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

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

oppleves som meningsfullt, lærerikt og engasje-
rende.

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

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

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

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

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

foregangsland for kunnskap om og interesse for 
hund.

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

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

som har med hund å gjøre i det offentlige Norge. 
NKK fronter våre medlemmers interesser og hun-
dens plass i samfunnet.

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

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

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

•	 at NKK skal etterstrebe å gjøre relevant  
informasjon offentlig.

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

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

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

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

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

•	 at NKK skal oppleves som lett tilgjengelig for med-
lemmene.

Innledning 
NKKs årsberetning for 2012 følger samme mønster som tidligere, og 
det rapporteres igjen om de tiltak som representantskapsmøtet i no-
vember 2011 ga i oppdrag gjennom vedtatt Tiltaksplan for perioden 
2012-2014.

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 nedfelt i konkrete oppdrag i Tiltaksplanen fra år 
til år. Årsberetningen omfatter derfor også noen slike oppgaver, samt 
enkelte andre oppgaver som har tilkommet i løpet av året.

Årsberetningen fokuser spesielt på de tiltak som er valgt ut som 
Hovedstyrets prioriterte satsningsområder for perioden.

Hovedstyret og administrasjonen har også i løpet av 2012 lagt spesi-
ell vekt på å etterleve NKKs vedtatte verdier. Verdien engasjerende 
søkes oppnådd både gjennom kommunikasjonsarbeid og videre-
utvikling av aktivitetstilbudet til medlemmene, samt utvikling av 
nye tilbud. NKK har gjennom ytterligere vektlegging og styrking av 
kompetanse på kommunikasjon blitt stadig mer synlige i media og 
presse og i samfunnsdebatten.

Det fokuseres stadig på å nå nye grupper av hundeeiere, slik som 
eiere av blandingshunder og andre uregistrerte hunder. Målet er å 
samle flest mulig hundeeiere i NKK, og dermed gjøre NKK større og 
sterkere. På denne måten søker vi å etterleve NKKs verdi inklude-
rende. Gjennom prosjekter for medlemsverving har NKKs medlems-
masse økt jevnt og trutt gjennom flere år, men denne framgangen 
stoppet opp i 2012.

NKK har også som verdi å være kunnskapsrik. Gjennom kompetan-
seutvikling både blant medlemmer og ansatte søker NKK å oppnå 
dette målet. Dette er en verdi som vi i spørreundersøkelser både 
blant våre enkeltmedlemmer og ute i samfunnet scorer høyt på.

Vi arbeider for å kunne være en offensiv premissleverandør og part 
i samfunnsdebatten på vegne av hundeeierne. Også i 2012 har NKK 
vært aktiv i samfunnsdebatten og aktivt deltakende i dialog med 
myndigheter og andre organisasjoner, samt media. 

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

NKK har som verdi å være en serviceinnstilt organisasjon. Dette 
søker vi å få til gjennom å etterleve en forpliktende serviceerklæring.

     NKKs verdier
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Sammen om målene

I løpet av 2012 har følgende klubber blitt tatt opp som medlemsklub-
ber i NKK:

• Rakkestad Hundeklubb (region Østfold)

• Vågsøy Hundeklubb (region Nordvestlandet)

• Norsk Lancashire Heeler Klubb (avtale inngått fra 01.01.13)

• Norsk Pomeranian Klubb (avtale inngått fra 01.01.13)

1.2. Konsekvenser av nye lover
NKKs nye lover, vedtatt av RS 2010, innebærer blant annet at bud-
sjett for kommende år blir godkjent i forkant av året og at årsrap-
porten godkjennes av Hovedstyret og Representantskapets ordfører. 
Det er identifisert en del mangler i lovverket, og Hovedstyret og 
administrasjonen startet i løpet av 2012 arbeidet med forslag til 
lovrevisjoner.

1.3. Hovedstyrets satsnings-
områder for 2012
Representantskapet vedtok gjennom tiltaksplanen Hovedstyrets føl-
gende satsningsområder for perioden, fordelt på administrasjonens 
seks avdelinger:

• Fortsatt utvikling av arbeidsmiljøet. Velferdskomiteen og dens 
budsjett opprettholdes. Komiteen gjennomfører ytterligere 
trivselsfremmende tiltak. Intern kommunikasjon og informasjon 
styrkes ytterligere.

• Europavinnerutstillingen 2015: oppgavefordeling, kompetanse-
utvikling, benytte Dogs4All til å introdusere nye elementer og 
trene på gjennomføringen av EUV-15. Ta høyde for utvikling og 
drift i forbindelse med arrangementet. Markedsføring av NKK 
og Norge som vertskap for Europavinner 2015 starter i 2012 og 

1. Sammen om målene
Hovedstyret behandlet i løpet av 2012 247 saker i ti styremøter. En 
stadig større andel av disse sakene er orienteringssaker. Hovedstyret 
håndterer i all hovedsak strategiske og overordnede saker. Hoved-
styremøtene foregår i all hovedsak på ettermiddagstid på frivillig og 
ubetalt basis.

Ved omorganiseringen av NKK var det et mål at beslutninger skal tas 
på lavest mulig nivå, og av dem sakene angår. Særlig viktig i denne 
sammenhengen er etableringen av Norsk Kennel Klubs Jakthundko-
mite (NJK) som håndterer mange saker som tidligere ble behandlet 
av Hovedstyret. Disse reformene har medført en reduksjon i antall 
saker til Hovedstyret.

Mye fokus har vært holdt på å skape gode samarbeidsrelasjoner 
innad i organisasjonen. Det har vært avholdt regionlederkonferanse 
mellom HS og regionene og  dialogmøte med hunde- og raseklub-
bene avholdt dagen etter RS.

HS har vedtatt regelverk for en hel rekke aktiviteter, som rallylydig-
het, juniorhandling, etiske regler for hold og trening av hund samt 
mandater ved delegasjoner. Av saker som har opptatt Hovedstyret i 
2012 kan nevnes dommerutdanning både for eksteriør og jakt, blan-
dingsraseavl og NKKs stilling utad i samfunnet som hundeeiernes 
talerør i alt som har med hund og hundehold å gjøre.

1.1. Medlemsklubber og medlem-
skap
NKK hadde pr. 31.12.12 totalt 253 medlemsklubber (251 pr. 31.12.11), 
hvorav 95 (95) raseklubber og forbund, 23 (23) lokale fuglehund-
klubber og 135 (133) lokale hundeklubber.

Antall individuelle medlemmer var ved utgangen av 2012 75 757  
(77 914 pr. 31.12.11) og antall medlemskap 98 136 (99 632).
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vil foregå fram til arrangementet. I første fase legges det spesielt 
vekt på å rekruttere flest mulig utstillere. Stand på WDS og EDS 
i 2012, samt at en informativ nettside for arrangementet skal 
være på plass tidlig på året.

• Videreføre arbeidet for bevaring av de norske harehundrasene 
og vurdere tiltak for disse og øvrige norske raser.

• Registrering av prøveresultater prioriteres lagt inn i DogWeb, 
når systemene er på plass. Registreringen overtas av prøvear-
rangør/klubbene når systemene er testet og i stabil drift. 

• Papirer og resultater fra utstillinger, lydighet og agility skal inn-
leveres og registreres raskt. Klubbene må gis veiledning, og det 
stilles krav til rettidig registrering av alle resultater.

• Videreutvikle internasjonale arrangement: Videreutvikle 
DOGS4ALL.

• NKK øker fokus på funksjonell helse i eksteriørbedømmelsen, 
både i primærutdanningen og i utføringen av dommergjernin-
gen gjennom følgende tiltak:

• Revidering av NKKs Dommerelevkompendier; anatomikompen-
diet ferdigstilles.

• Arbeidet med utarbeidelse av Rasespesifikke Dommeranvisnin-
ger sluttføres. 

• Arbeidet med rasespesifikke avlsstrategier intensiveres. Klub-
bene får i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av rasens helsetil-
stand, avlsstrategi og handlingsplan, etter modell av SKKs RAS.

• Ferdigstille prosedyre for screening-undersøkelse for pa-
tellaluksasjon, samt registrering av resultater for aktuelle raser i 
DogWeb. 

• Sentralt atferdsseminar høsten 2012 

• NKK skal prioritere å levere datatjenester som klubbene ønsker 
på datasiden, innenfor rimelige grenser. Det skal settes av nød-
vendige økonomiske ressurser til dette arbeidet.

• Tilrettelegge for at datagrunnlaget lettere kan gjøres tilgjengelig 
for klubber og medlemmer i form av rapporter, statistikker og 
via webportal.

• Forbedre brukervennligheten på IT-løsningene slik at det blir 
enklere for klubbene og medlemmene å benytte systemene 
effektivt.

• Optimalisere innholdet på de nye nettsidene nkk.no, slik at de 
blir brukervennlige. Vektlegge god informasjon til kommende og 
nye hundeeiere, samt gjøre det brede aktivitetstilbudet tilgjen-
gelig (med forbehold om den tekniske løsningen). 

• Medlemsrekruttering: Verve flere medlemmer til våre med-
lemsklubber slik at vi får enda større tyngde som organisasjon. 
Jobbe aktivt for å verve blandingshundeiere og eiere av “fami-
liehunder”.

• Øke kunnskap om det organisatoriske verktøy hos alle tillits-
valgte i hele organisasjonen, samt bidra til at disse har bedre 
kjennskap til egen organisasjon struktur. 

• Bedre kontakten mellom de styrende/besluttende organ i hele 
organisasjonen, med den hensikt å effektivisere og styrke sam-
spillet mellom alle ledd, for å kunne fremstå som en effektiv og 
samlet organisasjon.

• Utnytte potensialet i det nye kullregistreringsprogrammet slik at 
effektiviserings-gevinster ikke går tapt. 

Tiltak for oppfølging av satsningsområdene er oppført i Tiltaksplan 
for 2012-2014. Disse er fordelt avdelingsvis i henhold til organiserin-
gen av ansvarsområdene i NKKs administrasjon.

     Sammen om målene

95 (95) raseklubber og 23 (23) lokale 
fuglehundklubber:                                                                                              

75 757 (77 914)

Autoriserte Hundedommeres Forening          169 (172)

Autorisert Ringpersonells Forening 119 (113)

Norsk Freestyleforening                                  88 (83)

Norsk Rallylydighetsklubb 55 (ny i 2011)

NKKs REGIONER:

Agder – 8 (8) klubber 1 244 1 213

Buskerud – 7 (7) klubber                 1 755 1 714

Hedmark/Oppland - 13 (13) klubber        2 176 2 046 

Hordaland – 9 (9) klubber                         1 609 1 616

Nordland – 13 (13) klubber                         1 700 1 715 

Nordvestlandet – 21 (20) klubber                    2 027 1 910 

Oslo/Akershus – 16 (15) klubber                      3 260 3 102

Rogaland – 6 (6) klubber                         1 643 1 623 

Telemark – 5 (5) klubber         601 635

Troms/Finnmark – 8 (8) klubber                 1 355 1 239

Trøndelag – 13 (13) klubber                         1 952 1 850

Vestfold – 5 (5) klubber                    1 377 1 400

Østfold – 7 (6) klubber                              1 049 1 077 

NORSK KENNEL KLUB UNGDOM                          200 210 

SUM – 253 (251) KLUBBER                           98 136 99 632

Klubbenes medlemstall pr. 31.12. 2012 
(tallene for 2011 står i parentes)
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NKKs hovedstyre

NKKs hovedstyre 
og øvrige komiteer valgt av representantskapet

Hovedstyret:
•	 Leder: Siv Sandø – valgt på ekstraord. RS 2010 (etter å ha vært 

styremedlem siden 2005) – gjenvalgt i 2012
•	 Nestleder: Hans Christian Hauge -valgt for 1 år på ekstraord. RS 

2010 (gjenværende periode) – gjenvalgt i 2011

Hovedstyrets øvrige seks medlemmer:
• Anna Berntzen – valgt i 2009 – gjenvalgt i 2011
• Harald Bruflot – valgt for 1 år på ekstraord. RS 2010 (gjenvæ-

rende periode) – gjenvalgt i 2011
• Marianne Holmli – valgt i 2012
• Terje Lindstrøm – valgt i 2010 – gjenvalgt i 2012
• Trine Melheim – valgt i 2009 – gjenvalgt i 2011
• Torunn Sørbye – valgt i 2010 – gjenvalgt i 2012
• To varamedlemmer: Jan Eyolf Brustad (valgt på ekstraord. RS 

2010 – gjenvalgt sist i 2012); Anders Tunold-Hanssen (valgt i 
2012)

• NKK-ansattes representant Elisabeth Jangås og varamedlem 
Kristin H. Aukrust

Representantskapet:
•	 Ordfører: Eivind Mjærum - valgt i 2011
•	 Viseordfører: Anne Espelien – valgt i 2007 for 1 år (gjenværende 

periode) – gjenvalgt sist i 2012

Kontrollkomiteen:
•	 Leder: Bjørg Foss – valgt i 2011 (etter å ha vært medlem siden 

2006)
•	 To medlemmer: Eva Mjelde - valgt i 2009 (etter å ha vært vara 

siden 2006) – gjenvalgt i 2011 og Tore Paulshus - valgt i 2012
•	 Ett varamedlem: Arild Eriksen - valgt i 2012
 

Valgkomiteen:
•	 Leder: Petter Elvestad - valgt i 2011
•	 To medlemmer: Einar K. Andreassen - valgt i 2012 og Barbro 

Myrseth Gjerde - valgt i 2010 – gjenvalgt i 2012
•	 Ett varamedlem: Vidar Grundetjern - valgt i 2012
 

Disiplinærkomiteen:
•	 Leder: Frank Christiansen - valgt i 2012 - har trukket seg fra 

vervet
•	 Nestleder: Anne Mjelde Myhr - valgt i 2011
•	 Tre medlemmer: Ragnhild Hammelbo - valgt i 2011; Aase Jakob-

sen - valgt i 2009 – gjenvalgt i 2011; Fredrik A. Walby - valgt i 
2012 etter å ha vært vara siden 2011

•	 To varamedlemmer: Knut Fr. Blütecher (valgt i 2011) og Torunn 
Urheim (valgt i 2012 etter å ha vært leder siden 1999)

 

Appellutvalget:
•	 Leder: Anette Jahr – valgt i 2012 (etter å ha vært vara siden 

2011)
•	 Nestleder: Ragnhild Helene Hennum – valgt i 2011
•	 Tre medlemmer: Stein Feragen – valgt i 2011 (etter å ha vært 

nestleder siden 2006); Elisabeth Kallevig – valgt i 2012 (etter 

Hovedstyrets leder, Siv Sandø.

