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NKKs verdier

Engasjerende
Med engasjerende mener vi:
•	 at NKK arbeider for hund som en aktiv, spennende 

og engasjerende aktivitet.
•	 at medlemskap og tillitsverv i NKK-systemet skal 

oppleves som meningsfullt, lærerikt og engasje-
rende.

•	 at NKK viser seg i media og i samfunnet med ty-
delige holdninger og meninger.

Inkluderende
Med inkluderende mener vi:
•	 at alle hundeeiere skal være tilknyttet NKK fordi 

de føler de har noe igjen for det. I NKK skal det 
være plass for alle interesser innen hundesport.

•	 at NKK arbeider for inkludering av hund og hun-
dehold som en naturlig del av samfunnet.

Kunnskapsrik
Med kunnskapsrik mener vi:
•	 at NKK arbeider for at Norge skal være et  

foregangsland for kunnskap om og interesse for 
hund.

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

Offensiv
Med offensiv mener vi:
•	 at NKK skal være premissleverandør og part i 

alt som har med hund å gjøre i det offentlige 
Norge. NKK fronter våre medlemmers interes-
ser og hundens plass i samfunnet.

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

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

og vektlegger tilgjengelighet og åpenhet i 
sin dialog med enkeltmedlemmer, klubber, 
forbund og allmennheten,

•	 at NKK skal etterstrebe å gjøre relevant  
informasjon offentlig.

•	 at NKK er åpen om utfordringer vedrørende 
hundehelse.

•	 at NKK gir pressen og andre instanser infor-
masjon også i vanskelige og negative saker.

•	 at NKK i forkant informerer pressen og an-
dre instanser om utfordrende saker.

Serviceinnstilt
Med serviceinnstilt mener vi:
•	 at alle som henvender seg til NKK skal 

oppleve at de får rask og god hjelp uansett 
hvordan de velger å ta kontakt.

•	 at NKK skal oppleves som lett tilgjengelig 
for medlemmene.

Innledning 
NKKs årsberetning for 2010 følger systematikken fra Tiltaks-
plan for NKK 2010-2012 slik at det igjen rapporteres i forhold 
til de tiltak som Representantskapet har gitt i oppdrag gjen-
nom vedtatt Tiltaksplan for perioden.

Verdi- og måldokumentet har nedfelt NKKs mål og verdier 
og mange av de fortløpende og kontinuerlige oppgavene er 
forankret i disse uten at de blir oppgitt som konkrete oppdrag 
i Tiltaksplanen fra år til år. Årsberetningen omfatter likevel 
også mange av disse oppgavene. Tiltaksplanen og Årsberet-
ningen fokuserer dessuten spesielt på Hovedstyrets prioriterte 
satsningsområder for 2010.

NKK har gjennom styrking av kompetanse på kommunikasjon 
blitt stadig mer synlige i media og presse og i samfunnsde-
batten. Verdien engasjerende søkes oppnådd både gjennom 
kommunikasjonsarbeid og videreutvikling av aktivitetstilbudet 
til medlemmene og utvikling av nye tilbud. 

En annen av NKKs verdier er inkluderende. Gjennom prosjekter 
for medlemsverving har NKKs medlemsmasse økt jevnt og trutt, 
og framgangen har fortsatt også i 2010. Det fokuseres på å nå 
nye grupper av hundeeiere, slik som eiere av blandingshunder og 
andre uregistrerte hunder. Målet er å samle flest mulig hundeei-
ere i NKK, og dermed gjøre NKK større og sterkere. 

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

Vi arbeider for å kunne være en offensiv premissleverandør og 
part i samfunnsdebatten på vegne av hundeeierne. NKK har i 
2010 styrket sin kompetanse på og erfaring med politisk virksom-
het. Under året har organisasjonen engasjert seg i flere saker med 
utgangspunkt i hundeloven og forskrifter, særlig bestemmelsen 
om farlige raser og båndtvangsbestemmelser. NKK har også 
vært aktiv med hensyn til lovanvendelsen, spesielt når det gjelder 
urettmessig avlivning av hunder. NKK har i løpet av 2010 hatt nær 
dialog med Mattilsynet i flere saker. 

I 2010 ble åpen innlemmet som en av NKKs verdier. Denne viktige 
verdien blir blant annet implementert gjennom høringer av regel-
verk, Tiltaksplaner og andre viktige dokumenter, samt gjennom 
publisering av protokoller fra møter i Hovedstyret og andre NKK-
organer. 

NKK søker å være en serviceinnstilt organisasjon, ikke minst gjen-
nom en forpliktende serviceerklæring. 

NKK skal være
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Sammen om målene
     Sammen om målene

Det er viktig for organisasjonen at styret håndterer strategiske og 
overordnede saker, og at enkeltsaker i størst mulig grad håndteres 
av andre nivåer i organisasjonen. Prosessen med å delegere beslut-
ningsmyndighet fra Hovedstyret til lavere og mer spisskompetente 
organer innen organisasjonen har i 2010 resultert i at stadig flere 
beslutninger blir fattet av andre organer. Dette har medført en re-
duksjon i antall saker som blir håndtert av Hovedstyret, i 2010 ble 192 
saker behandlet i ett ekstraordinært og ti regulære hovedstyremøter. 

Hovedstyrets leder, nestleder og et styremedlem trakk seg med 
umiddelbar virkning fra sine verv i august 2010, mens resterende 
styremedlemmer ble sittende. På ekstraordinært representant-
skapsmøte i november ble det valgt ny leder og nestleder. Ettersom 
nyvalgt leder var et sittende styremedlem, ble det valgt inn et nytt 
styremedlem i hennes sted. 

Medlemsklubber og medlemskap
NKK hadde per 31. desember 2010 totalt 248 medlemsklubber (233 
per 31. desember 2009), inklusiv 94 (83) raseklubber og 23 (23) 
lokale fuglehundklubber (se side 16 for en oversikt). 

Fra 1. januar 2010 ble følgende nye raseklubber innvilget medlemsav-
tale med NKK:

•	 Norsk Bichon Havanais Klubb
•	 Norsk Boston Terrier Klubb
•	 Norsk Chihuahuaklubb
•	 Norsk Chinese Crested Klubb
•	 Norsk Lhasa Apso Klubb
•	 Norsk Mops Klubb
•	 Norsk Papillon og Phalene Klubb
•	 Norsk Shih Tzu Klub
•	 Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Følgende nye medlemsklubber har blitt med i NKK-organisasjonen i 
løpet av 2010:

•	 Australsk Gjeterhund Klubb Norge
•	 Hvit Gjeterhund Klubb
•	 Tana Hundeklubb
•	 Urskauen Agility Klubb
•	 Ytre Namdal Hundeklubb 
•	 Autoriserte ringpersonells forening

Nye lover for NKK
Hovedstyrets forslag til nye lover for NKK ble vedtatt på NKKs 
ordinære representantskapsmøte 2010. Det praktiske arbeidet med 
utformingen av de nye lovene var overlatt til en komité nedsatt av 
Hovedstyret. Lovforslaget hadde vært på høring hos medlemsklub-
bene i årsskiftet 2009/2010, og det kom mange konstruktive forslag 
i høringen. Forarbeider og kommentarer danner tolkningsgrunnlag 
for de nye lovene.

Med de nye lovene følger også at de ansatte skal ha en representant 
i Hovedstyret. Etter representantskapsmøtet 2010 valgte de ansatte 
sin representant med personlig vararepresentant til Hovedstyret.

Hovedstyrets satsningsområder 
for 2010
Representantskapet vedtok gjennom tiltaksplanen Hovedstyrets 
satsningsområder for 2010:

•	 Videreutvikling av organisasjonsstrukturen, inklusiv komitéstruk-
turen

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

- innen rimelige grenser. Det skal settes av nødvendige økono-
miske ressurser til dette arbeidet.

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

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

NORSK ELGHUND GRÅ. Foto: Vibeke Brath.
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Økonomi

Økonomi 

Hovedtall for NKKs utstillinger i 2010
Antall hunder Økonomisk resultat

Sted Reelt Budsjett Reelt Budsjett

Bø i Telemark 2 755 2 933 -2 154 139 970

Bergen 2 000 1 820 -67 008 303

Harstad 1 368 1 306 -4 712 -97 443

Kristiansand 2 248 2 326 109 598 93 055

Drammen 2 963 3 370 184 767 172 227

Trondheim 2 708 2 577 229 650 72 026

Oslo Double (Bjerke) 8 927 7 056 850 673 400 915

Stavanger 2 101 2 138 57 128 123 137

Hamar 3 120 3 315 -51 196 55 808

Tromsø 1 594 1 623 -34 480 -46 661

Lillestrøm m/nordisk vinner 5 812 7 130 -212 800 -161 390

TOTALT 35 596 35 594 1 059 466 751 946

Fokus på økonomi
Hovedstyret og administrasjonen har kontinuerlig fokus på økono-
mien. Det foretas en løpende evaluering av kostnader for om mulig 
å effektivisere og redusere disse. Inntektsbringende tiltak har vært 
prioritert, slik at NKK skal ha økonomisk ryggrad til også å påta seg 
kostnadskrevende oppgaver. Økonomisk gjør organisasjonen det 
svært bra i 2010. Det har vært rom for å bruke mer enn én million 
utover budsjettet på prioriterte satsingsområder som hund og helse, 
IT-utvikling og dommerstøtte. Store deler av disse kostnadene be-
lastes de bundne fondene slik at årets tilførsel til frie fond var kr. 966 
658. Organisasjonens egenkapital var sterk ved utgangen av året.

Økonomi ved NKKs utstillinger 
Målet om at utstillinger under ett må ha positivt resultat ble nådd 
i 2010, jfr. utstillingsregnskap side fem. Spesielt “Oslo Double” på 
Bjerke var svært populært da man hadde mulighet til å vinne to stor-
CERT på to dager. 

Ordningen med elektroniske startnumre har vist seg å fungere svært 
tilfredsstillende, og systemet benyttes nå av nær sagt alle utstillings-
arrangører i Norge.

Priser på NKKs produkter 
NKKs priser forble uendrede fra 2009 til 2010 med unntak av en me-
get moderat prisøkning for røntging av albuer og hofter, hvor prisen 
ikke har vært justert på mange år. 

Annonseinntekter 
Kommersielle annonser er den klart største inntektskilden for 
Hundesport. Annonseakkvisitøren HS-media er ansvarlig for salget. 
Se detaljert regnskap for Hundesport inkludert kommentarer til de 
enkelte postene på side 27.

Momskompensasjon fra Lotteri- 
og Stiftelsestilsynet 
NKK er medlem i Frivillighet Norge og støtter arbeidet organisasjo-
nen gjør i forbindelse med kompensasjon av moms til alle frivillige 
organisasjoner. NKK søkte for 2010 på vegne av seg selv og hunde-
klubbene og fikk innvilget kompensasjon på kr. 1,0 million, mot 1,6 
million i 2009.

Tallene inkluderer alle direkte inntekter og kostnader, også lønn og sosiale kostnader. Lønn og sosiale kostnader utgjør drøye 1.500.000 når 
man ser alle utstillingene under ett.
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Rapport ift Tiltaksplanen

Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør

Aktivitetsavdeling
Avdelingsleder

Helseavdeling
Veterinær fagsjef

Regnskaps- og  
registreringsavd.

Økonomisjef

Organisasjonsavdeling
Organisasjonssjef

Kommunikasjonsavdeling
Avdelingsleder

IT-avdeling
IT-sjef

Organisering av administrasjonen fra 1. september 2009

Administrasjon
Bemanning og administrativ 
struktur
Ved utgangen av 2010 besto administrasjonen av 38 årsverk, fordelt 
på 40 fast ansatte. Kontorene er på Bryn i Oslo. 

Ny avdelingsinndeling i administrasjonen ble innført fra 1. september 
2009. Endringene i avdelingsstrukturen innebar en reduksjon i antall 
avdelinger og en mer hensiktsmessig fordeling av oppgaver. I 2010 
har man høstet erfaring med den nye administrative inndelingen. Det 
har blitt gjort noen mindre justeringer i arbeidsfordelingen mellom 
avdelingene, inklusiv forankringspunkter for noen av komiteene. 
Oversikt over avdelingenes ansvarsområder finnes i årsrapporten 
foran rapportene fra hver avdeling.

Kompetanseutvikling
Også i 2010 har kompetanseutvikling i NKKs administrasjon vært 
et høyt prioritert område. Opplæring og kursing innen NKKs egen 
virksomhet og aktiviteter har vært prioritert. 

