingen. Det at Stortinget 
stadfester hundens naturlige plass i norsk 
friluft på overordnet nivå er et svært vik-

tig signal til alle lokale myndigheter og 
beslutningstakere.

Komiteen viste i sin innstilling til at det i 
Norge er mange hundeiere som er daglige 
brukere av natur og utmark. Hundehold 
bidrar til økt friluftsliv, bedre folkehelse 
og økt livskvalitet for svært mange men-
nesker i alle aldre. Komiteen mener at å 
tilrettelegge for et mer aktivt hundehold 
raskt vil kunne få positive folkehelseef-
fekter for store deler av befolkningen. 
Det er viktig at flere kommuner legger til 
rette egne områder, slik at flere hunder 
kan løpe fritt i trygge omgivelser. Dette 
gjelder særlig i byer og tettsteder hvor 
det er få og små grøntområder.

NKK vil i 2017 fortsette arbeidet for at 
Friluftsmeldingen resulterer i konkrete, 
forbedrede muligheter for hunder og 
hundeeiere til å utfolde seg i norsk friluft. 
Vi kommer til å arbeide for at departe-
mentet definerer hva et friområde for 
hunder skal være og hvilke behov hunder 
faktisk har når det gjelder å bevege seg 
fritt. Dette er essensielt for at stortings-
meldingen skal innfri intensjonen om at 
landets kommuner skal legge til rette 
egne områder, slik at flere hunder kan 
løpe fritt i trygge omgivelser.

20. oktober ble Friluftsmeldingen vedtatt i 
Stortinget. NKK kunne med glede registrere 
at alle våre innspill ble inkludert i den vedtatte 
meldingen. 

Myndigheter og samfunn

Foto: Istock



Norsk Buhundklubb ble stiftet 
i 1939. Antall medlemmer pr. 
31.12.2016 var totalt 365. Med 
en liten rase, med i overkant av 
1.000 individer på landsbasis,
og hvor mange av medlemmene 
har mer enn en hund, er dette 
en svært god oppslutning. 
Klubben har en avdeling, 
Avdeling Midt-Norge. Klubbens 
viktigste oppgaver er å:
• Fremme interesse for denne   
 allsidige rasen
• Bidra til en sunn utvikling  
 av rasen
• Sørge for et godt fellesskap   
 blant eiere av rasen

FREMME INTERESSE  
FOR RASEN
Norsk buhund er en tallmessig 
liten rase, og påtreffes ikke ofte. 
Rasen er utsatt for konkurranse 
fra et stort utvalg av mellomstore 
hunder av utenlandsk opprinnelse. 
Det er viktig for oss å vise fram 
rasens allsidighet. Fra og med 
2016 har NBK innført kåring av 
beste buhund innen de ulike 
grenene av hundesporten. I 2016 
ble det kåret vinnere innenfor 

agility, rallylydighet  
og lydighet. 
NBK stiller årlig 
med stand på 
Dogs4All.  
Standen  
betjenes av 
både to- og 
firbente. Etter 
at buhunden 
inntok sin plass 
på bordet, ved 
siden av bros-
jyrer og annet 
informasjons- 
materiell, 
har standen 
tiltrukket 
seg mye 
oppmerk-
somhet.  
En annen 
del av infor-
masjons-

arbeidet skjer via NBK sin hjemme-
side og facebookside.  

AVLSARBEID – SUNN  
UTVIKLING AV RASEN
Det overordnede målet for rasen 
er friske, sunne og rasetypiske 
hunder og en stor nok popu-
lasjon. Norsk buhund er en rase 
med svær god helse. Selv om 
rasen er tallmessig liten er det 
god genetisk variasjon, på linje 
med de langt mer tallrike rasene 
gordon setter, engelsk setter og 
norsk elghund grå. 

Norsk Buhundklubb har RAS 
gjeldende til 01.01.2019, denne 
er nå under revisjon. NBK har et 
aktivt avlsråd med høy kompe-
tanse. Hovedfokus for avlsar-
beidet er å beholde buhundens 
gode helse og genetisk variasjon, 
redusere forekomsten av utvik-
lingskatarakt og ikke øke andelen 
individer med ulverulent nukleær 
katarakt. I tillegg er det fokus på HD.