I 2012 har Hovedstyret og øvrige komiteer, valgt av NKKs 
51. ordinære Representantskap avholdt 10.11.12, bestått av:

å ha vært vara siden 2011);  Kirsten Svendsen – valgt i 2006 – 
gjenvalgt sist i 2012

•	 To varamedlemmer: Lars Christian Nordvik Berg og Anne Tove 
Strande – valgt i 2012

 

Lovkomiteen:
•	 Leder: Jan Terje Bårseth – valgt i 2010 – gjenvalgt i 2012
•	 To medlemmer: Anne Cathrine Frøstrup – valgt i 2010 – gjen-

valgt i 2012; Kirsten Svendsen – valgt i 2011
•	 1 varamedlem: Kirsten Bjørnelykke – valgt i 2010 - gjenvalgt sist 

i 2012

Valg av (statsautorisert) revisor 
for 1 år ad gangen/fastsettelse av 
revisors lønn:
Revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Svein Wiig  
- valgt i 2004 og gjenvalgt sist i 2012 – avlønnes etter gjeldende 
salærinstruks.
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       Økonomi

2. Økonomi 
2.1. Fokus på økonomi
Hovedstyret og administrasjonen har kontinuerlig fokus på økono-
mien. Det foretas 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 oppga-
ver. Økonomisk går organisasjonen i pluss for 2012, noe som er noe 
bedre enn budsjettert. 

Representantskapsmøtet vedtok på årsmøtet at IT-utvikling skulle 
være et viktig satsingsområde de neste årene.  Dette vil tære på 
egenkapitalen, men ikke mer enn forsvarlig.

2.2. Økonomi ved NKKs  
utstillinger 
Målsettingen om at NKKs utstillinger samlet sett skal ha et positivt 
resultat ble nådd også i 2012 (se utstillingsregnskapet nedenfor).  
Antall hunder som har deltatt på utstillingene er også positivt og lig-
ger nesten 5 % høyere enn budsjettert..

2.3. Annonseinntekter 
Kommersielle annonser er den største inntektskilden for magasinet 
Hundesport. Annonseakkvisitøren HS-media er ansvarlig for annon-
sesalget, mens Svea Finans er ansvarlig for fakturering og innbeta-
ling av annonsene. Se detaljert regnskap med kommentarer på s XX.

2.4. 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 2012 på vegne av seg og organisasjo-
nen for øvrig om kompensasjon for medlemsklubbene. Vi fikk totalt 
innvilget i overkant av 2,2 mill NOK fordelt på 185 klubber, forbund 
og regioner.

Tallene inkluderer alle direkte inntekter og kostnader, også lønn i forbindelse med utstillinger og sosiale kostnader. 

Hovedtall for NKKs utstillinger i 2012
Antall hunder Økonomisk resultat

Sted Reelt Budsjett Reelt Budsjett

Bø 2 752 2 730 130 860 80 186

Bergen 1 891 1 900 101 472 76 137

Harstad 1 423 1 385 -81 530 -79 181

Kristiansand 2 422 2 200 189 526 151 617

Drammen 3 927 3 150 219 173 232 731

Trondheim 2 598 2 600 235 698 281 692

Oslo 3 945 3 500 260 381 212 638

Hamar 3 301 3 121 191 466 108 123

Lillestrøm 5 943 6 352 -190 060 -199 388

Utst. overtatt regionene 3 834 3 737 164 084 169 846

TOTALT 32 036 30 675 1 221 070 1 034 401



8      Årsberetning 2012 • Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør

Komiteer tilknyttet administrasjonen:
1. Komiteen for hedersbevisninger 

2. Nordisk kennelunions arbeidsutvalg (NKU/AU)

Organisering av administrasjonen fra 1. september 2009

Rapport ift Tiltaksplanen

3. Administrasjon
3.1. Bemanning og administrativ 
struktur
Ved utgangen av 2012 besto NKKs administrasjon av 38,7 årsverk, 
fordelt på 40 fast ansatte. Våre kontorer er på Bryn i Oslo. 

Gjeldende avdelingsinndeling i administrasjonen ble innført fra 1. sep-
tember 2009 og videreført med mindre justeringer i 2012. Oversikt 
over avdelingenes ansvarsområder finnes i årsrapporten foran rap-
portene fra hver avdeling.

3.2. Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling i NKKs administrasjon er et kontinuerlig priori-
tert område. Opplæring og kursing innen NKKs egen virksomhet og 
aktiviteter har vært prioritert også i 2012. 

Ringsekretærkurs ble i løpet av året tilbudt alle ansatte, og flere 
gjennomførte. 

Kurs i håndtering av medlemmer på telefon, inklusiv gjennomføring 
av vanskelige samtaler, ble gjennomført i 2012 og likeledes et kunde-
behandlingskurs for tre av avdelingene.

Det har vært satset spesielt på utvikling av kompetanse innen ge-
netikk, avl og atferd. Helseavdelingens nyansatte saksbehandler og 
avlsrådkonsulenten har deltatt på kurs 1 i NKKs Oppdretterskole, og 
alle avdelingens ansatte har deltatt på NKKs sentrale helgeseminar 
Atferd 2012. Veterinærkonsulenten avla eksamen i nevropsykologi 
og psykofarmakologi i januar 2012, og har sammen med avlsråds-
konsulenten deltatt på kurs i North American Veterinary Community, 
Clinical behaviour medicine. 

Ansatte i aktivitetsavdelingen har vært som observatører på prøver 
for å øke kunnskapen om de prøveformene som ligger til avdelingen.  

3.3. Komitéstrukturen
NKKs Jakthundkomité (NJK) 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. 

Komitéstrukturen i NKK er under fortsatt revisjon med formål å 
redusere antall faste komiteer oppnevnt av Hovedstyret og organi-

sere de gjenværende komiteene på hensiktsmessig måte. Etablering 
av andre særkomiteer etter modell av NJK er under vurdering, og 
spesielt innen brukshundsektoren har det blitt nedlagt ressurser i å 
forsøke å etablere en særkomité.

Det årlige møtet mellom NKKs representanter i internasjonale orga-
ner med formål å koordinere aktivitetene ble avholdt 30.09.12.

3.4. Servicemål, kvalitetssikring 
og rasjonell drift
Det er i løpet av 2012 etablert en rutine for rapportering av avvik i 
forhold til Serviceerklæringen. Avvik har blitt innrapportert forlø-
pende i løpet av året, og kundene har vært informert om betydelige 
avvik via nkk.no. 

Flere nye administrative rutiner for å sikre effektiv drift er igangsatt 
i 2012, bl.a. for dommerutdannelse og -invitasjoner. En konsulent-
rapport levert i 2012 har gitt et viktig bidrag til kvalitetssikring av 
administrasjonens rutiner og produkter, ikke minst med hensyn til 
effektiviseringstiltak og rasjonell drift. Tiltak for oppfølging av rap-
porten er etablert.

3.5. Kulturbygging og  
arbeidsmiljø
En ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i løpet av 2012.  
Hovedstyret har vært holdt informert og har uttrykt sin tilfredshet 
med undersøkelsen og oppfølging. Medarbeiderundersøkelsen er 
fulgt opp med konkrete tiltak og ble referert på Representantskaps-
møtet (RS) 2012. 

Også i 2012 har intern kommunikasjon og informasjon foregått vha. 
hyppige avdelingsmøter samt allmøter og gjennom elektroniske 
informasjonskanaler. Ytterligere tiltak er planlagt gjennomført.
Velferdskomiteen fortsatte sitt virke i 2012 og har gjennomført flere 
trivselsfremmende tiltak. 

Tilbudet om fysikalsk behandling til samtlige ansatte har blitt opp-
rettholdt i 2012 og blir i stor grad benyttet.

NKKs administrasjon har en uttrykt holdning mot mobbing.  
Varslings- og oppfølgingsrutiner er på plass.

Aktivitetsavdeling
Avdelingsleder

Helseavdeling
Veterinær fagsjef

IT-avdeling
IT-sjef

Organisasjonsavdeling
Organisasjonssjef

Kommunikasjonsavdeling
Avdelingsleder

Regnskaps- og  
registreringsavdeling

Økonomisjef
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Sykefraværet var i 2012 på 12,9 %. Dette innebærer en liten nedgang 
fra året før, men vurderes som altfor høyt. Administrerende direktør 
redegjorde i detalj for sykefraværet på RS 2012. En vesentlig del av 
sykefraværet skyldes fortsatt langtidssykmeldinger. Oppfølgings-
samtaler under og etter hver sykmelding gjennomføres. Det er 
vedtatt en belønningsordning for medarbeidere uten fravær som 
starter fra 2013. 

Det er ikke rapportert om skader eller ulykker.

3.6. Arbeid for norske raser
Hovedstyret har i løpet av 2012 vurdert og vedtatt tiltak for bevaring 
av de norske rasene. Et forum for norske raser ble etablert 02.10.12. 
Halv registreringsavgift og anmeldelsesgebyr er vedtatt innført fra 
01.01.13. NKK bruker aktivt de utrydningstruede norske rasene som 
illustrasjoner av våre produkter og til markedsføring.

3.7. Europavinnerutstillingen 2015
Etter at NKK vant avstemningen om FCIs Europautstilling 2015 har 
arbeidet i styringsgruppen og prosjektgruppen for EUV-15 gått over i 
produksjonsfasen. Prosjektet er delt opp i mange underprosjekter og 
delmål med datosatte frister. Kvartalsvise styringsgruppemøter og 
månedlige prosjektmøter er avholdt. Endelig budsjett for arrange-
mentet er vedtatt av HS i 2012.

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

I 2011 påbegynte NKK et aktivt arbeid mot politikere med mål å 
lempe på hundelovens paragraf 19 om farlige hunder. Etter avtale 
med Justisdepartementet har administrasjonen i 2012 jobbet med å 
utarbeide en rapport hvor erfaringene med loven og dens praktise-
ring kartlegges. Eventuelle forslag til bedre håndheving av kompe-
tansekravet i dyrevelferdsloven, samt håndtering av farlige hunder vil 
omtales i rapporten. Rapporten ferdigstilles og oversendes departe-
mentet i 2013. 

Etter initiativ fra NKK har Mattilsynet under 2012 revidert kuperings-
forskriften slik at det ikke lenger skilles mellom tidligere kuperingsra-
ser og andre raser. Endringen medfører at også hunder av tidligere 
kuperingsraser, som har fått halen amputert av medisinske grunner, 
får delta på utstillinger og andre aktiviteter.

I forbindelse med Europavinnerutstillingen 2015 har NKK vært 
aktive i utformingen av regelverk som tillater at kuperte hunder får 
stille ut på arrangementet. NKK har også søkt om og fått innvilget 
dispensasjon til å tillate hunder som er forbudt å innføre til Norge 
etter hundelovens § 19 å delta. Dette vil ha en positiv innvirkning på 
påmeldingstall og er en viktig premiss for arrangementet. 

NKK har svart på diverse høringer fra myndighetene, bl.a. hørings-
svar til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr, forskrift 
om karantenestasjon for hund og katt, forskrift om avlivning av dyr 
og forskrift om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. NKKs 
høringssvar er publisert på nkk.no.

3.9. Internasjonalt arbeid,  
deltakelse i NKU og FCI
NKK har også i prioritert deltakelse i de organer innenfor NKU og FCI 
hvor Norge har vesentlige interesser, og vi har vært representert på 
alle viktige møter i de internasjonale hundefaglige fora vi har tilgang 
til. Det legges vekt på godt forberedt, koordinert og aktiv møtedel-
takelse i de utvalgte fora. Prosedyrer som inkluderer forankring og 
rapportering er utarbeidet, men må innskjerpes.

Det har i løpet av 2012 blitt foretatt mindre justeringer av felles 
nordiske utstillingsregler innført fra 2011. Dette er et resultat av en 
prosess som har pågått gjennom flere år og under prosjektledelse 
fra NKK.

Dialogen med The Kennel Club har blitt opprettholdt og videreutvi-
klet. Det ble avholdt et møte med The Kennel Club 12.09.12 hvor bl.a. 
størrelsen på engelsk setter var et tema.

NKKs helseavdelings leder, Astrid Indrebø, er president i FCI 
Breeding Commission. Kommisjonens forslag om at oppdrettere 
er forpliktet til å søke om registrering av alle kull, at FCI-godkjente 
kennelnavn kun kan benyttes på kull som registreres i den nasjonale 
kennelklubben, samt at avlssperre kun kan oppheves av den nasjo-
nale kennelklubben som har ilagt avlssperren, ble vedtatt av FCI.  
Helseavdelingens leder ble av FCI oppnevnt som medlem av FCI 
Working Group 2012. Gruppen utarbeidet dokumentet «The FCI Dog 
Health, Well-Being and Welfare Initiative» som ble oversendt General 
Committee i september.