Det har vært satset på utvikling av kompetanse i Helseavdelingen 
innen bruk av hund i ulike terapisituasjoner. Veterinærkonsulenten 
har i 2010 avlagt eksamen ved Universitetet for miljø og bioviten-
skap i Dyreassistert terapi og Dyreassisterte intervensjoner med 
hund. Disse kursene har også gitt god kompetanse innen atferd og 
læringsteori.

Aktivitetsavdelingen har hatt ansatte som observatør på prøver for 
å øke kunnskapen om de prøveformene som ligger til avdelingen. 
Medarbeiderne i NKK har gjennomgått opplæring innen blant annet 
prosjektarbeid, datakommunikasjon og arbeidsmiljø.

Komitéstrukturen
Komitéstrukturen i NKK har vært under stadig revisjon med formål å 
redusere antall faste komiteer oppnevnt av Hovedstyret og organise-
re de gjenværende komiteene etter en hensiktsmessig struktur. NKKs 
Jakthundkomité, etablert i 2009, fremheves spesielt som et organ 
som har fått delegert myndighet til å behandle mange viktige saker 
og til å treffe beslutninger på vegne av organisasjonen. Etablering av 
andre særkomiteer har blitt vurdert i 2010 etter at de nylig vedtatte 
lovene åpner for dette, og det er besluttet å arbeide videre med 
denne modellen i forhold til både ungdomsarbeid og dialogen med 
regionene.

Servicemål, kvalitetssikring og  
rasjonell drift
Rapporteringen i forhold til Serviceerklæringen har avslørt få avvik i 
løpet av 2010, og kundene har vært informert om avvikene via www.
nkk.no. Det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring av administra-
sjonens rutiner og produkter, ikke minst med hensyn til effektivise-
ringstiltak og rasjonell drift.

Kulturbygging og arbeidsmiljø
Arbeidet med oppfølgingen av en arbeidsmiljøundersøkelse fra 
2009 har blitt videreført i 2010. Hovedstyret har vedtatt at det skal 
gjennomføres tilsvarende undersøkelser ved behov. 

Intern kommunikasjon og informasjon har under året blitt styrket ved 
hjelp av allmøter og elektroniske informasjonskanaler. De ansatte i 
administrasjonen har ved lovendringen i 2010 fått en representant i 
Hovedstyret.

Velferdskomiteen har også i 2010 gjennomført flere trivselsfrem-
mende tiltak. I løpet av året gjennomførte administrasjonen blant 
annet en fellesreise til Praha, som erstatning for en planlagt tur til 
Europautstillingen i Celje, Slovenia. De aller fleste ansatte deltok, og 
programmet besto både av faglige og rent sosiale innslag. 

Tiltak for forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet er gjennomført 
blant annet gjennom innkjøp av ytterligere heve-/senkepulter og 
andre hjelpemidler. Samtlige ansatte har fått tilbud om fysikalsk 
behandling.

Sykefraværet var i 2010 på 7,64%, hvilket innebærer en økning fra 
året før.  En betydelig del av sykefraværet skyldes langtidssykemel-
dinger. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker.

Politisk arbeid og policyarbeid 
Rovdyrdebatten blusset opp på vårparten og førte til sterkt engasje-
ment hos medlemsmassen. NKK så behov for å ha en uttalt policy i 
saken, og denne ble vedtatt av Hovedstyret senere på året etter å ha 
vært på høring til medlemsklubbene. 

NKK har i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF), vært 
i møte med Justisdepartementet angående flere saker hvor hunder har 
blitt urettmessig avlivet. Saken har også vært omtalt i Hundesport. 
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Rapport ift Tiltaksplanen

Nødverge for hund var en annen sak NKK samarbeidet med NJFF 
om, og resulterte blant annet i en skriftlig henvendelse til Direktora-
tet for naturforvaltning for å fremme organisasjonenes standpunkt i 
saken. 

NKK har også i 2010 vært engasjert i Hundeloven og ikke minst i 
kommunale forskrifter hjemlet i loven. De kommunale forskriftene 
håndteres av regionene ved hjelp av en veileder fra NKK sentralt.

NKK har avgitt diverse høringsuttalelser i løpet av året, blant annet 
vedrørende endring i lov om dyrevelferd, instruks for dyrevernnemn-
der, personopplysningloven og om veterinærvakt for smådyr.

Tema i Hundesport nr. 4/11 omhandlet hundetrening, og synliggjorde 
behovet for en enhetlig policy angående hundetrening fra NKKs side. 
Arbeidet ble startet av Kompetansegruppen atferd på høstparten.

Internasjonalt arbeid, deltakelse i 
NKU og FCI
NKK har i løpet av 2010 fortsatt prioritert deltakelse i de organer 
innenfor NKU og FCI hvor Norge har vesentlig interesse. Det legges 
vekt på godt forberedt, koordinert og aktiv møtedeltakelse i de ut-
valgte fora. Prosedyrer for deltakelse er utarbeidet. Disse inkluderer 
forankring og rapportering. Årlig møte mellom NKKs representanter i 
internasjonale organer ble ikke prioritert i 2010.

Det ble i løpet av 2010 etablert et fast møteforum med The Kennel 
Club, London i samarbeid med Svenska Kennelklubben. Helseav-
delingens leder sammen med representant fra Hovedstyret var i 
oktober i møte med The Kennel Club (KC) og SKK i London. Det ble 
diskutert bl.a. KCs krav vedrørende FCI-dommere som skal dømme i 
UK, ulikheter i rasestandarder i UK og FCI og utviklingen av helsear-
beidet i de deltakende landene. NKKs avlsstrategi og Etiske grunnre-
gler for avl og oppdrett ble svært godt mottatt av KC. 

Forberedelsene til innføring av felles nordiske utstillingsregler fra  
1. januar 2011 har krevd vesentlige ressurser i 2010, blant annet gjen-
nom utarbeidelse av materiale og kursing av funksjonærer. 

Under norsk ledelse av henholdsvis Astrid Indrebø og Leif-Herman 
Wilberg har FCIs Breeding Commision og FCIs Show Commission 
lagt fram og fått gjennomslag for flere viktige forslag.

Prosjektet Europavinner 2015 ble videreført i 2010 med etablering 
av en prosjektgruppe og en styringsgruppe med tydelig avgrensede 
ansvarsområder og oppgaver, samt planlegging av søknaden om 
arrangementet. NKKs utnevnte ambassadører for EUV-15 har samlet 
støtte for Norges kandidatur. NKK var representert på FCIs Europa-
seksjonsmøte i Celje, Slovenia ved Terje Lindstrøm, Rita Tilley Wilberg 
og Espen Engh. Også her hovedformålet var å promotere Norges 
kandidatur til Europavinner 2015. NKK var likeledes representert og 
hadde stand på Verdensutstillingen i Herning, Danmark.

Nasjonalt anlegg for hundeaktivi-
teter
Det er opprettet en arbeidsgruppe for utredning av nasjonalt anlegg 
for hundeaktiviteter. Arbeidet med å kartlegge premisser, behov og 
bruksområder ble påbegynt i 2010. Noen alternative lokalisasjoner 
har vært vurdert, men ikke funnet egnet.

Ytre miljø
NKK forurenser det ytre miljø i ubetydelig grad.

Likestilling
Det sittende Hovedstyret, valgt på ekstraordinært representant-
skapsmøte i november, har for første gang en overvekt av kvinner. 
For første gang i NKKs historie valgte Representantskapet en kvin-
nelig leder av Hovedstyret. Hovedstyret tar hensyn til kjønnsforde-
ling ved oppnevnelser til komiteer og kompetansegrupper. Mål om 
likestilling i organisasjonen må med dette antas å være oppnådd.

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

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

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

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

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

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

Komiteer som sorterer under  
avdelingen:
1) NKKs Jakthundkomité (NJK)
2) NKKs representant i Samordningsutvalget NKK/NJFF – ter-
minlister utstilling og prøver
3) Kompetansegruppe for ringsekretærer
4) Dommerutdannelseskomiteen (DUK)
5) Utstillingskomiteen
6) Komiteen mot ”faking”-problematikk
7) Vinnergallakomiteen
8) Kongsvoll/Hjerkinn-komiteen
9) Seks kompetansegrupper for:  Agility, Blodspor og ferskspor, 
Brukshund- og kåringsprøver, Lydighet, Mentaltester og RIK.
10) Oppfølging av diverse FCI-komiteer/FCI-representanter

    Rapport ift Tiltaksplanen

Aktivitetsavdelingen
Norsk Vinner- Oslo Double
Norsk Vinner ble avholdt i Oslo. For første gang ble det avholdt to 
separate internasjonale utstillinger i løpet av en helg. Til sammen 
hadde utstillingene 8.927 påmeldte. Oslo Double ble arrangert som 
trening til en potensiell Europavinnerutstilling, med tilhørende større 
markedsføring mot utenlandske utstillere. Spesielt ble det forsøkt 
å rekruttere flere utstillere fra Russland og Finland, da man antar 
at potensialet er størst i disse landene. Norske utstillere ble forsøkt 
rekruttert med egen invitasjon per e-post. 

Påmeldingstallene ble rekordhøye for begge dager samlet sett. Del-
takere fra 16 forskjellige land deltok på utstillingen. Det ble også laget 
reportasje på engelsk som ble publisert i den engelske hundeavisen 
Dog World i etterkant. 

Rekorder ble knust på 
DOGS4ALL
Med over 6.500 påmeldte hunder satte DOGS4ALL ny deltakerre-
kord. Fra både Norden og store deler av Europa kom det hunder for 
å konkurrere om tittelen ”Nordisk vinner”. Det ble i løpet av helgen 
samlet inn kr 13 000 til Norske Redningshunder.

NKK-arrangementer 2010
NKK arrangerte elleve internasjonale utstillinger med agility- og 
lydighetskonkurranser. Ved en av utstillingene ble vi berørt av 
vulkanutbrudd på Island, og det var stor usikkerhet rundt gjennom-
føring av arrangementet. Utfordringene ble mange, men utstillingen 
ble gjennomført.

Dommerne kom i hovedsak fra Norden, men alle kontinenter var i 
løpet av året representert på NKKs utstillinger.

Norgesmesterskapet i lydighet ble i 2010 avholdt i forbindelse med 
NKK Drammen. Mesterskapet var vellykket, og ble gjennomført med 
Oslo og Omegn Dressurklubb som teknisk arrangør. Norgesmester-
skapet i agility ble arrangert i forbindelse med DOGS4ALL.
Teknisk arrangør var Follo Brukshundklubb som utførte arrangemen-
tet på en vellykket måte. 

Juniorhandling
Norsk og nordisk mesterskap i Juniorhandling ble avholdt på 
DOGS4ALL. Vinner av det norske mesterskapet ble Patrick Oware 
fra Tromsø. Det norske laget vant også det nordiske mesterskapet.
Det individuelle mesterskapet ble vunnet av Victoria Gill, Norge.

Resultatregistrering
I forbindelse med alle NKKs utstillinger blir nå resultatene registrert 
fortløpende, slik at våre medlemmer kan følge med på internett. 
Tiltaket har blitt meget populært. 

Rekruttering til dommer-
utdanning
Det ble startet dommerelevkurs for eksteriørutdanning høsten 2010 
med avslutning i 2011. På mentaltestsiden er det avholdt et MH be-
skriverkurs. Kurset ble avholdt i april på Hauerseter.
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27. - 28. NOVEMBER 2010

Nordisk Vinnerutstilling NKK
Rasetorg
Utstyrsmesse
Aktiviteter

Samarbeid med hundeskolene 
Saken om samarbeid med hundeskoler/private aktører ble behandlet 
videre gjennom hele 2010, med to ulike høringsrunder til klubbene. 
Høringssvarene ble bearbeidet videre og konklusjon i saken ble truf-
fet i 2011. Det ble ikke innstilt på samarbeid med private aktører.

Jakthundkomité 
Komiteen består av fem representanter fra jakthundsektoren, samt 
én person fra Hovedstyret. Komiteens saksbehandler er Aktivitets-
avdelingen. Evalueringen av komiteen viser at NJK skaper gode 
samarbeidsrelasjoner innen jakthundsektoren og mot NKK som 
sentralledd.  Det virker som om organisasjonsleddene innen jakt-
hundsektoren nå generelt er på veg til å utvikle en positiv holdning i 
forholdet til samarbeidet mot og med NKK.

Jaktens betydning i samfunnet og 
samarbeid med NJFF
NKK har gjennom året videreutviklet det gode og aktive samarbei-
det med NJFF gjennom kontaktmøter og hyppig dialog. Vi har i flere 
saker alliert oss med NJFF med formål å fronte jaktens betydning i 
samfunnet og sikre utøvelsen av jakt- og friluftsaktivitet. Argumenter 
som viser til samfunnsnytten av jakt i forbindelse med blant annet 
ettersøk og utrydning av sykdommer blir brukt i vår felles kommuni-
kasjon med presse og myndigheter. 