SØRGE FOR GODT 
FELLESKAP
Det store treffstedet for alle 
buhundinteresserte er Buhundens 
nasjonaldag på Hunderfossen. 
Her holder vi vår årlige rasespesial. 
Arrangementet går over en hel 
helg, med aktiviteter som passer 
alle, fredag til søndag. I tillegg 
arrangeres det årlige Pinsetreffet 
av NBK Avdeling Midt-Norge. 
Det legges videre stor vekt på 
informasjon og nettverksbygging 
gjennom sosiale media, dette 
for å lette kontakten og fremme 
uformelle treff buhundeiere 
imellom. 

Norsk Buhundklubb håper at 
stadig flere får øynene opp for 
denne allsidige og kjærlige rasen. 
En hund med stor motor på jobb 
og en kosebamse inne. 

Kirsten Andersen
Sekretær

Norsk Buhundklubb
– VI TAR VARE PÅ ET LITE STYKKE NORGE

Norsk Buhundklubb er raseklubben for den norske urhunden, 
hunden med røtter tilbake til vikingtiden. Dette var hunden 
som skulle hjelpe til med alle typer oppgaver på boplassen. 
Rasen har beholdt sin allsidighet, og brukes også i dag til 
gjeting og jakt. Rasens allsidighet gjør den velegnet både 
som familiehund og til alle typer brukshundsport, som agility, 
lydighet, spor, redningsarbeid og som terapihund.
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Skaubos Elli er 
en blakk buhund. 
Foto: John Hassel Kvale

Kvitlabbens Muste (til daglig Buzz) 

er sort buhund. Foto: Heidi Ernst
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Norsk Buhundklubb

Pressearbeidet i løpet av 2016 var svært 
vellykket – den totale annonseverdien 
for NKK økte fra 21,8 millioner i 2015 til 
34,3 millioner i 2016.* Totalt hadde NKK 
nær 300 artikler i papir- og nettaviser i 
løpet av året. Dette er den høyeste an-
nonseverdien NKK har oppnådd siden 
registreringen av dette begynte. Synlighet 
og en tydelig profil i diskusjoner rundt 
båndtvang, gatehunder og rettssikkerhet 
fører til flere oppslag, som igjen hever 
annonseverdien.

Debatten om sunnhet og raseavl dukket 
opp flere ganger i løpet av 2016. NKK 
var her synlig og tydelig, og til tross 
for at raseavl ble kritisert gjorde NKK 
en god profil i denne debatten. Høsten 
2016 satte NRK fokus på hitrening med 
levende rev, noe som medførte mange 
medieoppslag, blant annet på Dags-
revyen. Informasjon om mediesakene 
ligger på nkk.no.

Når det gjelder informasjon om regis-
treringstall, utstillingene våre, helse- 
statstikk og lignende ser vi at journalister 
i stadig større grad tar inn saker vi sender 
ut, samt kontakte oss for informasjon. 
Vi har i 2016 lykkes med å gjøre eks-
klusive innsalg av registreringstallene 
våre. Dette førte til blant annet til store 
oppslag i VG. NKK kommer til å fortsette 
å selge inn registreringstallene og andre 
aktuelle saker eksklusivt. NKK har som 

uttalt målsetting å fortsette det aktive 
mediearbeidet i 2017.  

nkk.no 
NKKs nettsider er fortsatt svært godt 
besøkt – i løpet av 2016 hadde nettsidene 
4,4 millioner sidevisninger, som er noe 
høyere enn i 2015. I tillegg hadde NKKs 
egen nettbutikk i overkant av 500 000 
sidevisninger.

Sosiale medier 
NKK har stor nytte av tilstedeværelse 
i sosiale kanaler: Facebook, Instagram, 
Twitter og Snapchat. Spesielt Facebook 
har en bred appell og har sammen med 
Instagram stor verdi som omdømmebyg-
ger. Begge brukes bevisst til formidling 
av det brede aktivitetstilbudet NKK har, 
gjerne i form av bilder og filmsnutter som 
nyter stor popularitet hos NKKs følgere. 
NKKs julekalender, med konkurranser og 
premier hver dag, trekker også mye trafikk. 