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår gjennom NKUs Vitenska-
pelige komité. Blant temaene i 2012 var rasespesifikke avlsstrategier, 
arbeid mot eksteriøre overdrivelser som kan gi helseproblemer, og 
øvrige helseutfordringer som enkelte hunderaser står overfor og som 
har fått mye negativ omtale i flere land i Europa, avl i små populasjo-
ner av nordiske raser, framdrift og utvikling av HD-indeks, sentral re-
gistrering av DNA-resultater og informasjon om forskningsprosjekter.  
FCIs Show Commission under ledelse av Leif-Herman Wilberg har i 
2012 hatt framgang i sitt arbeid med å harmonisere regelverket for 
utstillinger.

3.10. Ytre miljø
NKK forurenser det ytre miljø i ubetydelig grad.

3.11. Likestilling
Det sittende Hovedstyret, valgt av Representantskapet i november 
2012, har en betydelig overvekt av kvinner. NKK fikk i 2011 gjennom 
valget av Siv Sandø sin første kvinnelige Hovedstyreleder. Hoved-
styret tar hensyn til kjønnsfordeling ved oppnevnelser til komiteer 
og kompetansegrupper. Styret har fortsatt fokus på likestilling i 
organisasjonen.

Administrasjonen har et stort kvinneflertall (80%) blant sine ansatte. 
Menn oppfordres til å søke ledige stillinger.
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4. Aktivitetsavdelingen
4.1. Europavinnerutstillingen 2015 
til Norge
NKK er tildelt vertskapet for FCIs Europavinnerutstilling i 2015. 
Utstillingen vil bli holdt ved Norges Varemesse i Lillestrøm 4. - 6. 
september 2015. Det legges opp til at raseklubbene kan avholde 
rasespesialer med stor-cert i tilknytning til Europavinnerutstillingen, 
og mange raseklubber har allerede meldt sin interesse. Prosjektet er 
godt i gang med forberedelsene.

4.2. Rekruttering til eksteriør-
dommerutdanning
Dommerkurs for eksteriørdommerutdanning ble kunngjort med 
søknadsfrist 01.09.12 og det var gledelig mange søkere. Rundt 20 
personer deltok på første samling i kurset første helgen i desember.

4.3. Utdannelse som kan lede til  
bemyndigelse eller godkjenning
Det ble i 2012 avholdt kurs i kategoriene for:

• Instruktør trinn I: 14
• Instruktør trinn II - Lydighet: 2
• Instruktør trinn II – Bruks: 2
• Figurantkurs: 6
• Testlederkurs: 2
• RIK Grunnkurs: 11
• RIK Figurantkurs: 6

4.4. Utdanning av ringsekretærer
Flere av NKKs regioner har avholdt ringsekretærkurs i 2012. Det ble 
autorisert 19 nye ringsekretærer i løpet av 2012. 

4.5. Nordisk samarbeid jakthund-
sektoren 
Avtale om trening av jakthunder på tvers av landegrensene er inn-
gått med Svenska Kennelklubben.

4.6. Prøveresultater i DogWeb 
Arbeidet med å få resultater raskere registrert av prøvearrangører 
har vært i fokus gjennom hele året. Alle arrangører må selv legge inn 
prøveresultater der hvor dette er mulig. 

I 2012 ble det utviklet program for registrering av resultater i 
DogWeb for kreativ lydighet, mentalbeskrivelser, rallylydighet og 
drevprøve for alpinsk dachsbracke. For mentalbeskrivelse kan også 
påmelding håndteres gjennom systemet.

4.7. Deltakelse på messer
Tre personer fra aktivitetsavdelingen deltok på Villmarksmessen på 
Norges Varemesse i Lillestrøm.

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

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

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

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

terminlister 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: Agility; Blodspor og ferskspor; 

Brukshund- og kåringsprøver; Lydighet; Mentaltester; RIK
10. Oppfølging av diverse FCI-komiteer/FCI-representanter
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Norsk Vinnerutstilling NKK
Rasetorg
Utstyrsmesse
Aktiviteter

24. - 25. NOVEMBER 2012

4.8. Norsk Vinner og DOGS4ALL
Norsk Vinner ble avholdt på Lillestrøm i november. Norgesmester-
skap i juniorhandling og vårt første Norgesmesterskap i kreativ 
lydighet var også en del av DOGS4ALL. Totalt deltok 5 943 hunder 
på DOGS4ALL. NKK investerte i nytt kunstgress til agility som ble 
benyttet for første gang på Lillestrøm.

Administrasjonen har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra 
utstillere, utøvere og dommere på arrangementet.

4.9. NKKs internasjonale  
utstillinger
På NKKs 11 internasjonale utstillinger var det totalt i 2012 32.675 på-
meldte hunder, inkl. lydighet, agility og juniorhandling. 

NKKs årskonkurranse – mestvinnende hund innen ulike raser på 
NKKs utstillinger – ble videreført i 2012. Konkurransen kunne følges 
gjennom året på hjemmesiden. Vinnerne har fått tilsendt diplom. 

4.10. Arrangementer i klubbenes 
regi
Totalt har det vært arrangert 423 utstillinger og 219 agility og lydig-
hetsstevner i 2012. Disse fordeler seg fra små rasespesialer med noen 
få titalls deltakere til større arrangementer.

4.11. Ettersøkshunder
I 2012 ble det registrert 1111 nye ettersøksekvipasjer til bruk på skadet 
hjortevilt. 134 hunder er slettet i ettersøksregisteret i 2012.     

4.12. Regelverk          
Følgende regelverk har blitt revidert:

• Jaktprøve for elghund - løshund
• Drevprøve for dachshunder
• Regler for mentalbeskrivelse hund (MH)
• Utstillingsreglene
• Championatreglene

Autorisasjoner og godkjenninger i 2012
Brukshundprøver 1

Drevprøve for bassets 6

Drevprøve for dachshund 3

Vannprøve for newfoundlandshund 2

Drivende hunder tilsluttet NHKF 26

Eksteriørdommere (førstegangs autorisasjon) 2

Eksteriørdommere (utvidet autorisasjon) 38

Eksteriørdommere (til allround-dommer) 1

Elghundprøve bandhund 5

Elghundprøve løshund 18

Ettersøk (dømmer blod-og ferskspor) 36

Fuglehundprøve 7

Fuglehundprøve apport 1

Lure coursing for mynder 14

Jaktprøve for retrievere 2

Løshunddommer som kan dømme ettersøk 18

Mentalbeskrivelse Hund 9

Ringsekretærer 19

Bruksprøve for schweisshund 2

Jakthundprøve for halsende fuglehund 2

Kunsthiprøve 2

Mesterskapsdeltakere i utlandet
Nordisk mesterskap i lydighet
Nordisk mesterskap i lydighet ble arrangert i Helsinki i Finland 
i desember. I den individuelle konkurransen vant Aina Fatland 
Røine med border collien Tyra bronsemedaljen og ble beste 
norske ekvipasje.

Bronse til lag i VM i lydighet
VM i lydighet ble arrangert i Salzburg i mai i tilknytning til Ver-
densvinnerutstillingen. Laget imponerte og tok bronse i mester-
skapet. Beste norske i den individuelle konkurransen ble Lillian 
Brenden med border collien Tending Jynx på 7. plass.

Nordisk mesterskap i agility
Mesterskapet ble arrangert i Oslo i august, samtidig med NKKs 
internasjonale utstilling. Flotte norske laginnsatser med sølv til 
«Lag small» og bronse til «Lag medium». Beste norske individu-
elle plassering ble Stine Haakensen, Charmtassen’s Take A Bow, 
shetland sheepdog på 5. plass i klasse «Small».

 
Se flere 

resultatlister 

på s. 28-29
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5. Helseavdelingen
5.1. Informasjon og utdannelse
Informasjons- og utdanningsvirksomheten vedrørende helse, avl og 
oppdrett er høyt prioritert. Dyrevelferd, kunnskap og sunn avl har 
høyeste prioritert i avdelingens arbeid.

5.2. NKKs Oppdretterskole
Kurs 1 – Genetikk og avl ble i 2012 avholdt i Region Nordland  
03. - 04.03 (70 deltagere), region Agder 21 - 22.04 (90 deltagere) og 
Region Oslo & Akershus (120 deltagere). Kurs 2 – Oppdrett ble i 2012 
avholdt i Region Rogaland 17. - 18.11 (90 deltagere). Regionene har 
gjort en utmerket jobb med arrangementene, de har skaffet store 
kurslokaler og alle påmeldte fikk i 2012 plass på kursene..  

5.3. NKKs Forskningsforum Hund 
NKKs tradisjonsrike Forskningsforum hund ble avholdt på Norges 
veterinærhøgskole 6. oktober (160 deltagere) med ti utmerkede 
forelesninger som på en lettfattelig måte belyste både en rekke 
pågående forskningsprosjekter i tillegg til resultater fra avsluttede 
prosjekter. Målgruppen er hundeklubber, oppdrettere, hundeeiere, 
veterinærer, dyrepleiere, studenter og alle andre med interesse for 
hund. Intervju med en del av foreleserne angående prosjektene er 
presentert i flere utgaver av Hundesport.

5.4. NKKs sentrale seminar  
Atferd 2012 
Et meget vellykket seminar med nesten 300 deltagere ble avholdt 
på Kolbotn 20. - 21. oktober. Hovedforelesere var Kenth Svartberg og 
Barbro Börjesson. I tillegg foreleste Frode Lingaas og Gry Løberg. 
Seminaret ble arrangert i samarbeid med Organisasjonsavdelingen. 
NKKs Kompetansegruppe Atferd fungerte som programutvalg.

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

5.6. Rasespesifikke  
dommeranvisninger (BSI)
NKK har stort fokus på funksjonell helse i eksteriørbedømmelsen.  
Arbeidet med NKKs undersøkelse angående helseproblemer forårsa-
ket av eksteriøre overdrivelser ble avsluttet våren 2012, og resulta-
tene vil inngå i NKU-prosjektet Special breed specific intructions re-
garding exaggerations in pedigree dogs (BSI), som er under arbeid.

5.7. Avlsveiledning og rase-
spesifikke avlsstrategier (RAS)
NKK fikk i 2012 sin første avlskonsulent, som har som hovedoppgave 
å jobbe med avlsveiledning i raseklubbene og bistå klubbene i arbei-
det med å utvikle rasespesifikke avlsstrategier. Det har vært infor-
mert om RAS i Hundesport og det er utarbeidet informasjonsmate-
riell til raseklubbene. Så langt har samarbeidet med klubbene fungert 
svært bra, og det har vært avholdt flere møter med ulike raseklubber. 
Klubbene har etterlyst bedre dataverktøy i dette arbeidet.

Helseavdeling
1. Utdanning/kompetanseheving/kursvirksomhet:
a. Kompetanseheving/opplysning rettet mot hundeeiere/klub-
ber, som kursvirksomhet
b. Kompetanseheving avl/oppdrett, som Oppdretterskolen, 
avlsrådsseminar
c. Utarbeidelse av kompendier og annet skriftlig informasjons-
materiell

2. Forskning, forskningsformidling: 
Forskning og deltagelse i forskningsprosjekter, publisering av 
forskningsresultater, deltagelse på kongresser, formidlig viten-
skapelig og populærvitenskapelig (som NKKs Forskningsforum 
og andre kanaler)

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

4. Kontakt med klubber, andre kennelklubber og  
hundefaglige organer

a.  Svar på spørsmål fra klubber vedr medisin/helse, som DNA-
tester, avlsprogram
b. Foredrag om diverse helserelaterte problemstillinger, på 
forespørsel
c. Opplysning om service, svar på spørsmål fra enkeltmedlem-
mer vedr. helsespørsmål
d. Aktiv deltagelse 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 og veterinære konsulenter:  

Avlesere for AD, AD, spondylose, øyelysning m.m.

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

Komiteer som sorterer under avdelingen:
1. Sunnhetsutvalget
2. Kompetansegruppe Atferd
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Veterinærkonsulenten og avlskonsulenten har forelest på oppdretter-
seminar i til sammen åtte raseklubber, og har bidratt med informa-
sjon om raserelaterte problemstillinger på forespørsel fra raseklub-
ber, oppdrettere og gjennom innlegg i Hundesport.   

For å øke fokus på helsemessige aspekter ved vurdering av dispen-
sasjonssøknader og brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og 
oppdrett bidrar nå Helseavdelingen i stor grad ved vurdering og 
håndtering av slike saker.

5.8. Informasjon om hundeavl
Heftet «Informasjon om hundeavl» er bearbeidet og oppdatert.  
Manus ble ferdigstilt ved utgangen av 2012 og var ferdig trykket 
i januar 2013. Heftet er på 32 sider og inneholder grunnleggende 
informasjon med fokus på dyrevelferd og kunnskap, samt en god 
oversikt over NKKs regler og retningslinjer.

 

5.9. Funksjonell helse i  
eksteriørdommerutdanningen
Det er fokusert mye på funksjonell helse i eksteriørdommerutdannin-
gen også i 2012. Undervisning av dommerelever samt revideringen 
av NKKs Dommerkompendium Anatomi og bevegelse er en viktig 
del av dette arbeidet. Ansvarlige for den nye utgaven av kompendiet 
er Astrid Indrebø, Wenche Eikeseth og Leif Herman Wilberg. 