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

Autorisasjoner og godkjenninger i 2010
Brukshundprøver 2

Drevprøve for bassets 2

Drevprøve for dachshund 3

Drevprøve alpinsk dachsbracke 1

Drivende hunder tilsluttet NHKF 17

Elghundprøve bandhund 9

Elghundprøve løshund 20

Ettersøk (dømmer blod-og ferskspor) 22

Fuglehundprøve 21

Fuglehundprøve apport 1

Jaktanlegg spaniel 2

Lydighetsdommer 5

Mentalbeskrivelse 2

Ringsekretærer 16

Eksteriørdommere 4

Utdannelse som kan lede til  
bemyndigelse eller godkjenning
Det ble i 2010 avholdt kurs i kategoriene for:

•	 Instruktør trinn I: 14
•	 Instruktør trinn II - Lydighet: 1
•	 Instruktør trinn II – Bruks: 1
•	 Figurantkurs: 10
•	 Testlederkurs: 8
•	 RIK Grunnkurs: 17
•	 RIK Figurantkurs: 7

NKK har autorisert tre nye allround-dommere for eksteriør i løpet av 
året. 44 eksteriørdommere har utvidet sitt rasespekter.

Arrangementer i klubbenes regi
Totalt har det vært arrangert 603 utstillinger inkludert agility- og 
lydighetsstevner i 2010. Disse fordeler seg fra små rasespesialer på 
noen få titalls deltakere til større arrangementer.

Ettersøk
I 2010 ble det registrert 1 083 nye ettersøksekvipasjer til bruk på 
skadet hjortevilt. Det ble også laget nye utdanningsregler for etter-
søksdommere.

Regelverk
Følgende regelverk har blitt revidert i 2010:

•	 Agility
•	 Blod- og fersksporprøver
•	 Bruksprøveregler -  nordisk program
•	 Drevprøve for bassetrasene
•	 Hiprøver
•	 Jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF
•	 Jaktprøver for retriever
•	 Lydighet 
•	 Mentalbeskrivelse Hund (MH)
•	 Utstillingsreglene
•	 Championatreglene
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Norske deltakere i utlandet
En rekke norske hunder har gjort seg bemerket i ut-
landet på en lang rekke arenaer i løpet av 2010. Det er 
umulig å liste opp alle, men her nevnes noen som har 
utmerket seg spesielt:

Eukanuba World Challenge og AKC  
Invitational 2010
Norge var representert på Eukanuba World Challenge 
2010 i Long Beach, California med greyhounden Int.
Ch.Showline Sporting Step. Den norske hunden ble BIR 
på AKC Invitational og ble plukket ut som en av tolv 
finalister til Eukanuba World Challenge-finalen. NKK var 
representert på dette viktige arrangementet ved Hoved-
styreleder Siv Sandø.

Verdensmesterskap i lydighet
VM ble arrangert i Herning i tilknytting til Verdensutstil-
lingen. Det norske laget tok bronse under mesterskapet.

Nordisk mesterskap i lydighet
Nordisk mesterskap i lydighet ble arrangert i Stockholm. 
Laget tok gull, og Maren Helene B. Teien og bordercol-
lien N LCH Amira deltok i den individuelle konkurransen 
og gikk helt til topps og ble Nordiske Mestere. 

Nordisk mesterskap i agility
Nordisk mesterskap i agility ble arrangert i Herning. 
Sammen med sin shetland sheepdog, Taco, gikk norske 
Stine Haakensen til topps i individuell klasse liten. 

Europapokalkonkurransen for harehunder
EP-konkurransen ble i 2010 arrangert i Sveits. Norge del-
tok med tre hunder. Nr.2 med resCACIT gikk til Øyvind 
Lundbergs Haldenstøver King. Også de to andre norske 
deltakerne oppnådde gode plasseringer.

VM-gull til damelaget i St. Hubertus
Det norske kvinnelaget besto av Randi Schulze med SV 
Gressfjellets Quick Step og Marte Ottesen med ES Hjalla-
bakkens Rips vant gull i VM for fuglehunder.

Marte Ottesen (t.v.) og Randi Schulze vant VM-gull i St. Hubertus i 2010. Foto: 
Elisabeth Kallevig.
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Helseavdelingen

Helseavdeling

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

2. Forskning, forskningsformidling: Forskning og delta-
kelse i forsk ningsprosjekter, publisering av forskningsresultater, 
deltakelse på kongresser, formidling vitenskapelig og populær-
vitenskapelig (som NKKs forskningsforum og andre kanaler)

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

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

5. Kontakt med veterinærer i felten og forankrings-
punkt for veterinære konsulenter: Avlesere for HD, AD, 
spondylose, øyelysning m.m.

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

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Sunnhetsutvalget
2. Kompetansegruppe atferd

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

Informasjon og utdannelse
Informasjons- og utdanningsvirksomheten vedrørende helse, avl og 
oppdrett er høyt prioritert. 

Det er avholdt ett røntgenkurs for veterinærer (HD/AD-prosedyrer) i 
samarbeid med Den norske veterinærforening (ca 50 deltakere).

Helseavdelingen har ikke hatt kapasitet til å prioritere forelesninger i 
raseklubber; det er kun forelest i én raseklubb i 2010. Veterinærkon-
sulenten har bidratt med informasjon om helserelaterte problemstil-
linger gjennom innlegg i Hundesport. 

Avdelingen har bistått med avlsveiledning overfor raseklubber og 
oppdrettere. 

Helseavdelingens leder har holdt forelesning for raseklubber i  
Canada og i Danmark om sunn hundeavl og NKKs avlsstrategi.

Vedrørende kompetanseutvikling i Helseavdelingen, se under Admi-
nistrasjonen.

NKKs Oppdretterskole
Kurs 2 - Oppdrett startet i 2010, og ble avholdt i fire regioner: 

•	 Region Nordvestlandet, Ålesund, 6. - 7. januar (60 deltakere)
•	 Region Trøndelag, Trondheim, 6. - 7. mars (130 deltakere)
•	 Regionene Vestfold, Telemark og Buskerud (sistnevnte var ar-

rangør), Drammen, 16. - 17. oktober (170 deltakere)
•	 Region Troms/Finnmark, Tromsø, 30. - 31. oktober (60 delta-

kere). 

I likhet med kurs 1 har også oppslutningen om kurs 2 vært utrolig 
god. Regionene har tatt utfordringen med å skaffe store nok lokaler, 
slik at det i 2010 har vært plass til alle som har meldt seg på.  

NKKs Forskningsforum Hund 
Forskningsforum Hund ble avholdt på Norges veterinærhøgskole 19. 
oktober, med fullsatt sal (180 deltakere) og utmerkede forelesninger. 
Årets arrangement var lagt dagen før møtet i NKU/VK, og to repre-
sentanter fra SKK var også til stede på Forskningsforum. Intervjuer 
med foreleserne angående prosjektene er presentert gjennom flere 
nummer av Hundesport.

Sentral registrering av DNA-tester
Flere klubber har søkt og fått innvilget sentral registrering. NKK sam-
arbeider med Norges veterinærhøgskole (NVH) om Biobanken, og 
det pågår også et nordisk samarbeid om biobank gjennom NKU.

Elektroniske helseundersøkelser
Elektroniske helseundersøkelser for raseklubber i regi av NVH i sam-
arbeid med NKK – hundoghelse.no – er gjennomført for flere raser i 
2010.

NKKs etiske retningslinjer for hold 
av hund
NKKs Etiske retningslinjer for hold av hund, som er utarbeidet av 
Helseavdelingen, ble sluttført og vedtatt av Hovedstyret våren 2010.
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Funksjonell helse i eksteriør-
bedømmelsen - rasespesifikke 
dommeranvisninger
NKK øker fokuset på funksjonell helse i eksteriørbedømmelsen. Ar-
beidet med Rasespesifikke dommeranvisninger ble påbegynt i 2010 
og planlegges sluttført i 2011. 

Prosedyre for undersøkelse av pa-
tellaluksasjon
Arbeidet med utarbeidelse av prosedyre for undersøkelse for 
patellaluksasjon er påbegynt. NKK vil benytte den graderingen og 
undersøkelsesmetodikken som benyttes av SKK. Målsetningen er 
sentralt registrering av resultater i DogWeb i samarbeid med IT-
avdelingen. Arbeidet planlegges sluttført i 2011/2012.

Dommerkompendium i anatomi
Revideringen av Dommerkompendium i anatomi ble påbegynt i 
2010. Dette er imidlertid et tidkrevende arbeid; Helseavdelingen plan-
legger å ferdigstille det reviderte kompendiet ved utgangen av 2011.  

Dopingregler
Avdelingen påbegynte i 2010 arbeidet med NKKs Dopingregler. 
Det foreløpige arbeidet er gjort i samarbeid med Birgit Ranheim, 
førsteamanuensis i farmakologi og toksikologi ved Norges veterinær-
høgskole. 

NKUs røntgenpanel
Det har vært avholdt to møter i NKUs Røntgenpanel, hvor kvalitets-
sikring av diagnoser har høy prioritet. Helseavdelingen har brukt en 
del tid på saker for å påse at samarbeidsavtalen med veterinærer 
som sender inn bilder for avlesning i NKK, overholdes. 

NKKs Sunnhetsutvalg
NKKs Sunnhetsutvalg har avholdt to møter i 2010. Tiltak for avl 
av funksjonelt sunne hunder har høy prioritet i Sunnhetsutvalgets 
arbeid.

Kompetansegruppe Atferd
Helseavdelingen overtok sekretariatet for NKKs Kompetansegruppe 
Atferd i 2010. Det er avholdt flere møter. Hovedfokus har vært utar-
beidelse av etiske retningslinjer for oppdragelse, opplæring og tre-
ning av hund, som skal innarbeides i de tidligere vedtatte retningslin-
jene for hold av hund. De nye retningslinjene får navnet Norsk Kennel 
Klubs Etiske retningslinjer for hold, oppdragelse og trening av hund.

Forskningssamarbeid
Flere internasjonale vitenskapelige artikler er publisert i 2010, blant 
annet artikkel om kullstørrelse og tidlig valpedød, jmf Borge KS, 
Tønnesen R, Nødtvedt A, Indrebø A: Litter size in purebred dogs – a 
retrospective study of 224 breeds. Theriogenology, 2011 Mar 15; 75: 
911-9 (E-pub dec 2010).

Utarbeidelse av vitenskapelige artikler om perinatal dødelighet hos 
224 raser, om testikkeltumor og om retinaforandringer hos border 

collie pågår for publisering i 2011. Arbeid med artikler om atferd 
pågår også, men er ikke ferdig til publisering. Forskningssamarbeidet 
med NVH innen molekylærbiologi (DNA-forskning) fortsatte gjen-
nom prosjektet om epifysedysplasi hos hygenhund og dunker. Andre 
samarbeidsprosjekt med NVH i 2010 er HD, arvbarhet og miljøfakto-
rer samt kreftforskning.

Internasjonalt samarbeid 
NKK er i FCI Breeding Commission (BC) representert ved Helseav-
delingens leder som ble gjenvalgt som kommisjonens president i 
2010. BC utarbeidet i 2009 forslag til FCI Breeding Strategy, som i 
stor grad bygger på NKKs Avlsstrategi. FCI General Committee (GC) 
vedtok forslaget uten forandringer. 

Nordisk samarbeid om hund og helse pågår gjennom NKUs Viten-
skapelige komité; det har vært avholdt møte i Oslo 20. - 21. oktober 
2010.  Blant temaene på møtet var rasespesifikke avlsstrategier, 
rasespesifikke dommeranvisninger, fremdriften med HD-indeks i de 
ulike landene, det norske hund-og-helse-programmet med nettba-
serte spørreundersøkelser, internasjonale øyeattester, samt rapporte-
ring fra NKUs DNA-gruppe og Røntgenpanel. 