Publiserte innlegg på Facebook når i snitt 
15-20 000 personer, enkelte innlegg har 
nådd over 100 000 personer i 2016. Tema 
som opptar publikum og oppmuntrer til 
interaksjon, som for eksempel «Kina-saken», 
skaper et betydelig engasjement som er 
med på å vise frem jobben NKK gjør. Rett i 
underkant av 35 000 personer likte Face-
book-siden til NKK ved utgangen av 2016.
Instagram og Snapchat retter seg mot 
en yngre målgruppe enn det Facebook 

gjør, og har en mer uformell profil. Insta-
gram-kontoen til NKK har rundt 7 000 
følgere, og egner seg veldig bra for å 
engasjere tilhengere. NKK har gjennom 
hele året oppfordret til deling av bilder 
fra våre arrangementer. 

Det er ingen tvil om at rekkevidden av 
sosiale medier er viktig for NKK – både 
i arbeidet vi gjør for hundesaken og for 
medlemsvekst.

Nyhetsbrev som kommunikasjonskanal 
Nyhetsbrev er et viktig kommunikasjons-
verktøy i organisasjonen. Nyhetsbrevet 
brukes til å informere medlemmer om 
viktige endringer og nyheter i organisa-
sjonen, samt som påminnelse av frister til 
arrangementer. Nyhetsbrev brukes også 
aktivt i promoteringen av NKK-butikken. 

NKK kan vise til en høy åpningsrate av 
utsendte nyhetsbrev (i underkant av 30 
%), enkelte nyhetsbrev åpnes av over 50 
% av mottakere (gjennomsnitt i Norge = 
23 %). Dette tyder på at nyhetsbrevene 
har høy relevans og stor nytteverdi for 
NKKs medlemmer. NKK sender ut mellom 
3 og 7 nyhetsbrev per måned. På NKKs 
mailingliste hadde vi ved utgangen av 
2016 rundt 110 000 mottakere. NKK har 
også i løpet av 2016 benyttet nyhetsbrev 
til å spre informasjon til klubber og for-
bund, blant annet om støtteordninger 
som momskompensasjon.  

Synlighet i pressen og samfunnet

NKK fortsatte i 2016 arbeidet med å øke synligheten i pressen. 
Vi sendte ut i overkant av 20 pressemeldinger løpet av året, 
noe som er på samme nivå som i 2015. Eksponering i mediene 
har gitt mer strategisk og proaktivt pressearbeid, og vi har hatt 
større fokus på innsalg av saker og eksklusivitet. Dette har ført 
til mer synlighet og vesentlig høyere annonseverdi.  

Synlighet i pressen og samfunnet

*Annonseverdi tilsvarer den summen medieoppslagene ville kostet hvis vi skulle kjøpt tilsvarende eksponering 
gjennom annonser. Tallene er hentet fra medieovervåkning- og analysetjenesten Retriever. 
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Medlemsklubber og medlemskap

NKK hadde pr. 31.12.16 totalt 264 medlemsklubber og forbund. 
Antall medlemskap var ved utgangen av året 93.293

I løpet av 2016 ble følgende klubber tatt opp som medlemmer i NKK: 
Norsk Chodsky Pes, Norsk Whippetklubb og Bamble hundeklubb.

Organisasjon og administrasjon

Utvikling i totale medlemskap
2007 - 2016
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Medlemstall fordelt på klubber i 2016

Raseklubbene 42 794

Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund 14 593

Norske Elghundklubbers Forbund 6 369

Norske Harehundklubbers Forbund 3 127

Norske Dachshundklubbers Forbund 2 257

Regioner

Agder 1 489

Buskerud 1 851

Hdemark/Oppland 2 511

Hordaland 1 837

Nordland 1 693

Nordvestlandet 2 262

Oslo/Akershus 3 255

Rogaland 1 751

Telemark 527

Troms/Finnmark 1 676

Trøndelag 2 146

Vestfold 1 191

Østfold 1 151

Norsk Kennel Klub Ungdom 141

Autoriserte Hundedommeres forening 162

Autoriserte Ringpersonells forening 99

Norsk Freestyleforening 63

Norsk Rallylydighet 334

SUM MEDLEMSKAP 93 293
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Medlemsklubber og medlemskap Klubben arrangerer årlig et 
Lundehund treff med årsmøte 
og spesialutstilling i sommer-
månedene, samt andre akti-
viteter. Hvert fjerde år legges 
denne samlinga til Lofoten, som 
oftest til Værøy som er rasens 
«opprinnelsessted». I 2016 var 
treffet på Ramberg i Lofoten. 
Ellers arrangeres det lokale treff 
for lundehunder rundt om 
i landet flere ganger hvert år. 