5.10. Helseundersøkelser
Elektroniske helseundersøkelser for raseklubber i regi av NVH i sam-
arbeid med NKK – hundoghelse.no – er gjennomført for ytterligere 
raser i 2012. Interessen for helseundersøkelsene er økt, blant annet 
som en følge av klubbenes arbeid med RAS, og flere klubber står nå 
på vent for å få gjennomført slike undersøkelser.

5.11. Prosedyre for undersøkelse 
av patellaluksasjon
Arbeidet med utarbeidelse av prosedyre for undersøkelse for 
patellaluksasjon er fullført. NKK benytter samme graderingen og un-
dersøkelsesmetodikken som benyttes av SKK. Det har tatt lengre tid 
enn forventet å komme i gang med sentral registrering, og oppstar-
ten er utsatt til 2013.

5.12. NKKs sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget har avholdt to møter i 2012, og hatt en rekke saker 
til behandling. Tiltak for avl av funksjonelt sunne hunder, samt regis-
trering av screeningresultater har høy prioritet i sunnhetsutvalgets 
arbeid.

5.13. NKKs kompetansegruppe 
atferd
Kompetansegruppe atferd (KGA) har ikke hatt møter i 2012; akti-
viteten har foregått via e-post. Hovedfokus har vært arbeidet som 
programutvalg for NKKs seminar Atferd 2012.

POMERANIAN. Foto: Vibeke Brath.



14      Årsberetning 2012 • Norsk Kennel Klub

    Rapport ift Tiltaksplanen

HD-avlesninger 2012

Diagnosegrad

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

01 786 248 172 106 30 1 342

02 777 200 200 129 30 1 336

03 119 80 102 43 9 353

04 1 2    3

05 871 249 185 74 14 1 393

06 258 72 62 14 6 412

07 929 250 172 76 14 1 441

08 1258 222 194 106 29 1 809

09 147 35 26 22 5 235

10 25 3 1   29

Sum 5 171 1 361 1 114 570 137 8 353

5.14. Arbeid med NKKs  
dopingregler
NKKs antidopinggruppe består av fagfolk fra Norges veterinær-
høgskole, én representant fra Norges Hundekjørerforbund, samt 
representanter for NKKs administrasjon og Hovedstyre, og har hatt 
stor aktivitet i 2012. Utkast til dopingregler og karenstider var på 
det nærmeste ferdig ved utgangen av 2012 og ble oversendt NKKs 
Hovedstyre tidlig i 2013.

5.15. Røntgenavlesning -  
kvalitetssikring 
Det har vært avholdt to møter i NKUs røntgenpanel hvor kvalitetssik-
ring av prosedyrer og diagnoser har høy prioritet. I alt 8 353 hunder 
fikk offisiell HD-diagnose og 3 432 hunder fikk offisiell AD-diagnose 
i 2012. I alt 134 boxere fikk offisiell spondylosediagnose og 81 fikk of-
fisiell kneleddsdiagnose.

5.16. DNA-tester og øyelysning
Arbeidet med sentral registrering av resultater fra DNA-tester er 
forsøkt intensivert i 2012, og flere klubber har søkt og fått innvilget 
sentral registrering. Grunnet IT-situasjonen har imidlertid arbeidet 
med DogWeb-skjemaer og sentral registrering av resultatene for 
nye raser tatt lengre tid enn beregnet. Tre raser fikk åpnet for sentral 
registrering av DNA-resultater i 2012. I alt 340 DNA-diagnoser ble 
registrert i 2012. 5 807 hunder ble øyelyst i 2012.

5.17. Forskningssamarbeid
NKKs samarbeid med forskningsinstitusjoner, i første rekke Norges 
veterinærhøgskole, og deltagelse i forskningsprosjekter har høy 
prioritet. Arbeid med vitenskapelige artikler innen atferd pågår. 
Avdelingen representerer NKK i Hundekreftregisteret og i Stiftelsen 
Forskningsfondet kreft hos hund.

5.18. Internasjonalt samarbeid
Avdelingen deltok på den store konferansen 1st International 
Workshop on Enhancement of Genetic Health in Purebred Dogs. 
Breeding healthier dogs – from attention and awareness to action, 
arrangert av Svenska Kennelklubben. Helseavdelingens leder hadde 
hovedansvaret for arbeidsgruppen Prerequisites and procedures 
for recognition of breeds. For øvrig henvises det til kapittelet om 
Administrasjonen.

AD-avlesninger 2012

Diagnosegrad

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

01 820 57 34 25 936

02 693 99 55 30 877

05 231 16 10 4 261

06 100 6 1 1 108

07 82 2   84

08 787 49 35 21 892

09 47 1   48

03 152 25 9 7 193

10 25 5 2 1 33

Sum 2 937 260 146 89 3 432
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6. IT-avdelingen
6.1. Organisasjon og ledelse
Ny IT-sjef ble ansatt med oppstart i februar. I 2012 har fokuset vært 
videreutvikling av avdelingen og sikring av bemanning. Den viktigste 
oppgaven har vært å bedre definere IT-avdelingens kjerneoppgaver 
og jobbe med best mulig utnyttelse av utviklingskapasitet innenfor 
de områdene og sakene som gir høyest gevinst.

6.2. Bemanning
Bemanningen er i løpet av 2012 endret, slik at avdelingen har kom-
petanse til å gjøre mer IT-arbeid og mindre saksbehandling, samt 
løse årsaker heller enn symptom. NKK outsourcer drift og teknisk 
vedlikehold av utstyret i administrasjon på Bryn. Avdelingen jobber 
mot en mer normal supportbemanning per ansatt. 

Det å analysere og designe IT-satsing iht. RS sitt vedtak fordrer 
spesialkompetanse, en kompetanse NKK har vanskelig for å tiltrekke 
seg. Avdelingens utfordring er å vedlikeholde dagens løsninger og 
samtidig styre store forestående endringer.

6.3. IT-strategi 
Ved begynnelsen av året lå det til grunn at de store utfordringene 
som skulle løses var av IT-teknisk karakter, mens RS i november sig-
naliserte at det var viktig å tenke strategisk og planmessig for å sikre 
at satsingen understøtter klubbenes og medlemmenes aktiviteter. 
Det legges vekt på at IT-løsninger skal være et virkemiddel for å nå 
strategiske mål.

IT har jobbet med dette på flere plan. På den ene siden har avde-
lingen sørget for vesentlig bedring i dagens system med krav om 
gjenbruksverdi i det videre satsingsarbeidet. På den andre siden har 
vi jobbet med å skaffe innsikt i dagens reelle situasjon. Samtidig har 
vi i samarbeid med hundemiljøer og Brukerutvalget IT (BIT) gjort oss 
tanker om mulige veivalg, muligheter og alternativer.

Med bakgrunn i RS-vedtak har Hovedstyret (HS) nedsatt en styrings-
gruppe for det videre satsingsarbeidet. Gruppen ledes av Harald 
Bruflot. Denne gruppen har fått mandat av HS og er i aktivt virke. 
Det forutsettes at det først etableres en strategiplan iht. vedtak i RS, 
før det påbegynnes effektivt design- og IT-utviklingsarbeid. IT- 
sjefens rolle er å være pådriver for riktig prosess og fremgang på 
NKKs viktigste investering noen gang. NKKs utfordringer bunner 
i at man i lang tid har utviklet enkeltløsninger uten å fokusere på 
helheten. 

Det legges samtidig stor vekt på å bedre dagens system for ikke 
å miste den daglige fremdriften, samtidig som vi tar hensyn til de 
prioriteringsreglene HS har vedtatt. Det er nødvendig å sikre at alle 
investeringer skal gi varig verdi for NKK og for klubber, forbund og 
enkeltmedlemmer.

6.4. Utviklingsprosjekter 2012
Kartleggingen av dagens situasjon har vært vektlagt før nye tiltak 
igangsettes. Analyser viser at dagens system er komplekst, uover-
siktlig og at det har vokst uten overordnet konsept og målstyring. 
Forarbeidet har synliggjort en del utfordringer som danner noe av 
grunnlaget for den fremtidige satsingen.

Flere initiativer og prosjekter har vært i gang i lengre tid. Disse ble 
raskt avsluttet og implementert i eksisterende form, fremfor å vente 

IT-avdeling
1. Program- og systemutvikling
a. Prioritering og koordinering av utviklingsoppgaver
b. Prosjektledelse og styring av eksterne utviklere og 
programmerere
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 datafunk-
sjoner, inkl. utvikling og vedlikehold av overvåkningsruti-
ner, brann murer, antivirus
b. Sikkerhetskopiering og beredskap ved kriser
c. Serversikkerhet – bestillinger/kommunikasjon mht. 
outsourcing

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

4. Datasupport internt/eksternt
a. Intern brukersupport på NKKs datasystemer
b. Hovedansvar for ekstern datasupport utover den 
grunnleggende support som utføres av medlemsservice

Komiteer tilknyttet avdelingen:
1. Brukerutvalg IT (BIT)
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på en optimal versjon. Systemet for kullregistrering, nye nettsider, 
fortsettelse av revisorpålagt flytting av økonomiske transaksjoner fra 
fagsystemet til Visma Business, system for bedring i rekruttering av 
nye medlemmer, innføring av nytt administrativt system for agili-
tystevner og endringer i prøver og resultatregistreringer er eksempel 
på større ting IT har jobbet med. 

I tillegg er det gjort mange endringer og forbedringer innenfor deler 
av dagens fagsystem, slik som implementering av vedtak gjort i HS, 
større bedringer innenfor spesielt jakt og helse. Det er også påbe-
gynt arbeid med å utvide den europeiske eksteriørdommerguiden til 
å omfatte alle FCI-land.

Andre områder har avdelingen ikke kunnet jobbet med i påvente av 
beslutninger og finansiering. Det gjelder for eksempel områder som 
datauttrekk og utstilling/aktivitet, og der hvor dagens løsninger er så 
gamle at man må tenke helt nytt. 

6.5. Agilitystevner 
NKK har i 2012 testet ut et helt nytt system for gjennomføring av 
agilitystevner integrert mot NKKs fagsystem. Programmet gjør det 
enkelt å arrangere stevner slik det er beskrevet i NKKs «Regler for 
agilitystevner». Dette inkluderer vanlige stevner arrangert av klubber 
tilknyttet NKK, stevner arrangert av NKK og Norgesmesterskap  
arrangert av NKK.

6.6. Datasamarbeidet i Norden 
Det ble avholdt møte i Stockholm våren 2012 og det er enighet om 
at samarbeidet videreføres. Selv om vi i Norge har konseptet for 
teknisk samarbeid klart, må dette implementeres helhetlig og på 
riktig sted i videreutviklingsprosessen av tjenestetilbudet generelt. 
Den svenske kennelklubben har stoppet all videreutvikling. I forhold 
til den Danske Kennelklubben er det ikke lenger synergieffekt i at vi 
har samme utviklingspartner.

6.7. Brukerforum IT (BIT)
Det ble avhold møte i BIT både på våren og på høsten i 2012. I det 
videre arbeidet med tjenesteutviklingen vil BIT måtte spille en enda 
viktigere rolle.

6.8. Statistikkleveranse
IT-avdelingen har også i 2012 levert statistikk både til klubber, 
forbund, styret og administrasjonen, men med manuelle og arbeids-
intensive rutiner. Automatisering av uttak av data og statistikker 
fordrer et godt datagrunnlag, dette arbeidet må også komme som 
en del av satsingsprosjektet.

6.9. Brukerstøtte 
NKKs IT-systemer er med tiden blitt komplekse, med manuelle og 
forenklede implementeringer, og mye ressurser har blitt brukt på 
brukerstøtte i 2012. Det er utfordrende å utøve god support med 
dagens situasjon, også fordi forventningsnivået ikke er tydelig nok. 
Dette er et område hvor vi har utfordringer og potensial for optima-
lisering. 

Som et ledd i forbedringsarbeidet jobbes det med å ha gode bruker-
veiledninger tilgjengelig på internett. Bedre og mer brukervennlige 
løsninger vil også ha innvirkning på framtidig bemanningsbehov på 
avdelingen.

6.10. Kurs på regionalt nivå 
NKK har gjennomført nettbasert kursing av regionene i bruk av ny 
publiseringsløsning. Denne blir lansert i 2013.

6.11. NKKs serverpark, over-
våkings- og varslingssystemer
Det har vært gjennomført omfattende arbeid med infrastruktur gjen-
nom outsourcingsavtale inngått våren 2012. NKK har i en første fase 
gjennomført store endringer og oppnådd et stabilt driftsmiljø i våre 
lokaler på Bryn med katastrofeberedskap på Økern. 

Vi har gjennomført en internkontroll på lisenser, redusert større risi-
koer og inngått nye avtaler i henhold til regelverk for å sikre at vi står 
rustet for kontroll.

NKKs serverpark er vesentlig videreutviklet gjennom året og har fått 
en moderne drakt.
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7. Regnskaps- og  
registreringsavdelingen

7.1. Generelt
Driftsresultatet for 2012 ble bedre enn forventet. Vi har forsøkt å 
være veldig bevisst i forhold til kostnadsbruken generelt, noe som 
har gjort det mulig innenfor eksisterende totalramme å foreta en helt 
spesiell satsing på innenfor IT-området.

7.2. Bemanning
Avdelingsleder sluttet i april 2012, og arbeidet med å ansette ny star-
tet umiddelbart. En vikar ledet avdelingen i mellomtiden (Manage-
ment for Hire) og sørget for kontinuitet i den daglige driften.  
I september kom ny avdelingsleder på plass.

7.3. IT-systemer, inklusiv økonomi-
system
Transaksjonsmengden hos NKK er meget stor, med mange mindre 
transaksjoner, bare antall banktransaksjoner i 2012 var i overkant 
av 150 000. Dette setter store krav til kontroll, og effektivisering av 
dette har vært høyt prioritert.