BULL TERRIER. Foto: Vibeke Brath.
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IT-avdeling

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

2. Datasikkerhet
a. Overvåkning av kritiske eksterne og interne datafunksjoner, 
inkl. utvikling og vedlikehold av overvåkningsrutiner, brannmu-
rer, antivirus.
b. Sikkerhetskopiering og beredskap ved kriser.
c. Serversikkerhet – bestillinger/kommunikasjon m.h.t. outsour-
cing

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

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

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Brukerutvalg IT (BIT)

Rapport ift Tiltaksplanen

IT-avdelingen
Omfattende reorganisering
2010 har vært preget av store og utfordrende omstillingsprosesser 
for IT-avdelingen – prosesser som også har åpnet for muligheten til 
et fornyet fokus og konstruktive rutineendringer. Høsten 2010 sluttet 
utviklingssjef IT i sin stilling hos NKK. Utviklingssjef IT hadde i mange 
år vært sentral i NKKs IT-utvikling, og hadde i sitt arbeid bygget 
opp en bred kontaktflate mot organisasjonens tillitsvalgte. For å 
beholde kontinuiteten i utviklingsarbeidet ble det valgt å overflytte 
de ansvarsområder som tidligere hadde vært tillagt Utviklingssjef 
IT, til andre medarbeidere på avdelingen. Dette medførte at det ble 
behov for en nyansettelse med fokus på support, primært mot NKKs 
samarbeidende klubber og forbund. 

Prosjektbasert ressurs 
På bestilling fra Representantskapet ble prosjektleder IT ansatt i 
januar 2010 og har som hovedansvar å få på plass et styrings- og 
planleggingsverktøy for IT-utvikling, inkludert kvalitetssikring av 
utviklingsbestillinger, utarbeidelse av kravspesifikasjon og systemdo-
kumentasjon. Stillingen har også ansvar for all kontakt med eksterne 
utviklere.

Utviklingsprosjekter IT 2010 
Prosjektplanen for IT-avdelingen er revidert for å effektivisere og kva-
litetssikre prosjektledelse og for å få resultatene raskere ut, til høyere 
kvalitet. I løpet av 2010 har det blitt gjennomført en rekke større og 
mindre endringer i NKKs systemer etter ønske fra medlemmer, klub-
ber og arrangører. 

Noen av IT-avdelingens viktigste 
prosjekter i 2010: 
•	 Forbedring av eksisterende og utvikling av nye systemer innen 

DogWeb for ulike arrangementstyper
•	 Nytt system for påmelding til utstilling
•	 Forbedring av flere interne administrasjonssystemer
•	 Nytt system for registrering av kull
•	 Nytt IT-system for administrasjon av feilmeldinger og bestillin-

ger innenfor IT
•	 IT-basert løsning for prosjektering, kostnadsoppfølgning og 

styring av IT-prosjekter 
•	 Revitalisering av Nordisk datasamarbeid, driftssamarbeid med 

DKK, dialog med FKK   
•	 Omfattende fornying og modernisering av NKKs serverpark

I løpet av 2010 har det blitt satt i gang utvikling av:

•	 Nye nettsider for NKK
•	 Rammeverk for produksjon og publisering av klubbers nettsider

Mulighetskonferanse 2010
Mulighetskonferanse IT ble avholdt i januar. De inviterte klubbene 
gjennomgikk sammen med NKK planer og muligheter på IT-siden. 
Opprettelse av BIT er direkte resultat av konferansen. 

Opprettelse av Brukerforum IT 
(BIT)
I løpet av året har BIT blitt konstituert. I BIT-møter valgte represen-
tanter fra de ulike rasegruppene NKKs IT-avdeling til dialog rundt 
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RHODESIAN RIDGEBACK. Foto: Hanne Neergaard.

prioriteringen av den videre IT-satsing i NKK. Tilbakemeldingen fra 
deltakerne har vært positiv og forumet har vist seg å spille en viktig 
rolle i et forbedret og konstruktivt samarbeid mellom rasegruppene 
og NKKs administrasjon.

Statistikkleveranse
IT-avdelingen leverer statistikk både til klubber, styret og adminis-
trasjonen. Arbeidet med å automatisere statistikker fortsatte i 2010, 
slik at man på sikt får tilgang til en standardisert løsning med større 
brukervennlighet. 

Support 
Supportsiden har blitt styrket betraktelig. En av IT-avdelingens an-
satte har fått ansvar for support mot klubber og forbund. En lærling 
er også blitt ansatt på en to-årig kontrakt. 

Kurs på regionalt nivå 
Kursing i NKKs systemer avventes til alle systemene er oppgradert 
og ferdigstilt. 

NKKs serverpark
NKKs serverpark er nå virtualisert. Virtualisering fører til innsparing 
på investeringssiden - en klar forbedring av driftssikkerhet, samt 
lavere driftskostnader.

Innføring av tynne-klienter
Det er blitt kartlagt mulighet for å innføre såkalte tynne-klienter i 
NKKs administrasjon. En slik teknologi vil kunne være et fremtidig 
alternativ til ordinære og mer kostnads- og administrasjonskrevende 
PCer, men man avventer at markedsprisen synker noe. 
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Regnskaps- og 
registreringsavdeling

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

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

3. Sponsoring: Inngåelse av sponsoravtaler

4. Registreringstjenester: Valper, eierskifter, omregistrerin-
ger, NOX-registeret

5. ID-databasen: Registrering av microchips, tatoverings-
nummer for hunder og katter

6. NKKs sædbank: Godkjenning av søknader, fakturering

7. Kennelnavn: FCI-godkjenning, klagebehandling

Regnskaps- og  
registreringsavdelingen

Fokus på inntjening
I 2010 ble det innført enkelte inntektsbringende tiltak, og organisa-
sjonens omsetning har aldri vært høyere enn den var i 2010. Øknin-
gen i omsetning fra 2009 var på 1,4%. 

Andre tiltak som bidro til å øke inntjeningen er:

•	 Prisøkning på enkelte produkter (HD/AD, salgsvarer og annon-
ser i Hundesport).

•	 Muligheten for å benytte seg av urettmessige rabatter ved elek-
tronisk påmelding til utstillinger ble fjernet.

•	 Nye produkter på web-shopen og på salgsstand på utstillinger.

Driftsresultat og stabil  
egenkapital
Driftsresultatet fra ordinær virksomhet har vært godt i 2010. På de 
prioriterte virksomhetsområdene - dommeropplæring, hund og 
helse og IT-kostnader - har forbruket vært på drøye en million mer 
enn budsjettert. Det har ved årsskiftet blitt vurdert at det ikke er 
behov for spesielle nye avsetninger for 2010.

Løpende kostnadsevaluering
Fra 2009 til 2010 har andre driftskostnader økt, men samtidig er det 
de prioriterte områdene som øker og kostnader til øvrige områder 
reduseres. Dette er en bevisst og ønsket utvikling. Kostnadseffektivi-
sering er en kontinuerlig jobb som vil bli videreført.

Oppdaterte IT-systemer
NKK har oppgradert sitt regnskapsprogram i 2010. Lønnsprogram-
met er blitt en integrert del av regnskapsprogrammet. Det jobbes 
intenst med oppgradering av registreringsprogrammet, men en ny 
versjon av dette ble ikke operativt i 2010. 

Stordriftsfordeler 
Ansvaret for medlemsfordeler ble overført til Organisasjonsavdelin-
gen i løpet av 2010. Før dette ble gjort ble det fremforhandlet med-
lemstilbud på regnskapsprogram for hundeklubber og medlemspris 
på utstillingshoteller.

Læring på tvers av landegrenser
Det har blitt avholdt møter med Finska Kennelklubben som anses å 
ha det mest effektive registreringsprogrammet i Norden. De viktigste 
elementene i deres program er vurdert og vil bli tatt i bruk når NKKs 
nye registreringsprogram blir implementert.

Kort behandlingstid
Behandlingstiden ved registrering av valpekull og eierskifte har ikke 
vært kortere i NKK enn ved årsskiftet 2010/2011. De eldste sakene 
hvor alle papirene var i orden var på dette tidspunktet i snitt tre 
dager. Registreringsavdelingen har fremdeles en utfordring i å gi 
kundene bedre tilgang til saksbehandler og vil vurdere å øke avdelin-
gens telefontid i løpet av 2011. 
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Selvbetjent valperegistrering 
I 2010 var det ikke mulig for oppdrettere å registrere valpenavn og 
nye eiere selv via internett. Dette blir et av de viktigste elementene 
i det nye registreringsprogrammet som forventes operativt i 2011. Re-
gistreringsavdelingen må avvente innføringen av det nye program-
met før dette kan gjennomføres.

Effektiv registrering
En gjennomgang av saksbehandlingsflyten ble ikke gjennomført 
i 2010. Dette fordi avdelingen avventer det nye registreringspro-
grammet for å kunne bestemme en hensiktsmessig organisering av 
avdelingen.

Økonomihåndbok
Økonomihåndboken ble utarbeidet tidlig i 2010 og er implementert i 
organisasjonen. Avdelingsledere og øvrig personell med innkjøpsan-
svar bruker prosedyrene.

Nye samarbeidsavtaler og  
oppfølging av dagens  
samarbeidspartnere
Det ble ikke prioritert å skaffe NKK nye sponsoravtaler i 2010. Dette 
grunnet manglende ressurser, samt prioritering av å øke verdien 
for dagens sponsorer av eksisterende avtaler. Det blir vurdert som 
sannsynlig at alle dagens sponsorer ønsker å fortsette samarbeidet 
med NKK fordi de opplever å få tilbake verdier som minst tilsvarer 
sponsoravtalenes verdi.

Betydelige andeler av samarbeidsmidler fra Agria og Eukanuba er 
øremerket hund og helse. Begge partnerne har uttrykt tilfredsstillelse 
over hvordan midlene er brukt i 2010.

FLAT COATED RETRIEVER. Foto: Vibeke Brath.
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Organisasjonsavdeling

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

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

3. Disiplinærsaker: Administrativt forankringspunkt for Disi-
plinærkomiteen og Appellutvalget.

4. Organisasjonsutvikling: Administrativt forankringspunkt 
for Organisasjonskomiteen og dens underliggende lovkomité.

5. Organisasjonsopplæring: Organisering av generelle og 
tilpassede kurs, seminarer, foredragsholder m.m.

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

7. Ungdomsarbeid: NKKU-kontakt, juniorhandlingslandslag

8. Medlemstilbud: Framforhandling, vedlikehold, videreut-
vikling

9. Rasestandarder: Utsending/publisering av standardene

10. Studieforbundet natur og miljø: Administrativ kontakt

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Organisasjonskomiteen
2. Komiteen for gjennomgang av klubblover
3. Standardkomiteen

Organisasjonsavdelingen
Nye lover
Forslaget til nye lover for NKK ble utarbeidet av en Hovedstyreopp-
nevnt lovkomite og sendt til høring i medlemsklubbene. Forslaget 
ble fremlagt for Representantskapet 2010, hvor de ble vedtatt. Lo-
vene evalueres kontinuerlig og Hovedstyret orienteres om eventuelle 
behov for justeringer. Hovedstyret vil vurdere eventuelle innspill til 
Lovkomiteen etter behov. 

Lovnormaler og instrukser
De nye lovene som ble vedtatt på Representantskapet 2010 krever 
utarbeidelse av detaljerte instrukser for komiteer og utvalg. Dette 
arbeidet ble påbegynt for fremleggelse for Representantskapet i 
2011. Arbeidet med ny lovmal for medlemsklubber er også påbegynt 
og forslag vil bli fremmet for Representantskapet i 2011.
 

Aleksanderfondet/Norske  
servicehunder
Siv Sandø (ny), Kristin Wear Prestrud (ny) og Lise Nyeggen Hjem-
berg ble oppnevnt av Hovedstyret som NKKs styremedlemmer i sty-
ret for Stiftelsen Aleksanderfondet/Norske Servicehunder. Imidlertid 
konstaterte NKK at stiftelsens forretningsfører ikke hadde oppfylt 
driftsmessige pålegg, og de nye styremedlemmene ville derfor ikke 

94 (83) raseklubber og 23 (23) lokale  
fuglehundklubber:    

76 720 (72 615)

Autoriserte Hundedommeres Forening                    178 (181)

Autorisert Ringpersonells Forening 109

Norsk Freestyleforening                                  91   (85)

NKKs REGIONER:

Agder – 8 (8) klubber                                  1 243 (1 082)

Buskerud – 7 (7) klubber                               1 651 (1 629)

Hedmark/Oppland - 13 (13) klubber                       1 973 (1 871)

Hordaland - 9 (9) klubber                                1 695 (1 663)

Nordland – 13 (12) klubber                              1 721 (1 656)

Nordvestlandet – 19 (19) klubber                         1 913 (1 712)

Oslo/Akershus – 15 (14) klubber                          3 126 (3 130)

Rogaland – 6 (6) klubber                               1 571 (1 455)

Telemark – 5 (5) klubber                                 640 (625)

Troms/Finnmark – 8 (7) klubber                           1 214 (1 161)

Trøndelag – 13 (12) klubber                              1 782 (1 776)

Vestfold – 5 (5) klubber                                 1 437 (1 373)

Østfold – 6 (6) klubber                                  1 035 (952)

Norsk Kennel Klub Ungdom                          250 (296)

SUM – 248  (233) KLUBBER                           98 349 (93 262)

Klubbenes medlemstall pr. 31.12. 2010 
(tallene for 2009 står i parentes)
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tre inn i sine verv før forretningsdriften var i henhold til myndighe-
tens krav. Forholdene er nå brakt i orden.