På årsmøtet ble også en egen 
mentaltest som klubben utvikler 
for rasen testet ut for første 
gang. Mentaltesten har også 
vært prøvd ut på noen av de 
lokale treffene. 

Klubben er godt i gang med 
sitt krysningsprosjekt der man 
tester ut tre forskjellige raser for 
krysning med lundehund. I 2016 
ble de første kullene i andre 
generasjon av prosjektet født.     

Noen av klubbens medlemmer 
har de siste årene bidratt aktivt 
til økt flysikkerhet ved at de har 
bistått Avinor på flyplassene 
rundt i landet med å lete opp 
fuglereir i flyplassområder, slik 
at eggene kan bli fjernet. Dette 
er en aktivitet som lundehun-
den er naturlig velegnet til, og 
som også gir stor samfunns-
nytte tilbake. 

Annet hvert år har klubben en 
stor telling av alle lundehundene 
i Norge. Dette gjøres for å følge 
med på bestandens utviklilng. 
Alle eierne får noen spørsmål 
angående hunden sin, feks syk-
dommer, testikkelmangel, forsøkt 
brukt til parring og eventuelle 
dødsårsaker, dersom hunden 
er gått bort siden siste telling. 
I 2016 hadde vi ei slik telling og 
det gledelige er at bestanden ser 
ut til å ha økt litt siden forrige 
gang. I Norge var det 657 lunde-
hunder fordelt på 348 hanner og 
309 tisper pr oktober 2016.

2016 var også et meget godt 
valpeår for klubben. Hele 97 
valper så dagens lys og mange 
lykkelige lundehundeiere fikk 
små lundehunder i hus. Vi må 
helt tilbake til 2003 med 102 
fødte valper, for å være 
i nærheten av dette tallet. 
Det er meget gledelig. 

Lundehundklubben deltar også 
aktivt med stand og salgsboder 
på Dogs4All og Camp Villmark 
på Lillestrøm. 

Merete Evenseth
Leder 

Norsk  
Lundehund Klubb
Norsk Lundehund Klubb har hatt et aktivt år i 2016. 
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Daga har nettopp fått sitt første valpekull. Foto Jon F. Wagtskjold

Mio leker med Ylva. 

Foto: Nina Simone Schneider

Erik er halvt islandsk fårehund, Lina 
en lundehund. Foto: Bård Andersen

Venstre: Tjorven, lundehund. 
Høyre: Pippi, lundehund/buhund. 
Foto: Marc Daverdin
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Siden sporten ble offisiell i 
2013 har interessen for å delta 
på prøver formelig eksplodert. 
I 2016 ble det arrangert hele 
136 stevner og disse stevnene 
hadde over 6000 starter. Rally 
er en sport som ikke krever en 
spesiell fysikk hos verken hund 
eller eier. Dette gjenspeiler seg 
i den store variasjonen av raser 
som stiller til start. Med godt 
over 100 ulike raser til start er 
det få andre hundesporter som 
kan vise til like stor bredde som 
akkurat rallylydighet.

Sporten foregår på en bane 
og kombinasjonen av øvelser/
skilt på banen er ukjent for 
fører frem til like før start. Fører 
får briefe/gjøre seg kjent med 
banen uten hund i 10 minutter. 
Da får kan man gå banen uten 
hund og stille dommer spørsmål 
om det er noe man lurer på. 
I rallylydighet er det lov med 
både håndtegn og kommando 
for å hjelpe hunden til å utføre 
øvelsene riktig. Det er også 
lovlig å rose hunden underveis 
i banen. På den andre siden er 
feilmarginene små. Blir ikke feil 
rettet ved at øvelsen repeteres, 
blir det fort en disk. I klasse 1 
må alle hunder ha kobbel på. 
Vanskelighetsgraden økes 
oppover i klassene og når man 
har kommet opp i eliteklasse har 
dommer 72 forskjellige øvelser å 
velge mellom når han/hun skal 
bygge bane. Noen øvelser er 
enkle lydighetsøvelser som sitt, 
dekk og stå. Oppover i klass-
ene blir øvelsene vanskeligere 
så det blir stå under marsj med 
berøring, utsending til kjegle 
med stå og dekk under marsj 
med innkalling. Noen øvelser er 