Det har i lang tid vært store utfordringer med å følge transaksjoner 
mellom fagsystemer og økonomisystem. For å forenkle dette, og for 
å lette kontrollarbeidet, har vi jobbet aktivt med å få alle transaksjo-
ner med økonomisk innhold overført fra fagsystemene direkte inn i 
Visma. 

7.4. Effektivisering av  
registreringssystemet
NKK hadde forventet rasjonaliseringseffekt av det «nye» kullregis-
teringssystemet som ble igangsatt våren 2012, uten det ønskede 
resultat. Mot slutten av året har dette bedret seg kraftig da mange 
feil og mangler er rettet og både kunder og saksbehandlere har blitt 
kjent med systemet. Dette har gitt bedre service overfor kundene, 
kortere saksbehandlingstider og bedre hverdag for saksbehandlerne 
på registreringsavdelingen.  

Det har i 2012 blitt registrert 29 421 valper.

7.5. Økt kvalitet på økonomi-
arbeidet 
Det har vært et prioritert område å bedre kvaliteten på regnskaps- 
og kontrollarbeidet i bedriften.  Grunnlaget for dette har vært å 
bokføre alle transaksjoner enkeltvis, noe som har økt behandlings-
mengden betydelig, men samtidig bedret kontrollarbeidet og lettet 
avstemmingsoppgavene. Dette arbeidet må videreføres i 2013, og 
når integrasjonsprosessen mellom fag- og økonomisystem ferdigstil-
les vil dette fungere optimalt.

Regnskaps- og  
registreringsavdeling
1. Økonomisjef-funksjoner: 
(Nærmere presisert i eget notat), deriblant lede og ko-
ordinere budsjettarbeidet i administrasjonen

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

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

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

5. NKKs sædbank: 
Godkjenning av søknader, fakturering

6. Kennelnavn: 
FCI-godkjenning, klagebehandling
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Organisasjonsavdeling
1. NKK-regionene: 
Kontakt for og administrativ bistand til NKK-regionene. Plan-
legging, gjennomføring og oppfølging av regionledermøter.

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

3. Disiplinærsaker: 
Administrativt forankringspunkt for Disiplinærkomiteen og  
Appellutvalget.

4. Organisasjonsutvikling: 
Administrativt forankringspunkt for Organisasjonskomiteen og 
Lovkomiteen.

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

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

7. Ungdomsarbeid: 
NKKU-kontakt, juniorhandlingslandslag

8. Studieforbundet natur og miljø: 
Administrativ kontakt

9. Rasestandarder: 
Utsending/publisering av standardene

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

Rapport ift Tiltaksplanen

8. Organisasjonsavdelingen
8.1. Organisasjonen
En prosess med kontinuerlig evaluering av organisasjonsformen på-
går, og feil og endringsønsker registreres. I 2013 vil en komité vurdere 
en mulig lovendring, men da av mer kosmetisk karakter. Instrukser 
og mandater utarbeides etter behov.

Det er imidlertid nødvendig å poengtere at klubbarbeid skal være 
motiverende, og at det gis frihet til nytenking, kreativitet og ek-
sperimentering. Det er derfor viktig at organisasjonen ikke blir så 
regelbundet at kreativitet og eksperimentering kveles på grunn av 
lover og regler. 

8.2. Samarbeidsavtaler
Det har i året vært ført forhandlinger med Norsk Sau og Geit om ny 
samarbeidsavtale. Det var nødvendig å gjøre endringer med den 
gamle avtalen, dette blant annet for å få den mer tilpasset NKKs 
internasjonale forpliktelser.
 

8.3. Aleksanderfondet  
Norske Servicehunder
Fondet har hatt en vanskelig tid, og det har vært en relativt kostbar 
forvalting av fondet. Det ble av NKK oppnevnt nye styremedlemmer, 
men disse ville ikke tiltre før fondet hadde fått ryddet og kommet 
i gjenge. Nytt styre tiltrådte senhøstes i 2012. Det arbeides nå for 
en nedleggelse/endring av fondet. Det er enighet om at det å drive 
fondet i den form det har hatt er for krevende, både med hensyn til 
nødvendig kompetanse, tidsressurser tilgjengelig i NKK og Norske 
servicehundbrukere.

8.4. Kurs
Organisasjonsavdelingen har bistått NKK-regionene i å arrangere 
organisasjonskurs. Kurs er gjennomført både i vår- og høstsesjonen. 
Organisasjonsavdelingen foreleser på kursene, men fortrinnsvis er 
NKK-regionene arrangør. Raseklubber og forbund har også arrangert 
opplæringstiltak hvor organisasjonssjef har vært foreleser.

8.5. Studieforbundet
NKK-organisasjonen med alle sine medlemsklubber mottok i 2012 et 
tilskudd til kursaktivitet på kr 2 779 865,-. Det ble gitt tilskudd til  
1 306 kurs som hadde 8 665 deltakere. Tilskuddet til våre kurs har 
økt jevnt de senere år.

Organisasjonsavdelingens to ansatte har begge tillitsverv i Studi-
eforbundet natur og miljø (n&m), henholdsvis som styremedlem og 
ordfører. Likeledes er vi godt representert i Landskonferanser og 
årsmøter.

8.6. Avlsrådskurs 
Det er planlagt avlsrådskurs i januar 2013, men det meste av for-
arbeidene er gjort i 2012. Avlsrådskurset arrangeres i samarbeid med 
NKKs Helseavdeling og påmeldingsantallet er stort. Alt tyder på at 
kurset blir fulltallig.
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8.7. Organisatorisk verktøy og  
organisasjonsstruktur, region-
ledermøter
Hovedstyret arrangerte et regionsledermøte i september. Møtet ble 
holdt i Oslo og med deltakere fra 12 av NKKs 13 regioner, samt fem 
av Hovedstyrets medlemmer. På møtet var også NKKU representert, 
samt administrasjonen med Organisasjonsavdelingens ansatte og 
NKKs adm. dir. 

Tema for møtet var «Utfordrende tider - organisasjonsform, rol-
leavklaring og arbeidsfordeling. Norsk Kennel Klub i overraskelsens 
tidsalder».  Utviklingskonsulent Jan Heitmann foreleste, og møtet var 
i form av workshop. 

Deltakerne ble oppfordret til å bruke vårt lovverk for å finne løsnin-
ger og avgrensninger i forhold til vårt vedtatte formål. Temaet har 
også vært debattert på andre møter i løpet av året, både for komite-
medlemmer og andre tillitsvalgte.

8.8. Treffarena for Hovedstyret og 
medlemsklubber/forbund
Dialogmøtet ble avholdt søndag 11. november, dagen etter RS-møtet. 
I tillegg til syv av Hovedstyrets medlemmer var 82 personer fra 
medlemsklubber og forbund påmeldt møtet, samt representanter fra 
NKKs administrasjon. Alle medlemsklubber og forbund var invitert 
til å møte med inntil to representanter, samt å komme med innspill 
til møtets agenda. IT-utviklingen i NKK, organisasjonsutvikling, antall 
utstillinger og å øke antallet eksteriørdommere var noen av temaene 
på møtet. Dialogen rundt temaene var god og engasjerende.

8.9. Norsk Kennel Klub Ungdom 
(NKKU)
Organisasjonsavdelingen bistår NKKU etter deres behov. Det har 
vært avholdt møter med NKKU-ledelsen, alt for å bidra til god drift 
av ungdomsorganisasjonen. NKKU har eget valgt styre og dialogen 
med dette er god. NKKU har utfordringer, ikke minst pga. stor geo-
grafisk spredning på sine medlemmer. 

8.10. Juniorhandling
Det arbeides med nytt regelverk for konkurransen. Det har vært fel-
les nordiske møter for å samkjøre regelverket på nordisk basis. De ut-
øvende ungdommer har bidratt stort med utformingen av nye regler 
for juniorhandlingskonkurransene, og dette vil være på plass i 2013.

8.11. NKKU og NKK-regionene
Det jobbes i NKK-regionene med å inkludere NKKU-medlemmene i 
regionene, og regionene ønsker å bistå så langt de kan med å støtte 
opp rundt NKKUs arbeid på regionalt nivå.

8.12. Medlemsklubbenes daglige 
drift
Klubbene har behov for hjelp i enkle administrative/organisatoriske 
spørsmål og organisasjonsavdelingen i NKK bistår på mail og telefon 
med rettledning. Avdelingen har mange henvendelser fra medlems-

klubbene. Mange situasjoner i klubbene lar seg lett løse når klubbene 
blir oppmerksom på sitt organisatoriske verktøy.

8.13. Veiledningsmateriell
NKKs organisasjonsbok har lenge hatt behov for en fornyelse. Opp-
gaven er nå plassert. Nye muligheter som følge av nye medier vil bli 
vurdert. Arbeidet med håndbok for regionene er påbegynt.

8.14. NKKs medlemskap i FRIFO
NKK har gjennom sitt medlemskap i FRIFO i løpet av 2012 søkt om 
og fått tildelt prosjektmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning og 
fra Kirke- og undervisningsdepartementet. 

8.15. Organisasjonsopplæring for  
styremedlemmer
Oppgaven er delvis påbegynt, men vil bli konkretisert i 2013.

8.16. Bedre kontakten mellom de  
styrende organer
Dialogmøtet er et viktig bidrag til å samle beslutningstakerne i orga-
nisasjonen for å kunne fremme et bedre samspill med alle ledd og 
for å få frem tanker i organisasjonen. 

Regionslederrmøtet er også viktig for å samle organisasjonen til en 
mer enhetlig organisasjon. Likeledes er det påbegynt arbeid med 
å få fellesmøter med Hovedstyret og alle dets komiteer, men dette 
møtet vil ikke finne sted før i 2013.

8.17. NKKs godkjenning av  
medlemsklubbers/forbunds  
implementering av ny obligatorisk 
lovmal
En komité er nedsatt for oppgaven. Komiteen er i gang og flere klub-
ber har fått tilbakemelding på NKK-godkjente lover. Oppgaven er 
stor og tidkrevende.
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Kommunikasjonsavdeling
1. Presse/mediaarbeid
a. Medieovervåkning og reaktivt mediearbeid
b. Proaktivt mediearbeid: Selge inn budskap til medier, flagg-
saker, 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

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

5. Bibliotek og billeddatabase

6. Eksterne henvendelser, inklusiv  
publikumshenvendelser
a. Telefontjenester: Sentralbord, informasjon.
b. Poståpning, -sortering og -utsendelse, inklusiv medlemsver-
ving, fax, e-post

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

8. Medlemstilbud: 
Framforhandling, vedlikehold, videreutvikling

9. Elektronisk arkiv: 
Scanning og registering

Rapport ift Tiltaksplanen

9. Kommunikasjons avdelingen

9.1. Et kostnadseffektivt og  
tidsriktig Hundesport
For å holde kostnadene for Hundesport på akseptabelt nivå, har man 
i 2012 gjennomført følgende tiltak: 

• Anbud på trykking gjennomført vinter 2011/2012. 
• Avtale med ny distribusjonspartner inngått i september.
• Gjennomgang av annonseinntektene med annonseselger i 

august. 

Bredde i artikler etterstrebes i hver utgave, og innholdet planleg-
ges lang tid i forveien. Redaksjonen har et mål om at det skal være 
en samfunnssak og en jaktrelatert sak i hver utgave så langt det er 
praktisk mulig. 

Ellers fokuserte redaksjonen blant annet på barn og hund, bedre 
helse med hund, lydighet, førerhunder og nyttehunder som tema i 
årets utgaver. Årets første utgave presenterte bredt NKKs storsat-
sing på Lillestrøm, DOGS4ALL. 

9.2. Synlighet i samfunnet og i 
pressen
NKK har de siste tre årene blitt stadig mer synlige i media, og denne 
trenden fortsatte også i 2012. Antallet oppslag har riktignok gått noe 
ned (fra ca. 500 i 2011 til ca. 400 i 2012). Allikevel er annonseverdien 
nesten fordoblet – denne er gått fra ca. 9 millioner i 2011 til nesten 16 
millioner i 2012. 

Årsaken til dette er flere svært verdifulle oppslag i nasjonale me-
dier i mars og oktober. NKK fikk i disse månedene dekning i NRK, 
TV2, Aftenposten og Dagens Næringsliv. Temaene var blant annet 
hundesmugling og dyrevelferd, etisk forsvarlig avl og oppdrett, og 
«gjengangere» som båndtvang/hundeloven og konflikter mellom 
hundeeiere og andre i skisporet.

Hovedvekten av antall oppslag er fortsatt i lokale eller regionale me-
dier, med fokus på arrangementer som utstilling eller andre aktivite-
ter. Dette viser verdien av lokalt forankrede saker/arrangement for å 
sikre NKKs synlighet i det brede mediebildet.

NKK har fortsatt å markedsføre våre utstillinger og viktigheten av 
utstillinger og avls- og helsearbeid ved blant annet å sende ut pres-
semeldinger i forkant av alle våre internasjonale utstillinger. I forbin-
delse med utstillingene i Oslo/Bjerke og Lillestrøm er enkelte medier 
kontaktet eksplisitt, og vi har fått flere reportasjer på bakgrunn av 
det. Det likevel en kjensgjerning at mediene er interessert i det mor-
somme, sære og underholdende ved utstillinger, og at å selge inn et 
budskap om hvorfor vi har utstillinger er ekstremt vanskelig. Dersom 
det lykkes, blir det i beste fall nevnt i en bisetning. 