Kurs
Organisasjonsavdelingen bidrar til avholdelse og tilrettelegging av 
kurs. Det har vært avholdt flere organisasjonskurs med foreleser fra 
avdelingen. Det er imidlertid behov for flere forelesere.

Alle forberedelser til Avlsrådskurset i januar 2011 ble gjort høsten 
2010. 

NKK Regionledermøte
Det har vært avhold ett regionledermøte. Samtlige regioner var 
representert på møtet sammen med representanter fra Hovedstyret, 
NKKU og administrasjonen. Møtet fant sted på Rica Helsfyr Hotell i 
januar 2010 og anses som en viktig møteplass for Hovedstyret og 
regionenes ledelse. 

Dialogmøte 
For å skape en arena hvor organisasjonens styrende organer skal 
kunne kommunisere saker som ikke hører hjemme i et Represen-
tantskapsmøte, men som likevel er viktig å få frem i organisasjonene, 
arrangerte Organisasjonsavdelingen et dialogmøte i januar. Ho-
vedstyret fikk anledning til å møte styremedlemmer i klubbene og 
regionene i et felles diskusjons-/ dialogmøte. Møtet ble vurdert som 
vellykket og vil gjentas. 

Ungdomsarbeidet og NKKU
Organisasjonsavdelingen har hatt flere møter med styret i NKKU. Av-
delingen har bidratt med kyndig hjelp i budsjettarbeid mv. Likeledes 
har avdelingen bidratt i generelle rådgivninger til NKKUs styre.

NKK har invitert NKKU til regionledermøter. På møtet i januar 2010 
deltok to ungdomsrepresentanter. Det er fra regionalt hold interesse 
for å bedre kontakten med ungdommen i regionene, men responsen 
regionene har mottatt på sine innspill har vært varierende. 

NKK har tilbudt NKKU å stille med stands på alle NKKs utstillinger, 
og de var representert på våre to største utstillinger.

Det er nødvendig å tilrettelegge ungdomsarbeidet på en måte hvor 
aktiviteter settes i fokus, og hvor administrative oppgaver ikke blir for 
store og tunge. Under året har administrasjonen arbeidet videre med 
planlegging og tilrettelegging for økt ungdomsarbeid i forhold til 
myndighetenes krav til at vårt ungdomsarbeid skal kunne tilkomme 
offentlige støtteordninger. Det er ikke minst av den grunn viktig at 
ungdomsorganiseringen ivaretar nødvendige, demokratiske krav i sin 
fremtidige organisering. Dette er ivaretatt i utformingen av NKKs nye 
lover.

NKKU ønsker å se på annen organisering enn dagens tradisjonelle 
klubbmal. Dette er ikke enkelt å tilpasse til de forskjellige krav en slik 
organisasjon skal dekke. Hvor medlemmene skal ha sin tilknytning og 
hvordan oppfylle offentlige krav til demokratiske ungdomsorganisa-
sjoner er utfordringer i en ny organisasjonsstruktur for NKKU. NKKs 
medlemsklubber har generelt ikke tilrettelagt for ungdomsmedlem-
skap og ungdomsgrupperinger i medlemsklubbene finnes ikke i de 
aller fleste klubbene. 

Arbeidet med organisering av ungdomsarbeidet fortsetter inn i 2011.

Studieforbundet natur og miljø
Organisasjonen mottok kr. 1 677 533 for 23 793 gjennomførte studie-
timer. Det var gjennomført 1 187 kurs med 8 380 deltakere i løpet av 
året. NKKs organisasjonsavdeling deltar i styringen av Studieforbun-
det. Inger Dahle representerte NKK i styret, mens Studieforbundets 
ordfører er NKKs Organisasjonssjef Øystein Eikeseth. 

Som en følge av det offentliges ønske om store studieforbund, har 
det i løpet av året vært en prosess for å vurdere fusjon med to andre 
studieforbund. Organisasjonsavdelingen har vært tungt inne i denne 
prosessen og NKK fant en sammenslåing med andre studieforbund 
som uinteressant.

Kynologikurset
En komité bestående av Wenche Eikeseth, Maija Heinilä, Anders 
Tunold-Hanssen og Lars Hjelmtvedt har gitt Kynologikurset en mo-
dernisering i form av tilrettelegging for mer moderne presentasjons-
former og mediebruk. Kurset er nå lett tilgjengelig for forelesere og 
det oppfordres til at alle eksteriørdommere stiller seg disponible som 
kursholdere.

DACHSHUND. Foto: Vibeke Brath.
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Kommunikasjonsavdeling

1. Presse/mediearbeid
a. Medieovervåkning og reaktivt mediearbeid
b. Proaktivt mediearbeid: selge inn budskap til medier, flaggsa-
ker, pressemeldinger m.m.
c. Medierådgivning: rådgiving og bistand i saker/prosjekter, 
bistand til utforming av budskap, formidlingsstrategi, hvem bør 
uttale seg 

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

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

4. Bibliotek og billeddatabase

5. Eksterne henvendelser, inklusiv publikumshenven-
delser
a. Telefontjenester: sentralbord, informasjon.
b. Poståpning, -sortering og -utsendelse, inklusiv medlemsver-
ving, fax, e-post
c. FCI-dokumenter: kopiering, distribusjon og arkivering

6. Medlemsrekruttering og medlemsregister 
a. Reruttering av nye medlemmer 
b. Oppdatering, ajourføring av registeret
c. Veiledning av klubbene vedr. medlemsregisteret

7. Elektronisk arkiv: Scanning og registering

Kommunikasjons avdelingen
Et kostnadseffektivt og tidsriktig 
Hundesport
Hundesport har fortsatt hatt fokus på samfunnsrelaterte og kom-
petansehevende, aktuelle saker i 2010. Kjøp og salg av hund var 
tema for årets første nummer, da dette er en stadig tilbakevendende 
problemstilling for veldig mange hundeeiere.

I flere utgaver ble det lagt vekt på aktiviteter med hund - blant annet 
et helt tema om hvilke aktiviteter man kan velge mellom og eget 
temanummer om agility. 

De budsjetterte kostnadsrammer ble overholdt. 

Medlemsverving
Brosjyren “Velkommen valp” er fortsatt det viktigste tiltaket for å 
verve nye medlemmer. Brosjyren sendes til alle nyregistrerte hunde-
eiere som ikke har medlemskap fra før. I løpet av 2009 ble 4 840 nye 
medlemmer vervet via dette tilbudet. 

I løpet av 2010 ble det i tillegg gjennomført et forsøk med å verve 
medlemmer ved å sende et tilbud til nyregistrerte eiere av ID-merke-
de hunder via Dyreidentitet. Tiltaket hadde meget dårlig respons og 
ble vurdert som ikke tilfredsstillende for å videreføres.

Det ble også gjennomført et prøveprosjekt med finn.no hvor NKK 
kjøpte annonseplass for markedsføring og merkevarebygging med 
direkte link inn på NKKs nettsider. Heller ikke her var responsen som 
forventet og administrasjonen har valgt ikke å videreføre tiltaket.

Målet for 2010 var 77 500 betalte grunnkontingenter. Ved årets slutt 
var antall betalte grunnkontingenter på 76 753, noe som er mindre 
enn 1 % avvik. 

Implementering av ny profil
Gjennom hele året fortsatte jobben med å innføre ny profil, og alle 
trykksaker ble laget med ny design ved opptrykk, blant annet regel-
verk, katalogforsider og brosjyrer.

NKKs vareutvalg
En egen gruppe ble nedsatt for å se på vareutvalget i NKKs nettbu-
tikk og på NKKs utstillinger. Utvalget utvides fortløpende etter behov 
og tilbakemeldinger fra medlemmer. I 2010 har man endelig lykkes å 
innføre kroneverdi på premiekortene på NKKs utstillinger, noe som 
har vært etterspurt i mange år. 

Trykt informasjon fra NKK
I 2010 ble skolepakken “Hunden, menneskets beste venn” oppdatert 
med nytt innhold og trykt i ny design med nye fargeillustrasjoner. 
Firmaet Subject aid er brukt som distributør til skolene på alle trinn i 
Norge. Skolepakken er meget populær, og hele 1 590 eks. ble bestilt 
fra skolestart og ut året. I en periode lå NKKs skolepakke på toppen 
som den mest bestilte brosjyren. ”Vil du bli hundeeier?” ble bestilt i  
2 465 eksemplarer i fjor via den samme distribusjonskanalen. 
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Synlighet i samfunnet og i  
pressen
I 2010 ble det sendt ut 27 pressemeldinger. Mediearbeidet resulterte i 
65 presseoppslag. Store deler av den totale mediedekningen er opp-
slag i lokale/regionale medier som fokuserer på enkeltstående saker 
som utstillinger eller praktiske tips rundt hundehold. 

Av de to store sakene som fikk bredere dekning i nasjonale medier 
var registreringstallene for 2009 og spørsmålet om båndtvang. I 
tillegg ble det danske forbudet mot 13 hunderaser slått stort opp 
av Aftenposten, og NKK fikk uttalt seg på en konstruktiv måte om 
temaet. 

Den såkalte Åsnes-saken (alvorlig brudd på dyrevelferdsloven) fikk 
stor oppmerksomhet ved flere anledninger, spesielt ved domsav-
sigelse og da det ble kjent at kvinnen saken handlet om flyttet til 
Sverige for å starte oppdrett på ny. Saken synliggjorde et behov for 
koordinering av dyrevelferdssaker over landegrenser. NKK har tatt 
opp dette i NKU og informasjon om grove brudd på dyrevelferdslo-
vene utveksles mellom de nordiske land.

På regionledermøte i januar ble det bestemt at man skulle arrangere 

en landsdekkende “Hundens dag” hvor klubbene kunne gjøre en 
innsats for renere gater. På denne måten ville hundeeiere vise at de 
tar ansvar for sine mindre flinke kollegaer og man håpet på en god 
pressedekning. Det har dessverre ikke lykkes å enes om en felles 
dato og aksjonen ble dermed avlyst. 

Kommunikasjonsavdelingen holdt foredrag for over 200 forhand-
lere og klinikker med vekt på å formidle kunnskap om NKK, hvilke 
verktøy vi tilbyr hundeeiere og oppdrettere og hvordan vi kan hjelpe 
butikker/klinikker med informasjon i deres daglige arbeid. 

nkk.no samt andre elektroniske 
kanaler
Det har vært knyttet store utfordringer til den tekniske løsningen av 
nkk.no og publiseringsverktøyet. I løpet av året ble det foretatt en 
grundig vurdering av om hvorvidt dagens løsning vil kunne gi oss de 
mulighetene både administrasjonen og medlemmene ønsker seg. 

Kommunikasjonsavdelingen, i samarbeid med IT-avdelingen, kon-
kluderte med at det vil være mer hensiktsmessig å utvikle en helt ny 
løsning enn å forsøke å forbedre dagens. Dette førte til at utviklingen 
av kalender-tjeneste, regionsidene og sidene til NKKU ikke er blitt 
ferdigstilt. Arbeidet med nye nettsider ble påbegynt i andre halvde-
len av året. 

Betalte grunnkontingenter i løpet av 2010
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DUNKER. Foto: Vibeke Brath.

Viktigheten av nkk.no erfarte NKK blant annet under ”askekrisen” i 
forbindelse med Bergensutstillingen. nkk.no fikk ”all time high” besøk 
og var en uvurderlig kommunikasjonskanal for å holde våre medlem-
mer oppdatert i en ekstrem situasjon.

Før sommeren opprettet NKK også egne Facebook- og Twittersider. 
Disse ble raskt meget populære med mange tilhengere og gir NKK 
en mer umiddelbar og direkte kanal for tilbakemeldinger. 

Valpeannonsering på finn.no
På forslag fra, og i samarbeid med Norske Dachshundklubbers 
forbund, har NKK forhandlet fram en mulighet for raseklubbene til 
å synliggjøre medlemmenes valpeannonser på finn.no. Med dette 
håper NKK at det i større grad blir synlig for valpekjøpere hvilke 
annonser som er fra oppdrettere tilknyttet NKK på Norges største 
rubrikkannonsested. 