hentet fra agility slik som hopp 
over hinder, tunnel, lengdehopp 
og slalåm. Men høyde og lengde 
på hopp er betydelig lavere enn 
i agility, slik at alle hunder kan 
klare dette fra liten til stor, fra 
ung til gammel. Andre øvelser 
er hentet fra freestyle slik som 
snurr under marsj, sikk-sakk 
mellom beina og ulike sidebytter. 
Så har man øvelser som inklu-
derer fristende matskåler som 
hunden ikke skal bry seg om. 

De som trener rallylydighet 
trener først og fremst på kon-
takt mellom hund og eier, noe 
som er like nyttig i hverdagen 
som på konkurransebanen. Ved 
at hunden må trenes jevnlig 
for å bli flink og får belønning 
når den gjør ting riktig, får den 
også et meningsfylt liv. Inn-
føring av mellomtitler i 2015 har 
gitt mange hundeeiere fine mål 
å jobbe mot. I 2016 var det 450 
hunder som fikk en eller flere 
titler i rallylydighet. I eliteklasse 
får alle som går til 1. premie cert 
tellende til championat. Norsk 
rallylydighetsklubb har siden 
2014 arrangert et uoffisielt NM. 
Interessen for å delta er stor.   

Sporten er i stadig utvikling. 
Nå er regelverket under ny 
revisjon og nytt regelverk er 
trolig klart før 2018. Norsk 
rallylydighetsklubb håper også 
på å få til et samarbeid på tvers 
av landegrensene. En ting er 
sikkert - sporten har kommet 
for å bli og det skal være GØY 
for både hund og fører å trene 
rallylydighet. 

Inger Handegård
Sekretær

Rallylydighet – en sport med stor bredde og variasjon.

Norsk  
Rallylydighetsklubb
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Foto: Astrid T. Skoog
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Norsk  
Rallylydighetsklubb Representantskapet

Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet
og avholdes hvert år i november måned.

Ordfører: Jan Eyolf Brustad. Viseordfører: Nils Erik Haagenrud.

Hovedstyret
Leder: Tom Øystein Martinsen. Nestleder: Dag Skarpodde

Andre medlemmer: Jan Helge Nordby, Marianne Holmli, Wenche Skogli, 
Petter Elvestad, Anne Mette Sletthaug, Jørn Presterudstuen, Kim Bellamy (NKK-ansattes representant), 

Steinar T.Moen (varamedlem), Erik Bostad (varamedlem), Eva Wiik (NKK-ansattes vararepresentant).

Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør: Trine Hage

NKKs administrasjon

Velferdskomiteen fortsatte sitt virke i 
2016 og har gjennomført flere trivsels-
fremmende tiltak. Tilbudet om fysikalsk 
behandling til samtlige ansatte har blitt 
opprettholdt i 2016 og blir fortsatt i stor 
grad benyttet. 

NKKs administrasjon har en uttrykt hold-
ning mot mobbing. Varslings- og opp-
følgingsrutiner er på plass. 

I løpet av 2016 ble det ikke varslet om noen 
mobbesaker. Administrasjonen vektlegger 
dialog mellom ledelse og ansatte gjennom 
sine allmøter og den daglige driften. 

Som en del av det lovpålagte HMS-arbei-
det ble det for første gang i NKKs historie 
gjennomført en omfattende undersøkelse 
av arbeidsmiljøet i 2016. Undersøkelsen ble 
foretatt i et samarbeid mellom ledelse og 
verneombud. Stress i betydningen «mye 
å gjøre» er en gjenganger hos en stor del 
ansatte, men de færreste gir uttrykk for 
at dette oppleves som negativt stress. 
Flere gir dessverre uttrykk for at de har 

stadig mindre mulighet til å styre sin ar-
beidshverdag og at opplevde krav stiger 
både internt og fra miljøene utenfor. Her 
er det en fin balanse vi må være bevisste 
på. Funn og resultater fra undersøkelsen 
er jobbet videre med i 2017.