Antall pressemeldinger har ligget ganske stabilt de siste tre årene, 
og i 2012 ble det sendt ut 24 pressemeldinger. I 2011 gikk NKK til 
anskaffelse av et system for profesjonell epostutsendelse – dette ble 
benyttet til utsendelse av pressemeldinger i hele 2012. Både konkrete 
tilbakemeldinger fra journalister på utseende/layout, samt antall 
medier som lager sak av pressemeldingen viser at systemet funge-
rer vesentlig bedre enn utsending via vanlig epost. Systemet har en 
innebygd statistikkfunksjon, det er nyttig for videre forbedring av 
NKKs pressearbeid.
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Antall oppslag (atikler) som omtalte NKK i 2012. Her er dekning både på trykk, nett og i radio inkludert.

9.3. Markedsføring av helsearbeid 
og formålsparagrafer
NKK har også vært proaktive når det gjelder å markedsføre verdien 
av godt avlsarbeid ved å sende ut pressemeldinger i forbindelse med 
den synlige populariteten av «designerhunder». Som en forlengelse 
av dette arbeidet med få finne egnede tiltak for å øke kunnskap om 
kjøp av renrasede hunder, er opprettelsen av nettsiden  
www.kjøpehund.no et viktig tiltak (se eget avsnitt). 

Avdelingen har også bistått Helseavdelingen med markedsføring av 
seminaret Atferd 2012 for å sikre flest mulig deltakere, samt overfor 
pressen og dekning i Hundesport i etterkant. 

NKKs meninger kommuniseres der det er naturlig, både i Hun-
desport og i våre elektroniske kanaler. Forskningsprosjekter fra 
Forskningsforum hund presenteres fortløpende gjennom hele året i 
Hundesport. 

Presentasjon av etiske regelverk vektlegges både internt og eksternt 
der det er naturlig. Oppdrett har vært eget tema i Hundesport. 

Planlegging av konferansen Barn&hund for 2013 startet i september.

9.4. www.nkk.no
Nye nkk.no ble lansert i juni. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer 
var i stor grad positive, dette bekreftes av en spørreundersøkelse 
foretatt mot medlemmer av klubber og forbund på tampen av året. 
nkk.no er etter lanseringen en fortsatt godt besøkt kanal med over  
2 millioner besøk og ca. 380 000 unike brukere. 

Som i fjor var peaken DOGS4ALL-helgen, da vi hadde 15 563 sidevis-
ninger på siden med resultatene fra arrangementet; med 8 622 unike 
besøkende (altså de fleste var innom begge dagene). Nettsidene 
hadde samlet sett rundt 40 000 sidevisninger i løpet av DOGS4ALL-
helgen (skapt av 30 000 besøkende), dette er ca en dobling i for-
hold til en «vanlig» helg. I tillegg leste over 19 000 mennesker NKKs 
saker på NKKs facebooksside i løpet av arrangementet. 

Statistikken viser hvor viktig det vil være å tilpasse nettsidene for 
mobilbrukere i fremtiden: I 2011 hadde nkk.no 80 000 besøk fra  
mobiltelefoner. I 2012 var dette tallet hele 140 000. 
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9.5. Sosiale medier
NKK har i løpet av 2012 brukt Facebook aktivt. I løpet av 2012 fikk vi 
fire tusen flere følgere (fra ca. 11 000 til i overkant av 15 000). Statis-
tikken viser at våre følgere er noe eldre en gjennomsnittspersonen 
på det sosiale nettverket (vår hovedgruppe er mellom 35-44 år), og 
vi fikk flest nye følgere under DOGS4ALL-uken. 

Det har vært et uttalt mål at det skal være daglig aktivitet på våre 
elektroniske kanaler, og dette målet er nådd – det har i løpet av året 
vært lagt ut minst ett innlegg på siden daglig. Antall kommentarer 
og innspill som mottas via siden har økt i 2012, noe som tyder på 
stort engasjement. 

Twitter er en annen elektronisk kanal som benyttes i det daglige, det 
er spesielt nyttig for å nå journalister. Til sammen 124 innlegg ble lagt 
ut på Twitter i 2012 – disse innleggene var hovedsakelig pressemel-
dinger, NKK-relatert informasjon.

På slutten av året har NKK også opprettet egen konto på Instagram 
(bildedelingssamfunn) og året ble avsluttet med en liten fotokonkur-
ranse for å øke engasjementet blant våre medlemmer.

9.6. Trykt informasjon fra NKK
I løpet av året viste det seg nødvendig å lage et nytt opplag av NKKs 
mediehåndbok, som er et hjelpemiddel til regionene. Etiske retnings-
linjer for hold av hund ble trykt som brosjyre og deles ut på NKKs 
arrangementer, samt er tilgjengelig på våre nettsider. 

Firmaet Subject aid distribuerer NKKs skolepakke, samt brosjyrene 
Vil du bli hundeeier? og Etiske retningslinjer for hold av hund til sko-
lene på alle trinn i Norge. Skolepakken ble bestilt i 5 922 eksemplarer 
i løpet av året. Vil du bli hundeeier ble bestilt i 1 262 eksemplarer i 
fjor. 

For å utvide NKKs sortiment med flere barnevennlige produkter, ble 
det også produsert et Memospill med diverse hunderaser, inklusiv 
alle de syv norske. 

9.7. Medlemsverving
Brosjyren Velkommen valp har i flere år vært det viktigste tiltaket for 
å verve nye medlemmer. I 2012 ble utsendelsen av denne stoppet, 
både på grunn av tekniske utfordringer, men også med tanke på 
å forvalte kravene i markedsføringsloven bedre. Man satte i stedet 
i gang et prosjekt for å finne et elektronisk alternativ for verving. 

NKKs omtale i pressen omregnet til annonseverdi i kroner. 
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Denne ble lansert først helt på tampen av året, og man har derfor 
ikke kunnet høste noen vervegevinster i 2012. 

Skjema for elektronisk innmelding ble tilgjengelig på våre nettsider 
fra tidlig 2012. Dette fører til en enklere og mer smidig tjeneste for 
potensielle og nye medlemmer. 

Målet for 2012 var 77 000 betalte grunnkontingenter. Ved årets slutt 
har man 75 058, det er en nedgang mot året før (77 524). 

Innkreving av medlemskontingenten ble, blant annet etter anbefaling 
av revisoren, flyttet fra året før til det gjeldende året. Dette betydde 
at faktura for medlemskap ble sendt ut først med Hundesport i 
januar 2013. 

Annonsering i relevante kanaler innenfor de tilgjengelige økonomiske 
rammene gjennomføres jevnlig. 

I løpet av året ble medlemstilbud for å gjøre NKK mer attraktivt utvi-
det ytterligere. Det tilkom fire nye medlemstilbud om rabatter i 2012:

• Hundeeierbutikken
• Orionpharma
• Dog vitality
• Avtale med gratis samtale med advokat som medlemstjeneste 

9.8. Medlemsservice
NKK har i lengre tid hatt utfordringer knyttet til den tekniske telefoni-
løsningen og opplevd at flyten internt ikke var optimal. I november 
gjennomførte derfor NKK en ekstern måling av sentralbordtjenes-
tene. Målingen var gjort uten at de ansatte var informert for å få en 
mest mulig realistisk måling. Sett under ett konkluderte det eksterne 
firmaet med at NKK har en bra effektivitet på sentralbordet. Sam-
menliknet med andre bedrifter ligger NKK innenfor normalen, men 
det er selvsagt noen forbedringspunkter.

På slutten av året ble det inngått avtale med ekstern leverandør som 
skal håndtere førstelinje-telefoner, Franke Sjøberg AS. Firmaet har 
mye bedre kapasitet til å ta unna mengden ved behov. Det ble også 
opprettet egen stilling som koordinator for medlemsservice, som har 
som oppgave å holde fokus på å opprettholde best mulig service-
nivå i NKK generelt og på medlemsservice spesielt. 

Åpningstiden på registreringsavdelingen ble utvidet til 8-15 som an-
dre avdelinger, men telefontid innført igjen på sommeren (telefonfrie 
dager hos enkeltsaksbehandlere).

På slutten av året ble medlemsundersøkelsen gjennomført. Resulta-
tene presenteres for Hovedstyret og i Hundesport i løpet av 2013. .

9.9. Profilering av Europavinner-
utstillingen 2015
Planen for markedsføringen er gjennomgått og vedtatt i prosjekt-
gruppa. NKK fortsatte profileringen av Europavinnerutstillingen, 
blant annet med egen stand på Nordisk vinner i Herning i november. 
NKK valgte på bakgrunn av en kost- og nyttevurdering ikke å ha 
stand på Europa- og verdensutstillinger i hhv. Bucuresti og Salzburg 
pga. svært lave påmeldingstall. 

Lansering av nettsiden ble flyttet til 2013. 
NORSK ELGHUND GRÅ. Foto: Vibeke Brath.
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I løpet av året har det lykkes å inngå avtale med både Eukanuba og 
Agria som hovedsamarbeidspartnere for arrangementet. Mange an-
dre potensielle partnere ble også kontaktet, men det har ikke lykkes 
å inngå ny avtale innen årsskiftet. 

9.10. Norske harehundraser
Kommunikasjonsavdelingen etablerte sammen med NJFF (Norges 
Jeger- og Fiskerforbund) og NHKF (Norske Harehundklubbers For-
bund) prosjektgruppa «Norsk harejakt» i 2008. I 2011 ble flere tiltak 
gjennomført av denne gruppen, blant annet en harehundfestival som 
ble avviklet i forbindelse med NKK Drammen. 

Alle raseringene var oppfordret til å stille med informasjonsmateriale 
og effekter, og festivalområdet ble utformet som et sammenheng-
ende rasetorg, hvor hver klubb hadde sitt område. Kommunikasjons-
avdelingen stilte med oppdaterte informasjonsark for de forskjellige 
rasene, samt profilering for å fremheve området og materiell til 
utdeling. I tillegg til de norske rasene dunker, haldenstøver og hygen-
hund var svært mange andre raser representert: Finsk støver, drever, 
beagle, schillerstøver, schweizerstøver og hamiltonstøver hadde alle 
representanter til stede. Klubbene var kreative og stilte med alt fra 
roll-ups til t-skjorter, klistremerker, kopper og bannere.  

Totalt ble 189 harehunder påmeldt til NKK Drammen - rekord for 
NKK-utstillinger. Særlig dunker og haldenstøver var godt represen-
tert, med henholdsvis 65 og 48 påmeldte hunder. Raseringene og 
prosjektgruppen var fornøyde med prosjektet.

9.11. Hundens dag 2012
«Hundens dag» ble etter HS’ ønske arrangert lørdag 10. juni over 
hele landet. Kommunikasjonsavdelingen sendte ut følgende utstyr til 
deltakende klubber/regioner: Klistremerker, hundeposer, vester, arm-
bånd, diplomer, quiz og telt. Dessuten ble forskjellige brosjyrer, som 
for eksempel skolepakken, Vil du bli hundeeier? og Velkommen valp 
sendt ut. Klubbene mottok også økonomisk støtte til servering av 
enkel mat (pølser og vafler/muffins) og annonsering i lokale medier. 

22 medlemsklubber deltok i arrangementet, som fikk stor dekning i 
lokale medier. Alle klubbene meldte om godt oppmøte, og interessen 

for å gjenta arrangementet i kommende år er stor. Ansvar for å koor-
dinere arrangementet sentralt overføres til Organisasjonsavdelingen 
fra 2013, siden kontakt med regionene tilligger avdelingen, mens 
Kommunikasjonsavdelingen beholder markedsføringen av dagen. 

Arrangementet ble dekket av Hundesport i etterkant.

9.12. Sponsorsamarbeid
I 2012 reforhandlet og videreførte NKK avtalen med Eukanuba for 
tre nye år. Gjennom samarbeid med Eukanuba og Agria settes det 
av midler til egnede tiltak som understøtter felles samarbeidsmål. 
Tiltakene ble omtalt i Hundesport. 

Det har lykkes NKK å få en ny samarbeidspartner i 2012, nemlig 
Orion Pharma. Deres produkter, Adaptil og Bucadog, er tilgjengelig i 
NKKs butikk til «hyggelige» priser.

9.13. Strategi for å promotere  
renrasede hunder
Hovedstyret har – på bakgrunn av ønsker fra enkeltmedlemmer 
og klubber – bestilt at det skal lages en strategi for å promotere 
renransede hunder i samfunnet. Bakgrunnen for dette er at man ser 
en sammenheng mellom blandingshundenes popularitet og det noe 
fallende salget av renrasede hunder, samtidig som selgere av blan-
dingshunder ofte kommer med lovnader om både gemytt og utse-
ende som man bare i liten grad kan forutsi. Det er derfor nødvendig 
å opplyse samfunnet om konsekvenser. 

RS vedtok «Strategi for å promotere renrasede hunder» i november. 
Det viktigste tiltaket i denne er en «kjøpehund.no» nettside, med god 
informasjon til potensielle kjøpere, og mulighet for NKKs oppdrettere 
å annonsere valper til salgs. Samtidig ble det budsjettert midler til 
markedsføring av denne. 

9.14. NKKs boksamling og arkiv
Videre arbeid med biblioteket er blitt nedprioritert grunnet manglen-
de kompetanse og tilgjengelige ressurser i NKK.

LAVBEINTE TERRIERRASER. Foto: Vibeke Brath.
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Fakta

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

EURASIER. Foto: Vibeke Brath.