Konferansen HUND & SAMFUNN
I oktober ble det arrangert en heldagskonferanse med HUND & 
SAMFUNN som tema. Formålet var å presentere de samfunnsnyttige 
rollene hunden har for et bredt publikum. Landbruks- og matminister 
Lars Peder Brekk åpnet konferansen. Blant temaene var allergipro-
blematikk, jakthundens betydning i samfunnet, samfunnsøkonomisk 
betydning ved hundeaktiviteter for små samfunn, regelverk for hund 
i borettslag og hvordan man skal møte frykt for hunder. 

Konferansen ble markedsført i alle relevante offentlige etater, samt 
ble annonsert i flere medier. Rundt 110 deltakere deltok på konfe-
ransen. Påmeldingsavgiften i sin helhet ble donert til Foreningen 
Servicehunder.

NKKs boksamling og bibliotek
Boksamlingen er nå på plass og tilgjengelig i egne lokaler på Bryn. 
I 2010 har man fokusert på å få abonnement på diverse hundetids-
skrifter og oppbevaring av disse. Det gjenstår fortsatt en del katalo-
giseringsarbeid for å gjøre biblioteket fullt søkbart. 

Markedsføring av Nordisk vinner
Erfaringene man har gjort i forbindelse med Oslo Double var nyttige 
og ble videreført også under DOGS4ALL. Siden utstillingen også 
inkluderte Nordisk Vinner var arrangementet markedsført bredt i 
Norden og resten av Europa, med b.la. annonser i diverse trykte me-
dier og nettsteder. Egen invitasjon ble sendt ut til ca 12 500 utstillere.

I likhet med fjorårets arrangement ble det sendt ut flere presse-
meldinger både til lokale og nasjonale medier i forkant. Det var 31 
journalister akkreditert til arrangementet. 

Norske harehundraser
Kommunikasjonsavdelingen er fast deltaker i samarbeidsprosjektet 
mellom NJFF, NHKF og NKK med formål å øke rekrutteringen til 
harejakt og til å øke motivasjon for bruk av norske harehundraser 
spesielt. I 2010 har prosjektet gjennomført en rekke tiltak. 

Egen brosjyre, “Harejakt”, ble produsert på sommeren. Formålet er 
å øke kunnskapen om jaktformen. Brosjyren skal brukes blant annet 
på jegerprøvekurs gjennomført i NJFFs regi. Brosjyren fikk en meget 
positiv mottakelse i miljøet. 

På de Nordiske jakt- og fiskedagene på Elverum i august deltok pro-
sjektet med to formål. For det første gjennomførte man et kick-off-
møte med et tredvetalls personer man anser som ressurspersoner 
i rekrutteringsarbeidet videre. Møtet anses som vellykket, da flere 
har sagt seg villige til å bidra videre. For det andre hadde prosjektet 
egen stand med fokus på harejakt på messen. Dette resulterte i at 
flere har meldt sin interesse for å delta på en jaktdag sammen med 
en mentor. Dette ble arrangert i løpet av høsten for de fleste som 
meldte sin interesse. 

De norske harehundrasene forsøkte også å profilere prosjektet på 
DOGS4ALL. Siden dette var første gang man deltok på arrangemen-
tet ble det samlet nyttige erfaringer for de kommende årene. 

Hundesport satte ytterligere fokus på temaet jakt med harehund.
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NKKs Hovedstyre 
og øvrige komiteer valgt av Representantskapet
Hovedstyrets sammensetting  
etter ordinært representantskaps-
møte i 2010 (24. april):
•	 Leder: Nils-Erik Haagenrud
•	 Nestleder: Per Arne Watle
•	 Hovedstyremedlemmer: Anna Berntzen, Terje Lindstrøm, Trine 

Melheim, Petter Rønningen, Siv Sandø, Torunn Sørbye og Rita 
Tilley Wilberg

Hovedstyrets sammensetting  
etter ekstraordinært represen-
tantskapsmøte 2010  
(27. november):
•	 Leder: Siv Sandø
•	 Nestleder: Hans Christian Hauge
•	 Hovedstyremedlemmer: Anna Berntzen, Harald Bruflot, Terje 

Lindstrøm, Trine Melheim, Torunn Sørbye og Rita Tilley Wilberg, 
samt NKK-ansattes medlem Hanne Neergaard med Janne Gre-
gersen som varamedlem

•	 Varamedlemmer: Jan Eyolf Brustad og Marianne Holmli

Representantskapet:
•	 Ordfører: Arild Eriksen
•	 Viseordfører: Anne Espelien

Kontrollkomiteen:
•	 Medlemmer: Bjørg Foss, Gunnar Handberg og Eva Mjelde
•	 Varamedlem: Grethe Bergendahl    
 

Valgkomiteen:
•	 Medlemmer: Barbro Myrseth Gjerde, Trygve Heyerdahl og Anne 

Tove Strande
•	 Varamedlem: Per-Harald Nymark
 

Disiplinærkomiteen:
•	 Leder: Torunn Urheim
•	 Nestleder: Per M. Jørstad
•	 Medlemmer: Arne Foss, Aase Jakobsen og Erik Rynning
 

Appellutvalget:
•	 Leder: Rolf Mangerud
•	 Nestleder: Stein Feragen
•	 Medlemmer: Kirsten Svendsen, Pia Camilla Strandrud og Rune 

A. Sørli
 

Lovkomiteen:
Leder: Jan Terje Bårseth
Medlemmer: Anne Cathrine Frøstrup og Trine Melheim
Varamedlem: Kirsten Bjørnelykke

Hovedstyrets leder fra 27. november 2010, Siv Sandø.
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Oppnevnt av Hovedstyret
NKKs komiteer og utvalg
Fra 2010 til ut juni måned 2011. Representant(er) i NKU- og FCI 
komiteer er oppnevnt for 2 år i 2009 – dvs. til ut juni måned 2011:

Faste komiteer
Kompetansegruppe lydighet: Johnny Halvorsrud (leder), Erik Bren-
den, Stein Feragen, Line Sandstedt, Bjørn Ivar Svendsen og Øystein 
Ødegård og Hilde Ulvatne Marthinsen.
Kompetansegruppe agility: Jon G. Olsen (leder), Jan Egil Eide, Per 
Eigil Gylland, Hege Movik, Marianne Mowè, Thomas Thiesen, og An-
nica Vestman
Kompetansegruppe blodspor og fersksporprøver: Erling Kjelvik 
(leder), Kjell Grødal, Knut Jørstad, Berit Langdahl og Øystein Sjursen
Kompetansegruppe mentaltester: Jan Kristiansen (leder), Maj-Brit 
Iden, Johnny Johnsen, Sverre Kirkemo og Ola Valan
Kompetansegruppe RIK: Terje Hammerseng (leder), Arvid Krogh, 
Mikael Nesland, Karl-Otto Ojala, Ronny Vestli, Henning Wold, Vegar 
Sund og Gunnar Aagesen
Kompetansegruppe bruks- og kåringsprøver: Anne Ingebrigtsen 
(leder), Ellinor Antonsen, Aage Bergmo, Marit Sand Knutsen, Ronny 
Lauten, Kristoffer Modell og Inger Østlie
NKKs jakthundkomité – er oppnevnt for to år – dvs. til ut juni 
måned 2012: Lena Kjempengren (gr.3), Marianne Holmli (gr.5), Niels 
Brandstrup (gr. 6/4), Jan Ståle Ulvin (gr. 7) og Snorre Aslaksen (gr. 8)
Dommerutdannelseskomiteen (DUK): Leif-Herman Wilberg (leder), 
Marianne Holmli, Per Iversen og Petter Steen
Utstillingskomiteen: Inger Kristiansen (leder), Lisbeth Campbell, 
Freddy Stein Christensen, Trygve Heyerdahl, Per Iversen, Petter 
Steen og Mette M. Tufte
Komiteen for NKKs hedersbevisninger: Per Kristian Andersen (le-
der), Wenche Eikeseth, Arne Foss, Aase Jakobsen og Trond Stor-
sveen
Standardkomiteen: Anne Indergaard (leder), Wenche Eikeseth, Arne 
Foss og Siv Sandø
Sunnhetsutvalget: Marte Ottesen (leder), Astrid Indrebø (sekr.), Liv 
Evjen, Christian Geelmuyden, Kari Granaas Hansen,, Hans Jørgen 
Søiland Larsen, Frode Lingaas, Eva Mjelde, Kristin Wear Prestrud og 
Karin Undal Stormoen, samt Anna Berntzen (HS)

Midlertidige komiteer:
Organisasjonskomiteen: Torunn Urheim (leder), Øystein Eikeseth, 
Olav Hedne, Geir Bjørge Larsen, Eivind Mjærum, Siv Sandø og John 
G. Torsvik. Komiteen er satt i bero til etter RS i 2010.
Komiteen for gjennomgang av klubblover: Ole-Arild Fosmo (leder), 
Knut Andersen, Aase Jakobsen, Per-Harald Nymark, Bjørn Sjøvold, 
Kirsten Svendsen, Torunn Urheim, Rita Wilberg og Edgar Waag. 
Komiteen er satt i bero til etter RS i 2010.
Rådgivende Konfliktråd: Arild Eriksen (leder), Gunnar Handberg 
(nestleder), Torunn Sørbye og Erik Rynning.

Administrative komiteer:
NKKs representant i Samordningsutvalget NKK/NJFF - terminlister 
for prøver og utstillinger: HS-representant oppnevnes ved behov.  
For prøver: Bertil Nyheim (NJFF), Ellen B. Dobloug,(FKF), Stein 
Wahlstrøm (NHKF), Arild Visdal (NEKF) og Bjørn G. Pettersen 
(NDKF), samt Eva Pedersen fra NKKs aktivitetsavdeling.  
For utstillinger: Bertil Nyheim (NJFF), Tove Naper (FKF), Stein Wahl-

strøm (NHKF), Marianne Holmli (NEKF), Bjørn G. Pettersen (NDKF) 
og Stein Feragen (KG for LP), samt Dagny Wangensteen fra NKKs 
aktivitetsavdeling.
Kompetansegruppe for ringsekretærer: Kristin Gustafson, Inger 
Kristiansen og Johnny Mathisen 
Vinnergallakomiteen: Friedrich Birkmar, Trine Gustafsen, Anne Inder-
gaard og Leif-Herman Wilberg, samt en person fra NKKs hoved-
sponsor for arrangementet
Kompetansegruppe atferd: Cato Jonassen (leder), Kristin Wear Pre-
strud (sekr.), Morten Bakken, Frode Lingaas, Bjørnar Strand, Randi 
Helene Tillung og Terje Østlie

NKK-representant(er) i FCI- og 
NKU-komiteer
NKKs representant i NKU/AU: Siv Sandø
NKUs vitenskapelige komité: Astrid Indrebø
NKU og FCIs utstillingskomité: Leif-Herman Wilberg
NKU og FCIs agilitykomité: Marianne Mowé
NKU og FCIs lydighetsprøvekomité: Johnny Halvorsrud
NKUs freestyle/HTM-komité: Ellen Christensen
FCIs komité for støvere: Knut H. Jellum
FCIs komité for retrievere: Øivind Veel
FCIs komité for spaniels: Tor Magne Gramstad
FCIs komité for stående fuglehunder: Kjell Duedahl
FCIs komité for kontinentale stående fuglehunder: Tore Chr. Røed
FCIs komité for Lure Coursing (sighthounds): Steinar Mathisen
FCIs dommerkomité: Leif-Herman Wilberg
FCIs brukshundkomité: Terje Hammerseng
FCIs komité for oppdrett: Astrid Indrebø



   Årsberetning 2010 • Norsk Kennel Klub   23

    Statistikk

Offisielle røntgenavlesninger  
foretatt i 2010: 
•	 HD: 9.081
•	 AD: 3.537
•	 Spondylose (boxer): 180
•	 Kneledd (boxer): 119
•	

Antall registrerte valper i 2010:
•	 29 811

Statistikk
Totalt registrerte 2005-2010, samt 1985, 1990, 1995 og 2000
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Foto: Vibeke Brath.
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Bamsevinnere 
Bamsestatuetten 2010 ble delt mellom to hunder, 
2009-vinner Zanta of Quantos (schäferhund) og 
Treis Pinheiros Matisse Sw (dachshund strihåret). 
Det har skjedd kun én gang tidligere at to hunder 
har delt førsteplassen. Etter at nye regler ble 
innført i 2011 vil delt førsteplass ikke lenger være 
mulig. 

Årets mestvinnende veteran
INT NORD FIN EE LAT SLO LET UCH NV-03-04-
05-07-08-09-10 EUV-06 KBHV-05-06-07 ESTV-
07 BALTV-07 NORDV07-08 LITV-08 WW-08 
FINV-09 WWV-10 DKV-10 Straight Fire Beautiful 
Song, malteser, Laila Westeng, Svinndal, (7-6-5-5-
5) 28 p.