Gitt den krevende økonomiske situasjo-
nen organisasjonen på det tidspunktet 
befant seg i, ble det for to år siden gjen-
nomført store interne endringer som vi 
nå ser virkningen av. NKK har fått både 
forbedret effektivitet og bedre service til 
våre målgrupper. For å møte de stadig 
økende forventninger i samfunnet til både 
effektivitet og kvalitet jobbes det konti-
nuerlig med forbedring av prosesser og 

tilgjengelig verktøy både for administra-
sjonens ansatte og våre klubber, forbund 
og regioner og medlemmer.

NKK har et uttalt mål om å jobbe for 
hundevelferd og glede for alle hunder. 
Gjennom hele 2016 ble det tydelig at ge-
vinstene ved å uttrykke at hundevelferd 
er høyt prioritert overfor myndigheter, 
beslutningstakere og publikum er store 
for hele organisasjonen. For å tiltrekke 
seg medlemmer er det svært viktig at 
organisasjonen opprettholder dette ar-
beidet også i fremtiden. Målsetningen er å 
bygge en relevant organisasjonskultur og 
en tydelig merkevare som flere hundeiere 
ønsker å identifisere seg med.

Ved utgangen av 2016 besto NKKs administrasjon av 33,7 årsverk, fordelt 
på 35 ansatte. Arbeidet med å bygge en relevant organisasjonskultur har 
fortsatt i 2016. Det samme gjelder fokus på hvordan vi stadig skal forbedre 
arbeidsprosesser og tilgjengelige verktøy til glede for våre klubber, 
forbund og regioner, medlemmer og ansatte.

Gjennom hele 2016 ble det tydelig at gevinstene 
ved å uttrykke at hundevelferd er høyt prioritert 
overfor myndigheter, beslutningstakere og 
publikum er store for hele organisasjonen.

Organisasjon og administrasjon
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Styrets beretning 2016

Virksomhet 
Norsk Kennel Klub (NKK) er ho-
ved-organisasjonen for hundeinteres-
sene og hundeeierne i Norge. NKK 
består av selvstendige klubber og for-
bund. NKK er en frivillig, partipolitisk 
nøytral og uavhengig organisasjon.

NKK skal ivareta klubbers og forbunds 
fellesinteresser og være et service-
organ for disse. NKK skal også utføre 
andre oppgaver som NKKs organer 
treffer beslutning om. NKKs arbeid 
skal preges av frivillighet, demokrati, 
åpenhet, lojalitet, likeverd og beslut-
ninger truffet på laveste rasjonelle nivå 
og nærmest mulig berørte interesser. 
Klubber og forbunds selvstendighet 
og selvråderett skal ivaretas så langt 
det er forenlig med fellesskapets 
interesser. Delegering av myndighet 
til klubber og forbund skal tilstrebes.

NKK har det overordnede ansvar for 
hundeavl og hunderaser i Norge, men 
forvaltningen av den enkelte rase 
delegeres til de respektive raseklubber.
Antall medlemskap pr 31.12.2016 var 
93.272 en økning på 0,1 % fra samme 
tidspunkt i 2015.

NKK har sitt verneting i Oslo.

Formål
NKK har til formål å ivareta hundens 
og hundeholdets interesser i Norge, 
samt å bidra til å fremme positive 
aktiviteter med hund og hundesport, 
samt forvaltningen av den enkelte 
hunderase. NKK skal også arbeide for 
etisk riktig behandling av hunder, og 
for at avl skjer i ønsket retning, både 
når det gjelder rasestandard, bruks-
egenskaper og rasenes sunnhet.

NKKs formål søkes nådd gjennom at 
NKKs organer og klubber og forbund 
arbeider for NKKs formål på sine om-
råder innenfor de rammer som gjelder 
for NKKs nasjonale og internasjonale 
forpliktelser.

Organisasjon og arbeidsmiljø 
Det ble i 2015 utført i alt 33,7 årsverk 
hvorav 32,7 årsverk var faste og 1,0 
årsverk var vikar/ekstrahjelp. Sykefra-
været utgjorde i 2016 10,49 %, hvorav 
langtidssykefraværet utgjorde 8,96 % 
og korttidsfraværet 1,53 %.  Arbeids-
miljøet er tilfredsstillende. NKK ønsker 
å legge vekt på å dyktiggjøre alle som 
gjør en innsats for organisasjonen. 
Det foregår også kompetanseutvik-
ling av administrasjonen gjennom 
forskjellige former for seminarer og 
kurs. De ansatte har ikke vært utsatt 
for skade eller ulykker i 2016. 