10.1. Faste komiteer
Kompetansegruppe lydighet: Hans Arne Marthinussen, Stein Fera-
gen, Erik Brenden, Bjørn Ivar Svendsen(trakk seg i perioden), Line 
Sandstedt(trakk seg i perioden) og Hilde Marthinsen (trakk seg i 
perioden)

Kompetansegruppe agility: Jon G. Olsen (leder), Marianne Mowé, 
Gondola Guttormsen, Birgitte Dahlen, Yngve Sommer, Geir Ottesen 
og Per Berg Kirkevold (trakk seg i perioden)

Kompetansegruppe ettersøk: Erling Kjelvik (leder), Helga-Mari  
Tessem, Knut Jørstad, Helge Johnsen og Berit Langedahl

Kompetansegruppe mentaltester: Jan Kristiansen (leder), Maj-Brit 
Iden, Ola Valan, Johnny Johnsen og Sverre Kirkemo

Kompetansegruppe RIK: Terje Hammerseng (leder), Roar Kjønstad, 
Karl-Otto Ojala, Arvid Krogh, Vegar Sund, Mikael Nesland og Ronny 
Vestli

Kompetansegruppe brukshund og kåringsprøver: Anne Ingebrigt-
sen (leder), Torgeir Rui, Anne-Marit Traaholt, Ellinor Antonsen, Geir 
Tore Land(trakk seg i perioden), Aage Bergmo, Ingar Oliversen, Inger 
Østlie og Ronny Lauten.

Dommerutdannelseskomiteen (DUK): Leif-Herman Wilberg (leder), 
Marianne Holmli, Per Iversen, Leif Ragnar Hjort og Petter Steen

Utstillingskomiteen: Inger Kristiansen (leder), Freddy Christensen, 
Lisbeth Campbell, Petter Steen og Per Iversen

Vinnergallakomiteen: Friedrich Birkmar (leder), Leif-Herman Wil-
berg, Anne Indergaard og en person fra NKKs samarbeidspartner

Komiteen for NKKs hedersbevisninger: Per Kristian Andersen  
(leder), Wenche Eikeseth, Arne Foss, Aase Jakobsen og Trond Stor-
sveen

Standardkomiteen: Anne Indergaard (leder), Arne Foss og Siv 
Sandø

Sunnhetsutvalget: Marte Ottesen (leder), Astrid Indrebø (sekr.), 
Anna Berntzen (HS), Frode Lingaas, Eva Mjelde, Kari Undall Stor-
moen, Christian Geelmuyden, Kari Granaas Hansen, Hans Jørgen 
Søiland Larsen, Liv Evjen og Kristin Wear Prestrud

Kompetansegruppe atferd: Cato Jonassen (leder), Kristian Wear 
Prestrud (sekr.), Frode Lingaas, Line Sandstedt, Bjørnar Strand,  
Randi Helene Tillung og Terje Østlie

NKKs Jakthundkomité (oppnevnt fom. 01.06.10 tom.30.06.12,  
utvidet tom 31.12.12): Niels Brandstrup gr. 6/4 (leder), Lena Kjempen-
gren gr. 3, Ellen Krogstad gr. 5, Jan Ståle Ulvin gr. 7, Snorre Aslaksen 
gr. 8 og Marianne Holmli (HS-repr.)

10.2. NKU- og FCI-komiteer,  
oppnevnt fra 2011-2013
•	 NKKs representant i NKU/AU: Siv Sandø
•	 NKUs vitenskapelige komité: Astrid Indrebø, Kristin Wear 

Prestrud og Kristin Hammer Aukrust
•	 NKU og FCIs utstillingskomité (Shows):  

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

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

Kjell Duedahl
•	 FCIs komité for stående fuglehunder (Continental Pointers): 

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

Steinar Mathisen
•	 FCIs dommerkomité (Show Judges): Leif-Herman Wilberg
•	 FCIs brukshundkomité (Utility): Terje Hammerseng
•	 FCIs komité for oppdrett (Breeding): Astrid Indrebø
•	 FCIs sledehundkomité (Sled Dogs): Karsten Grønås
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Antall offisielle røntgen-
avlesninger foretatt i 2012: 
•	 HD: 8 353
•	 AD: 3 432

Antall registrerte valper i 2012:
•	 29 421

11. Statistikk
11.1. Totalt registrerte 2008-2012, samt 1985, 1990, 1995, 2000 og 2005
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Bamsevinner (årets utstillingshund)
INT NORD DK UCH WW-12 NORDV-12 DKV-12 NV-
12 Shyloch Navigator To Edrus, kerry blue terrier, 
Helge Kvivesen, Halden.

Årets mestvinnende veteran
INT NORD PL BH M HR UCH NORDJV-04 SV-04 
NV-05-06-10 EUV-07 DKV-10 NVV-, Antefa’s Q-
Lahn, faraohund, Sonja Tørres, Strømmen.

Årets mestvinnende avlshund
INT NORD UCH NV-09-12 Sjarmtrollet’s Elleville 
Drømmer, dvergpuddel, Ann-Mari Hattmyr/Anne 
Stine Berg, Hokksund.

Årets mestvinnende oppdretter
Tangetoppen - mops, Elisabeth Olsen, Hønefoss.

Årets mestvinnende hund av norsk 
rase
WW-10’12 NV-10 NORDV-10 NV-12 Tosstjønna’s 
Nala, hygenhund, Øystein Sjursen, Kjerrgarden.

Gerapokalen (lydighet)
Tyra, border collie, Aina Fatland Røine, Sandnes.

H.P. Pettersens minnepokal  
(lydighet klasse I)
Crawfields Red Hot Sweet Bell, golden retriever, 
Trine Frøshaug, Oslo.

Kalapokalen (agility)
•	 Klasse liten: Charmtassen’s Take A Bow, shet-

land sheepdog, Stine Haakensen, Strømmen
•	 Klasse mellom: Flinthaug Mikko In Black, shet-

land sheepdog, Nina S. Mosveen, Hvalstad
•	 Klasse stor: N A(H)CH N ACH SE UCH Sindre-

gardens Piazzolla, border collie, Titti Hovig, 
Holmestrand

NM i juniorhandling
Vinner av NM i juniorhandling 2012 var Victoria 
Gill, Drammen.

NM agility
•	 Klasse liten: Charmtassen’s Take A Bow, shet-

land sheepdog, Stine Haakensen, Strømmen
•	 Klasse mellom: N ACH N A(H)CH Sunborne 

Jazzy Tulla, shetland sheepdog, Ingrid Frøysa, 
Hosle

•	 Klasse stor: N ACH N HoppCH Egon, border 
collie, Geir Grefstad, Auli

Lag:
•	 Klasse liten: Stovner Hundeklubb – Knøttene
•	 Klasse mellom: Oslo og Omegn Hundeklubb 

– Krapylene
•	 Klasse stor: Stovner Hundeklubb – Glade 

Vanvidd

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

NM kreativ lydighet 
•	 Heelwork to music: Desperados After Eight, 

engelsk springer spaniel, Anette Andresen, 
Oslo

•	 Freestyle: Scott, border collie, Anniken Jen-
sen, Svinndal

30.03 - 01.04 Fuglehundprøve høyfjell - vinter 
Sted: Andøy Arr.: Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, 9486 
Harstad
Norgesmester: Irsksetter, “Hugo Boss Av Kjerringholm», Geir 
Tommy Keiseraas og Heidi Walle

29.06. - 01.07.  RIK - IPO III 
Sted: Sandefjord. Arr.: Sandefjord Hundeklubb, 3244 Sande-
fjord
Norgesmester: Schäferhund, «Hero av Oddvarg», Svein Christer 
Hauge

04.08. Blodsporprøve
Sted: Rindalsskogen. Arr.: Nord Vest Dachshundklubb, 6613 
Gjøra
Norgesmester: Flat coated retriever, «Walkup's Wagtail», Kris-
tine Hansen

10. - 11.08. Brukshundprøve (NBF) 
Sted: Bjugn. Arr.: Norsk Brukshundsports Forbund, 0913 Oslo
Norgesmester rundering: Australsk kelpie «Grejaskogens 
Ayzo», Hilde Nordli
Norgesmester spor: Golden retriever, «Ducpond Wild Gold», 
Kari Hansen

31.08. - 02.09. Fuglehundprøve – høyfjell høst
Sted: Kongsvold. Arr.: Norsk Engelsksetterklubb, 2324 Vang på 
Hedmark
Norgesmester: Engelsk setter, «Fingå Ran», Jonny Åsheim og 
Kristel Sjåstad

28. - 30.09. Fuglehundprøve – skogsfugl høst
Sted: Stange. Arr.: Norsk Münsterländer Klubb, 1911 Flateby
Norgesmester: Irsk setter, «Furunakken`s Nikita», Arnstein 
Haugen

08. - 09.09. Jaktprøve for halsende fugl.
Sted: Hedmark. Arr: N. Spesialklubb for Finsk- og Norrbot-
tenspets, 2260 Kirkenær
Norgesmester: Finsk spets, «Raisa», Tom Røine

19. - 21.10. Fuglehundprøve – lavland høst
Sted: Trøgstad. Arr.: Romerike Fuglehundklubb, 2008 Fjer-
dingby
Norgesmester: Irsk setter, «Red Garlic`s Epixe», Agneta An-
dersson

01. - 02.11. Elghundprøve- løshund
Sted: Snåsa. Arr.: Nord-Trøndelag Elghundklubb, 7977 Høylan-
det
Norgesmester: Norsk Elghund Grå, «Toro», Arnulf Storøsseter

16.11. Drevprøve for dachshund
Sted: Hedmark. Arr. Hedmark Dachshundklubb, 2340 Løten
Norgesmester: Dachshund korthåret, «Finnelia’s Sindi», Tor 
Magne Egeland 

15. - 16.11. Harehundprøve – elite 
Sted: Nordmarka Arr.: Norsk Harehundklub, 1487 Hakadal
Norgesmester: Hygenhund, «SE King», Roy Dramstad

10. - 11.11. Harehundprøve – småhunder 
Sted: Romerike. Arr.: Romerike Harehundklubb, 2170 Fenstad
Norgesmester: Drever, «Eikenese’s Micke», Kjetil Moland
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Navn Antall prøver Avlyste prøver

Anleggsprøve blodspor 0 0

Blodsporprøve - bevegelig 130 13

Blodsporprøve - ordinær/samlet 91 2

Brukshundprøve (NBF) 92 6

Bruksprøve for schweisshunder 1 0

Drevprøve for bassets - bevegelig 3 0

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 4 0

Drevprøve for dachshund - bevegelig 14 1

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 10 0

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 27 1

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 13 6

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 24 1

Elghundprøve 1-dags separat løshund 26 3

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 10 4

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 13 6

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 10 4

Elghundprøve 2-dags separat løshund 21 1

Fersksporprøve - bevegelig 101 31

Fuglehundprøve - apport 16 1

Fuglehundprøve - fullkombinert 6 0

Fuglehundprøve - høyfjell høst 46 5

Fuglehundprøve - høyfjell vinter 58 2

Fuglehundprøve - lavland høst 12 0

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 29 3

Funksjonsanalyse 22 4

Harehundprøve - rr rådyrrenhet 33 5

Harehundprøve ep - elite 37 7

Harehundprøve sp - småhunder 20 3

Harehundprøve åp - åpen samlet 5 1

Harehundprøve åp - åpen separat 51 0

Apportprøve for spaniels 4 0

Apportprøve for spaniles bevegelig 3 0

Jaktanleggsprøve for spaniel - bevegelig 3 1

Jaktanleggsprøve for spanielrasene 5 0

Jaktprøve for spaniels 0 0

Jaktprøve for halsende fuglehund 7 2

Jaktprøve for halsende fuglehund - spredt 2 1

Jaktprøve for retrievere 40 3

Karaktertest 19 11

Kreativ lydighet 7 0

Hiprøve 8 1

Hiprøve bevegelig 8 1

Lure-coursing for mynder 3 0

Mentalbeskrivelse hund 39 5

Nkks kåringsprøve 8 4

Rik og rik-brukshundprøver 79 22

Vannprøve for newfoundlandshund 5 0

Elgsporprøve 14 5

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 1 0

Trekkhundprøve for polare raser 28 14

Sum antall prøver 1208 180
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12. Årsregnskap 

12.1. Driftsinntekter
Grunnkontingent
NKK har hatt en fallende tendens på medlemssiden, noe som viser 
seg ved at vi ikke har klart å nå budsjettmålet for grunnkontingent.

Helseprodukter
Omsetningen av helseprodukter, HD/AD/DNA og øyelysning har økt 
i 2012 i forhold til sist år og det er også bedre enn budsjettert.

Utstilling
Både antall hunder og resultat fra NKKs utstillinger er bedre enn 
budsjettert for 2012.  Sum antall påmeldte hunder gjennom året 
ca. 4,5 % høyere enn budsjettert.  Resultatmessig har det også gått 
bedre enn budsjettert.  Totalresultat utstilling viser NOK 1 221 070  
eller 18 % bedre enn budsjettet.

Hundesport
Inntektene for året viser nesten 4 mill. Dette er ca. 7 % lavere enn 
budsjett (se eget regnskap Hundesport).

Hovedstyret og administrasjonen har opprettholdt fokus på økonomisk styring 
i 2012, noe som har vært nødvendig da behovet for å oppgradere IT-siden i 
organisasjonen har vært akutt. Dette har medført betydelig overforbruk av IT-
kostnader, men vi har likevel klart å levere et resultat som er positivt og bedre 
enn budsjettert.

12.2. Driftskostnader
Driftskostnadene har vært høyere enn budsjettert for 2012.  Mye av 
årsaken til dette ligger i selve IT-løftet, som sammen med integra-
sjonsprosessen mellom fagsystem mot økonomisystem har vært 
både omfattende, og en viktig investering for NKK. I budsjettproses-
sen ble omfanget av denne prosessen ikke vurdert nøyaktig nok.  Da 
dette arbeidet har krevd utvikling både på fag- og økonomisystem, 
har kostnadsrammene på IT blitt betydelig overskredet.