Årets mestvinnende avlshund
INT NORD UCH KBHV-05 SV-05-06 WW-08 
NORDV-08 VWW-10 SV-10 Sagaland's Simba, 
tibetansk spaniel, Sonja Dramstad, Dilling, (9-9-7-
5-5) 35 p.

Årets mestvinnende oppdretter
El'mambee's - pekingeser, Brit og Reidar Varhaug, 
Bryne (8-7-7-7-6) 35 p.

Årets mestvinnende hund av 
norsk rase
INT NUCH NJ(B)CH SV07 NORDV07 WW08 
NV09/10 Kato, norsk elghund grå, Roald Normo, 
Mosjøen, (83-77-75) 235 p.

Gerapokalen
Harry-Pepper, border collie, Line Fatland Frøystad, 
Sandnes, (308,5-294-288) 890,5 p.

H.P. Pettersens minnepokal
Gundog's Choice Burbon, golden retriever, Vegar 
Nordby, Skotselv, 183,5 p.

Kalapokalen
Liten: NORD INT ACH N A(H)CH Sunborne Jazzy 
Vaya, shetland sheepdog, Hilde Bakken, Hakadal, 
((0-1)-(0-1)-(0-1)) 3 p.
Mellom: S ACH S AG(HOPP)CH Lille-Majas Iver, 
shetland sheepdog, Morten Bratlie, Gjøvik, ((0-1)-
(0-3)-(5-1)) 10 p.
Stor: N ACH N HoppCH Egon, border collie, Ann 
Karin Olsen/Geir Grefstad, Auli, ((0-2)-(0-3)-(0-
4)) 9 p.

NM agility
Liten: Sjarmtrollet's Råtøff, dvergpuddel, Gro og 
Rune Huseby, Sandefjord
Mellom: S ACH S AG(HOPP)CH Lille-Majas Iver, 
shetland sheepdog, Morten Bratlie, Gjøvik
Stor: Symretoppen's Friendship Pan, bedlington 
terrier, Elisabeth Ohlander Elisabeth/Helge Korne-
liussen, Langhus

Lag:
Liten: Stovner Hunde Klubb – Knøttene
Mellom: Bergen Agility Klubb – Bergens expressen
Stor: Sør Rogaland Brukshund Klubb – Best i test

NM lydighet
Harry-Pepper, border collie, Line Fatland Frøystad, 
Sandnes, 293 p.

26-28/3 Fuglehundprøve høyfjell vinter 
– NKK-pokal
Sted: Andøy Arr.: Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, 9486 
Harstad
Norgesmester: Engelsk setter, NMFHv10 N JCH Royaluras D-
Roya, Bertil Nyheim

5-6/6 RIK - IPO III    
Sted: Varpe i Nittedal. Arr.: Norsk Schäferhund Klubb avd. 
Romerike, 2001 Lillestrøm
Norgesmester: Schäfer, Dacke av Oddvarg, Odd Ivar Gjersvik

14/8 Blodsporprøve- kongepokal
Sted: Trondheim. Arr.: Norsk Retriever Klub, 7080 Heimdal.
Norgesmester: Hvit gjeterhund, NMB-10 N S UCH N VCH 
NORDV-10  Aipo Av White Rewyr, Kari Krogstad

20/8 Brukshundprøve (NBF) 
Sted: Bodø/Fauske. Arr.: Norsk Brukshundsports Forbund, 
1742 Klavestadhaugen.
Norgesmester rundering: Border collie, N B(RU)CH 
NMRu05'06 NMSp06 Somollis Gulli, Turid Stavn
Norgesmester spor: Border collie, NbCH Tin Tin, Toril Peder-
sen

3-5/9 Fuglehundprøve – høyfjell høst
Sted: Kongsvold. Arr.: Norsk Gordonsetterklub, 2324 Vang på 
Hedmark.
Norgesmester: Irsk setter,  SUCH J NMFH10 Red Garlic`s 
Gourme, Agneta Andersson

24-26/9 Fuglehundprøve - skogsfugl 
høst - NKK-pokal
Sted: Ingelsrud. Arr.: Norsk Vorstehhundklubb, 2340 Løten
Norgesmester: Pointer, Ruslight Asco, Ole Martin og Kjell 
Enberget.

8-10/10 Fuglehundprøve - lavland høst
Sted: Østfold Arr.: Østfold Fuglehundklubb, 1701 Sarpsborg
Norgesmester: Engelsk setter, N JCH NMFLh10 Hågakollen`s 
Paco, Arnt Aaserud

14-15/10 Elghundprøve - løshund - NKK-
pokal
Sted: Skjerdingfjell Arr.: Østerdalen Elghundklubb, 2634 Få-
vang
Norgesmester: Norsk elghund grå, N J(L)CH Bamse, Roger 
Seigerud.

6/11 Jaktprøve for halsende fugl
Sted: Hedmark. Arr: N. Spesialklubb for Finsk- og Norrbotten-
spets, 7882 Nordli
Norgesmester: Finsk spets,  INT NORD JCH NMHF-06-09-10 
NORDMHF-09 Tiukka, Tore Bjørnbet

12/11 Drevprøve for dachshund
Sted: Vest-Agder. Arr. Vest-Agder Dachshund Klubb, 4640 
Søgne
Norgesmester; Strihåret dachshund,  Nord J(d) CH Kvilestads 
Fibbe, Johan Malm

20-21/11 Harehundprøve - elite
Sted: Vest- Agder. Arr.: Sørlandet Harehundklubb, 4631 Kristi-
ansand S.
Norgesmester: Hamiltonstøver, RR N JCH N UCH NMEP10 RS- 
Kita, Rune Sliper

26/11 Harehundprøve - småhunder
Sted: Buskerud Arr.: Buskerud Harehundklubb, 3055 Krok-
stadelva
Norgesmester: Beagle, N JCH FIN BCH NMSP-10 MS Hugin, 
Frank Tveiten
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Navn Antall prøver Avlyste prøver

Anleggsprøve blodspor 1 0

Blodsporprøve – bevegelig 118 21

Blodsporprøve - ordinær/samlet 85 7

Brukshundprøve (NBF) 89 12

Bruksprøve for schweisshunder 2 0

Drevprøve for bassets - bevegelig 2 1

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 3 1

Drevprøve for dachshund - bevegelig 11 2

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 11 1

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 27 3

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 12 0

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 20 3

Elghundprøve 1-dags separat løshund 24 3

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 10 2

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 14 3

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 9 7

Elghundprøve 2-dags separat løshund 16 4

Fersksporprøve – bevegelig 89 20

Fuglehundprøve – apport 20 2

Fuglehundprøve - fullkombinert 2 1

Fuglehundprøve - høyfjell høst 48 3

Fuglehundprøve - høyfjell vinter 53 12

Fuglehundprøve - lavland høst 11 0

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 24 4

Funksjonsanalyse 28 6

Harehundprøve - rr rådyrrenhet 23 17

Harehundprøve ep – elite 35 11

Harehundprøve sp – småhunder 18 8

Harehundprøve åp - åpen samlet 6 2

Harehundprøve åp - åpen separat 45 8

Apportprøve for spaniels 3 0

Apportprøve for spaniles bevegelig 3 1

Jaktanleggsprøve for spaniel – bevegelig 5 0

Jaktanleggsprøve for spanielrasene 4 0

Jaktprøve for spaniels 5 0

Jaktprøve for halsende fuglehund 8 0

Jaktprøve for halsende fuglehund – spredt 3 0

Jaktprøve for retrievere 38 5

Karaktertest 28 2

Freestyle 5 0

Hiprøve 6 0

Hiprøve bevegelig 5 2

Lure-coursing for mynder 3 0

Mentalbeskrivelse hund 39 2

Nkks kåringsprøve 7 3

Rik og rik-brukshundprøver 107 16

Vannprøve for newfoundlandshund 7 0

Elgsporprøve 15 3

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 2 0

Trekkhundprøve for polare raser 36 0

Sum antall prøver 1185 198

LURE COURSING. Foto: Arkiv.
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Regnskap 

Driftsinntekter
Grunnkontingent
Budsjettmålet på inntekter fra grunnkontingenter hadde et negativt 
avvik på 1,6% i 2010, men økningen i forhold til 2009 var på 6,5%. 
NKK hadde ved årsskiftet 76 267 betalende medlemmer. Det er 
forventet at medlemsutviklingen vil holde seg på et stabilt nivå i de 
kommende årene.

Registreringsprodukter
Inntekter fra registreringsprodukter økte i 2010 sammenliknet med 
2009 med 3,7%. Til tross for dette hadde man et negativt avvik 
mot budsjettet på 1,7%. I løpet av året ble det registrert omtrent det 
samme antallet valper som i 2009, samtidig som innenlandske eier-
skifter og importen fra utlandet nådde nye høyder. Registrering av 
nye kennelnavn stabiliserte seg etter betydelige fall de siste årene.

Helseprodukter (HD/AD/øyne/DNA)
Salg av helseprodukter var omtrent som budsjettert i 2010, justert 
for inntekter fra sædbanken, som har blitt overført til registrerings-
inntekter. NKK leser av hofte- og albuebilder for den islandske ken-
nelklubben.

Inntekter utstillinger
Inntektene fra utstillingene er detaljert beskrevet i eget delregnskap 
på side 4. Antall hunder er som budsjettert, mens det regnskapsmes-
sige resultatet er noe bedre enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig 
“Oslo Double” som var et eksperiment og en test av organisasjonen i 
forbindelse med ønsket om å arrangere Europautstillingen i 2015.

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

Hovedstyret og administrasjonen har opprettholdt fokus på økonomisk styring 
i 2010, samtidig som man har ønsket vekst i inntektene for å trygge fremtiden. 
Inntektsvekst justert for effekten av momskompensasjon var på 4,5% i 2010.

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

Lønn og sosiale kostnader
Lønnskostnadene økte betydelig målt mot 2009 hovedsakelig på 
grunn av et fullt års virkning av lønnsoppgjøret i 2009 som løftet de 
laveste lønningene betydelig. Kostnadsøkningen i personalkostnader 
var ønsket og i henhold til det vedtatte budsjettet for 2010.

Andre administrasjonskostnader
Jfr. note 5 for å se en detaljert oversikt. Det er spesielt i de prioriterte 
områdene at kostnadene har økt betydelig fra 2009. På “ikke priori-
terte” kostnadsområder har kostnadene blitt redusert fra 2009.
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Regnskap for Hundesport
Kommentar til regnskapet
Inntekter
Budsjettet ble oppnådd fordi vi hadde justert ned forventningene 
i 2010 etter et vanskelig 2009 hvor finanskrisen rammet spesielt 
annonsemarkedet meget hardt. Spesielt annonseinntekter fra www.
nkk.no økte bra i 2010. Annonsesalget i Hundesport endte noe under 
budsjett, mens resultatet på nkk.no og inntektene fra utstillingsan-
nonser ble bedre enn budsjettert.

Inntekter fra salg i nettbutikken på www.nkk.no er budsjettert på 
posten “øvrige inntekter”, men regnskapsført på Aktivitetsavdelin-
gen, da det i praksis er vanskelig å skille mellom salg og varekostna-
der på nkk.no og NKKs arrangementer. I framtiden vil posten bli i sin 
helhet lagt under Aktivitetsavdelingen, selv om mye av markedsfø-
ringsarbeidet og den praktiske utsendelsen av varer kjøpt i nettbu-
tikken gjøres i Kommunikasjonsavdelingen. 

Abonnementssystemet viste seg ikke å fungere optimalt og optima-
lisering av dette er foreløpig lagt på is pga. manglende IT-ressurser. 

Kostnader
De budsjetterte kostnadsrammer ble overholdt. Den noe lavere ut-
giften på honorarkostnadene må ses i sammenheng med noe lavere 
salg av kommersielle annonser. Økte porto- og distribusjonskostna-
der oppveies av større annonseinntekter, da annonsørene betaler for 
merkostnader ved bilag. 

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

Regnskapsåret 2010
Inntekter Reelt Budsjett
Annonser 3 723 581 3 427 500

Øvrige inntekter 168 169 475 998

Sum inntekter 3 891 749 3 903 498

Kostnader
Trykking 2 010 695 2 005 554

Honorarer 1 424 846 1 676 505

Porto og distribusjon 2 785 154 2 533 237

Sum kostnader 6 220 695 6 215 296

Resultat uten lønn -2 328 945 -2 311 798
Lønn, sosiale kostn. 744 505 745 500

Resultat med lønn -3 073 450 -3 057 298

Hundesport regnskap
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Harald Bruflot

Terje Lindstrøm

Torunn Sørbye Janne Gregersen  
(for Hanne Neergaard)

Hans Christian Hauge

Rita Tilley Wilberg

Siv Sandø (leder)

Trine Melheim

Anna Berntsen

Espen Engh (adm.dir.) Arild Eriksen (RS’ ordfører)

Kommentarer til balansen

Kommentarer til balansen

Balansen har holdt seg stort sett stabil fra 2009 til 2010. Størrelsen 
på organisasjonens bankinnskudd ved årsskiftet er meget høyt (kr. 
35,4 millioner), men mye av dette er kontingenter mottatt på vegne 
av hundeklubber.