Fraværet har ikke sin årsak i arbeids-
miljøet.

Likestilling 
Organisasjonens styre har 5 mannlige 
og 4 kvinnelige styremedlemmer. 
Styrets leder er en mann. Administra-
sjonens ledelse består av 5 kvinnelige 
og 1 mannlige ledere. Målsettingen 
er gjennom ansettelse å sørge for en 
best mulig balanse mellom kjønnene i 
organisasjonens arbeid. 

Ytre miljø 
NKKs systemer for avfallshåndtering 
og håndtering av forurensende stoffer 
er godkjent og følger de lover, regler 
og forskrifter som gjelder for dette 
området

Finansiell risiko og likviditet 
NKK har ingen rentebærende gjeld og 
alle pengeplasseringene er innskudd 
i bank. 

NKK tar normal risiko ved å gi kunder 
kreditt. Det er liten risiko knyttet til 
valuta og renter. 

Administrasjonen arbeider kontinuerlig 
med forbedringer av rutiner rundt 
innkreving og oppfølging av våre krav 
for minimering av finansiell risiko. 

Årsregnskapet for 2016 
Regnskapet for 2016 viser et over-
skudd på kr 2.160.952 mot kr 1.871.689 
i 2015. Årets overskudd foreslås tillagt 
annen egenkapital. Egenkapitalen 
pr 31.12.2016 vil etter dette utgjøre 
kr 15.599.943. 

Styret mener det fremlagte regnskapet 
gir en rettvisende oversikt over NKKs 
finansielle stilling og resultat pr 
31.12.2016.

Organisasjonens økonomi er med de 
tiltak som er iverksatt tilfredsstillende 
og styret bekrefter at forutsetningen 
for fortsatt drift er til stede. 

Framtidsutsikter
NKK vil fortsette arbeidet for hunde-
velferd og glede på mange forskjellig 
fronter fremover. Enten det gjelder 
nye aktiviteter, helseregistreringer, 
kurs i regi av lokale hundeklubber og 
forbund eller arbeid med å forbedre 
informasjonsmateriale. Målet om 
bedre hundevelferd og glede for to 
– og firebente vil være en rød tråd i 
hele organisasjonens virke.

De resultatfremmende tiltak som 
er implementert foregående år har 
styrket likviditeten og vil gjøre det 
mer realistisk å kunne gjennomføre 
nødvendige IT—investeringer også 
fremover. Organisasjonen må imidler-
tid fortsette sitt fokus på nødvendig 
lønnsomhet. I tråd med Represen-
tantskapets vedtak har styret utover 
fokus på rent driftsmessige forhold, 
økt sitt fokus på hundens velferd og 
det å fortsette arbeidet med å bygge 
en god organisasjon – og organisa-
sjonskultur. Dette arbeidet vil fortset-
te med uforminsket styrke fremover. 
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Årsregnskap 2016
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Årsregnskap 2016 - noter

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. 31.12.2016

Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor:

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering 
av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes og ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives 
ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster vurderes etter andre prinsipper og redegjøres 
for nedenfor.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varer
Er vurdert til lavest anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter evt. fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap er basert på en helhetsvurdering av sannsynligheten for at kravet betales.

Bankinnskudd og kontanter
Inkluderer kun kontanter og bankinnskudd. NKK har ingen øvrige betalingsmidler pr. 31.12.2016.

Anleggsmidler
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost.

Inntektsføring av medlemskontingent
Kontingenten bokføres ved betaling i inntektsåret.

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

Pensjonsforpliktelse og pensjonskostnader
Organisasjonen har en pensjonsordning som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt 
ytelsesplan. Årlig premie kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær 
driftskostnad og er presentert sammen med lønn og sosiale kostnader.
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Note 2 - Inntekter

Note 3 - Personalkostnad
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Årsregnskap 2016 - noter

Note 3 forts.
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Note 4 – Varige driftsmidler NKK 31.12.2016

Note 5 – Andre driftskosnader
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Årsregnskap 2016 - noter

Note 6 – Varebeholdning
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Revisjonsberetning – 3 sider
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Norsk Kennel Klub
Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo
Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo

www.nkk.no
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