Anleggsmidler
Investeringer i IT-programmer har også i 2010, som tidligere år, vært 
betydelig. Det er innført et klart skille mellom aktivering og kost-
nadsføring av IT-kostnader, noe som har ført til at de kostnadsførte 
IT-kostnadene har økt betydelig.

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

Disponering av årets resultat
Årets resultat på kr -239 900 disponeres som følger:

Bundet kapital (Jfr. note 8)
Oppløsning av tidligere års avsetninger er kr 966 658 som fordeler 
seg på følgende fond:

Forskingsfond 200 000

Fond for momskompensasjon 551 931

Fond for dommerutdannelse
Fondet beholdes intakt pr. 31/12-10 

0 

Bibliotekfondet 71 727

Fond for støtte til NKK-regioner 143 000

Totalt 966 658

Det settes ikke av nye midler til bundne fond, da det anses som mest 
hensiktsmessig å ha så mye som kapitalen som mulig i frie fond 

Fri kapital (opptjent egenkapital)
Etter oppløsning av avsetninger til bunden kapital har vi økt opptjent 
egenkapital med kr 726 758 i 2010.

Konklusjon
Resultatet for 2010 har styrket NKKs frie egenkapital. Egenkapital- og likviditetssituasjonen er svært sterk. 

Regnskapet for 2010 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Regnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler, gjeld 
og resultat. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for vurdering av regnskapet for 2010.

Oslo, 15. juni 2011
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Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader
Note 2010 2009

2 Sum driftsinntekter 54 949 213 54 211 436
Varekostnader 972 889 286 094

3 Lønnskostnader 23 799 579 22 313 815
4 Ordinære avskrivninger 2 092 255 2 189 037
5 Andre driftskostnader 29 027 694 28 399 459

Sum driftskostnader 55 892 417 53 188 406
DRIFTSRESULTAT -943 205 1 023 030

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 720 388 658 395
Renter og andre finanskostnader 17 084 70 004
FINANSRESULTAT 703 304 588 391

ÅRSRESULTAT -239 900 1 611 421

Avsetninger:
8 Oppløsning av tidligere års avsetninger -966 658 -957 520
9 Dette årets avsetninger 0 930 000

Overført til opptjent egenkapital 726 757 1 638 941
Sum oppløsninger og avsetninger -239 900 1 611 421

Resultatregnskap
For perioden 1.1. - 31.12.
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Balanse

Harald Bruflot

Terje Lindstrøm

Torunn Sørbye

Hans Christian Hauge

Rita Tilley Wilberg

Siv Sandø (leder)

Trine Melheim

Anna Berntsen

Espen Engh (adm.dir.) Arild Eriksen (RS’ ordfører)

Janne Gregersen  
(for Hanne Neergaard)

Pr. 31.12.
Balanseregnskap

Eiendeler
Note     2010 2009

Anleggsmidler    

4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner  2 451 500 2 157 076

Sum anleggsmidler  2 451 500 2 157 076

Omløpsmidler    
6 Varer  1 835 847 2 134 261

Fordringer    

7 Kundefordringer  2 143 610 3 745 095

Andre fordringer  251 967 476 112

Sum fordringer 2 395 577 4 221 207

10 Bankinnskudd og kontanter 35 428 693 32 940 803

Sum eiendeler  42 111 617 41 453 347

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

8 Sum bundet egenkapital  1 395 915 2 362 573

9 Opptjent egenkapital  18 067 163 17 340 406

Sum egenkapital 19 463 078 19 702 979

Gjeld  

Leverandørgjeld 2 081 114 1 858 577

10 Skyldig offentlige avgifter  2 096 252 2 183 712

11 Annen kortsiktig gjeld  18 471 172 17 708 078

Sum gjeld 22 648 539 21 750 367
Sum egenkapital og gjeld 42 111 617 41 453 345

Oslo, 15. juni 2011
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Noter

2010 2010 2010 2009
Reelt Budsjett Avvik Reelt

Per virksomhetsområde:
Grunnkontingenter 10 468 650 10 640 000 -171 350 9 827 230

Registreringsprodukter 14 269 051 14 519 998 -250 947 13 763 679

ID-inntekter 3 632 859 3 569 999 62 860 3 825 514

Helseprodukter 2 570 738 2 691 754 -121 016 3 242 166

Utstillingsinntekter 10 913 467 10 950 774 -37 306 9 969 738

Aktivitetsavgift 3 601 964 3 493 997 107 967 3 556 281

Inntekter Hundesport 3 871 217 3 427 500 443 717 3 974 730

Samarbeidsavtaler 2 181 862 2 400 000 -218 138 1 605 456

Andre inntekter 3 439 405 3 094 404 345 001 4 446 640

Sum totale inntekter 54 949 213 54 788 426 160 787 54 211 436

Noter

Årsregnskapet, som består av resultatregnskap, balanse og note-
opplysninger, er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regn-
skapsskikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31. desember 2010.  
Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs-
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kri-
terier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbi-
gående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp 
på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig 
verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for 
nedenfor.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgs-
verdi. Ikke avsatt for ukurans i 2010.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. 

Bankinnskudd, kontanter o.l
Inkluderer kun kontanter og bankinnskudd. NKK har ingen øvrige 
betalingsmidler per 31. 12. 2010

Anleggsmidler
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost.

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

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

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

Note 1 - Regnskapsprinsippet

Note 2 - Inntekter

Inntekter fra NKKs sædbank er flyttet i 2010 fra helseprodukter til registreringsprodukter for å gjenspeile organiseringen av tjenesten. I andre 
inntekter så er momskompensasjonsmidler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet inkludert med kr. 1 629 958 i 2009. Beløpet på kr. 395 570 i 2010 er 
brukt til å redusere andre driftskostnader siden dette er en kompensasjon for inngående moms NKK ikke har fått fradrag for. 
Sammenliknbare tall gir dermed en økning i omsetningen fra 2009 til 2010 på 4,5%. 

Grunnkontingent
Grunnkontingenten inntektsføres ved betaling for inneværende år og tidsavgrenses pr 31. 12. for neste år. 
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Noter

2010 2010 2010 2009
Reelt Budsjett Avvik Reelt

Lønn 18 230 617 19 234 475 -1 003 858 16 903 549

Arbeidsgiveravgift 2 804 191 2 643 186 161 005 2 646 950

Pensjonskostnader 1 692 516 751 739 940 777 2 152 225

Andre ytelser 1 072 255 1 157 704 -85 449 611 091

Totalt 23 799 579 23 787 104 12 475 22 313 815
Gjennomsnittlig antall årsverk 38,2 40,0 -1,8 35,2

2010 2010 2010 2009

Reelt Budsjett Avvik Reelt

Prioriterte områder:

Kostnader hund og helse 735 317 434 507 300 810 541 418

Kostnader IT 2 011 263 1 707 004 304 259 1 464 755

Kostnader dommerutd./landslag/
komiteer

1 812 377 1 374 315 438 062 1 546 105

Sum prioriterte områder 4 558 957 3 515 826 1 043 131 3 552 278

Øvrige områder:

Reiser og møter 1 074 385 620 438 453 947 1 126 338

Honorarer 375 802 403 000 -27 198 590 337

PR og annonser 550 578 524 656 25 922 453 655

Kostnader Hundesport 5 870 277 5 866 515 25 922 5 847 848

Kostnader utstilling 8 600 991 9 029 415 -428 424 8 130 801

Div. tjenester  
(HD/AD/øyne/DNA/sædbanken)

948 825 773 168 175 657 597 642

Kostnader styret, FCI, NKU, regioner 772 231 1 281 131 -508 900 249 451

Andre administrative kostnader 6 275 650 6 710 933 -435 283 7 851 111

Sum øvrige områder 24 468 738 25 209 256 -740 518 24 847 182

Sum totalt andre driftskostnader 29 027 694 28 725 082 302 612 28 399 459

2010 2009
Bokført verdi pr. 1. 1. 2 157 075 2 213 000

Tilgang kjøpte driftsmidler 2 386 680 2 133 112

Bokført verdi 31. 12. før avskrivninger 4 543 755 4 346 112

Årets avskrivninger 2 092 255 2 189 037

Bokført verdi 31. 12. etter avskrivninger 2 451 500 2 157 075

Note 3 - Lønnskostnader

Note 4 - Varige driftsmidler

Note 5 - Andre driftskostnader

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør var kr 904 236 i 2010. 
Administrerende direktørs andel av premie i kollektiv pensjonsordning utgjorde kr. 140 958.

•	 Økonomisk levetid (alt annet enn 
lastebil): 3 år 

•	 Økonomisk levetid lastebil: 8 år
•	 Avskrivningsplan: Lineær

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2010 ut-
gjorde kr. 213 150, hvorav kr. 108 750 gjelder 
avregnet bistand for 2009. 
Honorar til ordinær revisjon i 2010 utgjorde 
kr 81 563 og honorarer til revisjonsrelatert 
bistand utgjorde kr 22 838.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Organisasjonen er pliktig til å ha tjeneste-
pensjon etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Organisasjonen har pensjons-
ordninger som omfatter i alt 38 personer. 
Ordningene gir rett til definerte fremtidige 
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av 
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra 
folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjen-
nom et forsikringsselskap. Forpliktelsen er 
ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å 
oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenes-
tepensjonsordning.

Kostnadsført premie i 2010 er kr. 1 692 516. 
Saldo på premiefondet er pr. 31. desember 
2010 kr 450 766.
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   Noter

2010 2009
Salgsvarer 1 835 847 1 712 869

Premiebeholdning 0 421 392

Sum varer/premier 1 835 847 2 134 261

2010 2009
Alle kundefordringer til pålydende 2 545 950 4 179 711

- Fradrag for delkrederavsetning -402 340 -434 616

Netto kundefordringer 2 143 610 3 745 095

2010 2009
Skyldig skattetrekk på vegne av de ansatte 828 566 798 213

Skyldig arbeidsgiveravgift på lønn og opptjente feriepenger 887 853 973 837

Skyldig merverdiavgift 379 833 411 662

2 096 252 2 183 712

2010
pr. 31.12.

2009
pr. 31.12.

Egenkapital pr. 1. 1. 17 340 405 15 701 464

Årets resultat -239 900 1 611 421

Overføring fra bundet egenkapital 966 658 957 520

Overføring til avsetninger 0 -930 000

Opptjent egenkapital pr. 31.12. 18 067 162 17 340 405

Avsetninger: 2010
pr. 31.12.

Årets endringer
2009

pr. 31.12.
Bibliotekfondet 49 783 -71 727 121 510

Fond for dommerutdannelse 400 000 0 400 000

Fond for momskompensasjon klubber 0 -551 931 551 931

Fond for støtte NKK-regioner 252 549 -143 000 395 549

Forskningsfondet 693 582 -200 000 893 582

Bundet egenkapital pr. 31.12. 1 395 914 -966 658 2 362 572

Note 6 -Varer/premier

Note 7 - Kundefordringer

Note 8 - Bundet egenkapital

Note 9 - Opptjent egenkapital

Note 10 - Skyldige offentlige avgifter

Varer og premier er vurdert til kostpris med 
fradrag for ukurans. Vi har ikke ukurante 
varer pr 31. desember 2010. Det er avsatt 
som en kortsiktig gjeld kr 200 000 for 
uavhentede premier pr 31. desember 2010. 
Beholdningene av premier og salgsvarer er 
slått sammen i 2010 fordi alt av premier kan 
kjøpes og premiekort fungerer som penger.

Årets endring i delkrederavsetning gir en 
positiv regnskapsmessig effekt på kr. 32 276.

På konto for skattetrekk står det kr 839 802 per 31. desember 2010.
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Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Noter

2010 2009
Skyldig ansatte, lønn og feriepenger 1 949 302 1 819 988

Forskudd grunnkontingent, NKKs andel 2 428 720 2 507 510

Avsetning for påløpte, ikke mottatte kostnader 723 613 2 095 500

Forskuddsbetalte inntekter, ikke avregnet 13 369 537 11 285 080

Sum annen kortsiktig gjeld 18 417 172 17 708 078

NORSK ELGHUND GRÅ. Foto: Vibeke Brath.

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