Lønn og sosiale kostnader
Lønn og sosiale utgifter ble noe høyere enn budsjettert gjennom 
året.

Andre administrative kostnader
Under denne «samleposten» befinner seg følgende hovedposter:

• Husleiekostnader
• Kontorkostnader
• Telefon/porto
• Driftskostnader

Sum andre administrative kostnader er høyere enn budsjettert fordi 
NKK har gjennom året hatt større behov enn budsjettert innenfor 
viktige områder som revisjon/rådgivning, konsulent/vikar innenfor 
områdene økonomi og IT (integrasjonsprosessen).

PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN. Foto: Vibeke Brath.
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Kommentarer til balansen

Konklusjon
Resultatet for 2012 tilfører NKKs frie egenkapital med kr. 597 710. Organisasjonen hadde budsjettert med å gå i balanse. 

Egenkapital- og likviditetssituasjonen vurderes som sterk. Regnskapet for 2012 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 2012.

Harald Bruflot

Terje Lindstrøm

Torunn Sørbye Elisabeth Jangås

Hans Christian Hauge (nestleder)

Marianne Holmli

Siv Sandø (leder)

Trine Melheim

Anna Berntzen

Marianne Ono Njøten (konstituert adm. dir.) Eivind Mjærum (RS’ ordfører)

Oslo, 19. juni 2013

Balansen er noe redusert i størrelse fra 2011 til 2012. Størrelsen på 
organisasjonens bankinnskudd ved årsskiftet 2011 var meget høy (kr. 
33,0 millioner), men er ved årsskiftet 2012 tilbake på et mer normalt 
nivå.

Anleggsmidler
Investeringer i anleggsmidler, hovedsakelig IT-programmer, har også i 
2012 vært betydelig.

Disponering av årets resultat
Årets overskudd på kr. 597 710 tilføres opptjent egenkapital.
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Resultatregnskap
For perioden 01.0 1.2012 - 31.12.2012

2012 2011 Differanse
 DRIFTSINNTEKTER: 

 Grunnkontingent 11 840 708 10 671 595 1 169 113

 Registreringsprodukter 15 609 437 14 199 929 1 409 507

 ID-inntekter 4 347 506 4 149 437 198 069

 Helseprodukter (HD/AD/øyne/DNA) 3 068 964 2 708 267 360 697

 Inntekt utstillinger 9 472 769 9 124 781 347 988

 Aktivitetsavgift 4 033 010 3 784 176 248 835

 Inntekt Hundesport 3 985 206 4 013 931 -28 725  

 Samarbeidsavtaler 1 924 994 2 074 272 -149 278

 Andre inntekter 3 680 490 3 884 209 -203 719

 SUM DRIFTSINNTEKTER 57 963 083 54 610 596 3 352 487

    

 DRIFTSKOSTNADER:    

 Vareforbruk -889 908 -579 018 -310 891

 Varekostnader Hundesport -5 646 576 -6 112 211 465 635

 Varekostnader utstillinger -7 151 656 -7 481 179 329 523

 Varekostnader tjenester -898 768 -731 695 -167 073

 SUM DIR. VAREKOSTNADER -14 586 908 -14 904 102 317 195

    

 ADMINISTRATIVE KOSTNADER    

 Lønn, sosiale kostnader og honorarer -26 489 802 -24 663 309 -1 826 494

 Andre administrative kostnader -8 172 434 -8 078 758 -93 676

 Kostnader reiser og møter -1 227 942 -957 690 -270 252

 Markedsføring/PR/annonsering/profilering -733 546 -781 631 48 084

 IT-kostnader -3 183 513 -2 061 341 -1 122 172

 Hund og helse -3 320 0 -3 320

 Dommerutdanning jaktsektor -840 911 -673 000 -167 911

 Dommerutdanning eksteriør/bruks -285 928 -607 486 321 557

 Støtte klubb/landslag/arrangementer -246 220 -335 944 89 724

 FCI/NKU/komiteer/regioner -800 068 -843 133 43 064

 Avskrivninger -1 673 241 -1 954 318 281 077

 Dekket fra fonds 0 0 0

 SUM DRIFTSKOSTNADER -43 656 925 -40 956 608 2 700 317

 DRIFTSRESULTAT -280 750 -1 250 115 969 365

 FINANSPOSTER 878 459 797 300 81 159

 RESULTAT 597 710 -452 815 1 050 524
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Pr. 31.12.2012
Balanseregnskap

 EIENDELER
Note 2012  2011

Anleggsmidler  

4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 3 348 221 2 287 575

OMLØPSMIDLER  

6 Varer 1 547 302 1 593 251

Fordringer  

7 Kundefordringer 2 737 517 3 909 469

Andre fordringer 571 603 316 165

10 Bankinnskudd og kontanter 23 020 915 32 992 073

SUM EIENDELER 31 225 558 41 098 533

EGENKAPITAL OG GJELD  

Egenkapital  

8 Bundet egenkapital 1 400 000 1 400 000

9 Opptjent egenkapital 18 207 974 17 610 264

SUM EGENKAPITAL 19 607 974 19 010 264

Gjeld  

Leverandørgjeld 4 835 320 2 235 646

10 Skyldig offentlige avgifter 3 028 604 2 599 132

11 Annen kortsiktig gjeld 3 753 659 17 253 491

SUM GJELD 11 617 584 22 088 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 31 225 558 41 098 533

Harald Bruflot

Terje Lindstrøm

Torunn Sørbye

Hans Christian Hauge (nestleder)

Marianne Holmli

Siv Sandø (leder)

Trine Melheim

Anna Berntsen

Marianne Ono Njøten (konstituert adm. dir.)

Elisabeth Jangås

Oslo, 19. juni 2013

Eivind Mjærum (RS’ ordfører)
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Noter
Note 1 - Regnskapsprinsippet

Note 2 - Inntekter

Årsregnskapet, som består av resultatregnskap, balanse og noteopp-
lysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-
skikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31. desember 2012.
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 inne et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende 
kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmes-
sig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på eta-
bleringstidspunktet. 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 2012.

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 31.12.2012.

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 resultatsføres 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 kost-
nadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres
som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn.

Omsetningen i 2012 var 6,14 % høyere enn i 2011. GK, Registerings- , helseprodukter og aktivitetsinntekter har mer enn 10 % økning, mens ID-
produkter viser en vekst på 5 %. Inntekter Hundesport viser en svak nedgang grunnet tøff konkurranse i annonsemarkedet - og for NKK nye 
begrensninger i markedsføringsloven. Samarbeidsavtaler og andre inntekter er hhv 7 % og 5 % lavere enn 2011; kan være resultat av manglen-
de fokus på etablering av samarbeidspartnere.

Grunnkontingent
Grunnkontingent for 2012 ble fakturert og tidsavgrenset pr 31.12.2011. Fra og med 2013 har denne praksis blitt endret slik faktureringstidspunk-
tet skjer i inntektsåret. Det er derfor ingen forskuddsfakturerte 2013 GK pr 31.12.2012.

2 012 2 012 2 012 2 011
Reelt Budsjett Avvik Reelt endring i %

Per virksomhetsområde:
Grunnkontingenter* 11 840 708 12 197 510 -356 802 10 671 595 11 %

Registreringsprodukter 15 609 437 14 945 123 664 314 14 199 929 10 %

ID inntekter 4 347 506 3 827 692 519 814 4 149 437 5 %

Helseprodukter 3 068 964 2 845 587 223 377 2 708 267 13 %

Utstillingsinntekter 9 472 769 9 594 095 -121 326 9 124 781 4 %

Aktivitetsavgift 4 033 010 3 736 025 296 985 3 784 176 7 %

Inntekter Hundesport 3 985 206 4 276 000 -290 794 4 013 931 -1 %

Samarbeidsavtaler 1 924 994 2 408 000 -483 006 2 074 272 -7 %

Andre inntekter 3 680 490 3 329 089 351 401 3 884 209 -5 %

Sum totale inntekter 57 963 083 57 159 121 803 962 54 610 596 6,14 %
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2012 2011
Bokført verdi pr. 1. 1. 2 287 575 2 451 500

Tilgang kjøpte driftsmidler 2 733 887 1 790 393 

Bokført verdi 31. 12. før avskrivninger 5 021 462 4 241 893

Årets avskrivninger 1 673 241 1 954 318

Bokført verdi 31. 12. etter avskrivninger 3 348 221 2 287 575

Note 4 - Varige driftsmidler
• Økonomisk levetid generelt: 3 år
• Fra 2012 økonomisk levetid egen-

utviklet SW
• Økonomisk levetid lastebil: 8 år
• Avskrivningsplan: Lineær

Note 3 - Personalkostnader

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør var kr 932 924 i 2012. Administrerende direktørs andel av premie i kollektiv pensjons-
ordning utgjorde kr. 157 346.

2012 2012 2012 2011
Reelt Budsjett Avvik Reelt

Lønn 18 209 886 17 991 207 -218 679 18 320 279

Arbeidsgiveravgift 3 271 941 2 945 578 -326 363 2 926 830

Pensjonskostnader 2 240 635 1 936 000 -304 635 1 998 611

Andre ytelser 2 767 340 3 370 190 602 850 1 417 589

Totalt 26 489 802 26 242 975 -246 827 24 663 309
Gjennomsnittlig antall årsverk 38 38 0 38

Note 5 - Andre driftskostnader
Revisor
Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2012 
tilsvarende kr 177 484 og revisjonsrelatert 
bistand utgjorde kr 84 618.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Organisasjonen er pliktig til å ha tjeneste-
pensjon etter lov om obligatorisk tjenes-
tepensjon. Organisasjonen har pensjons-
ordninger som omfatter i alt 40 personer. 
Ordningene gir rett til definerte fremtidige 
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av 
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra 
folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjen-
nom et forsikringsselskap. Forpliktelsen er 
ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å 
oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenes-
tepensjonsordning. 

Kostnadsført premie i 2012 var kr. 2 240 635. 
Saldo på premiefondet er pr. 31.12.2012 kr 219 
857.

2012 2012 2012 2011

Reelt Budsjett Avvik Reelt

Prioriterte områder:

Kostnader hund og helse 3 320 470 144 466 824 640 403

Kostnader IT 3 183 513 1 710 451 -1 473 063 2 061 341

Dommerstøtte til utdanning  
i jaktsektoren 840 911 993 000 152 089 673 000

Dommerstøtte til utdanning 
eksteriør/bruks 285 928 189 535 -96 393 607 486

Sum prioriterte områder 4 313 672 3 363 130 -950 543 3 982 230

Øvrige områder:

Reiser og møter 1 227 942 1 242 684 14 742 957 690

PR og annonser 733 546 597 102 -136 444 781 631

Honorarer 0

Kostnader Hundesport 5 646 576 5 667 027 20 451 6 112 211

Kostnader utstilling 7 151 656 7 460 030 308 375 7 481 179

Div tjenester (HD/AD/øyne/
DNA/sædbanken) 898 768 998 561 99 793 731 695

Støtter klubber, landslag og  
arrangementer 246 220 447 000 200 780 335 944

Kostnader til regioner, HS, RS, 
NKU og FCI 800 068 1 471 790 671 722 843 133

Andre administrative kostnader 8 172 434 7 288 014 -884 420 8 017 372

Sum øvrige områder 24 877 210 25 172 208 294 998 25 260 854

Sum totalt andre driftskostnader 29 190 882 28 535 338 -655 544 29 243 084
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Noter

2012 pr. 31/ 12 2011 pr. 31/ 12
Egenkapital per 1. 1. 17 610 264 18 067 163

Årets resultat 597 710 -452 814

Overføring fra/til bundet egenkapital -4 086

Overføring til avsetninger

Opptjent egenkapital pr. 31.12. 18 207 974 17 610 264

Note 9 - Opptjent egenkapital

2012 2011
Salgsvarer 1 547 302 1 593 251

Sum 1 547 302 1 593 251

Note 6 - Varebeholdning
Varer og premier er vurdert til kostpris med 
fradrag for ukurans. Vi har ikke ukurante 
varer per 31.12.2012.

2012 2011
Alle kundefordringer til pålydende 2 965 857 4 137 809

- Fradrag for delkrederavsetning -228 340 -228 340

Netto kundefordringer 2 737 517 3 909 469

Note 7 - Kundefordringer
Årets endring i delkrederavsetning gir ingen 
regnskapsmessig effekt.

2012 2011
Skyldig skattetrekk på vegne av de ansatte 959 409 826 845

Skyldig arbeidsgiveravgift på lønn og opptjente feriepenger 1 139 164 975 367

Skyldig merverdiavgift 930 031 796 920

3 028 604 2 599 132

Note 10 - Skyldige offentlige avgifter

På konto for skattetrekk står det per 31.12 kr. 996 784.

Note 8 - Bundet egenkapital
Avsetninger: 2012 pr. 31/12 Årets endringer 2011 pr. 31/12
Fond for dommerutdannelse 400 000 0 400 000

Fond for støtte NKK regioner 0 0 0

Forskningsfondet 1 000 000 0 1 000 000

Bundet egenkapital per 31.12 1 400 000 0 1 400 000
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   Noter

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld
2012 2011

Skyldig ansatte, lønn og feriepenger 2 272 086 2 054 307

Forskuddsbetalte inntekter 1 020 516 11 908 486

Annen kortsiktig gjeld 461 057 3 290 698

Sum annen kortsiktig gjeld 3 753 659 17 253 491

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.

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER. Foto: Vibeke Brath.
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Norsk Kennel Klub
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HundeSport

Kooikerhund 37

På sporet av ettersøkshunden 40

Lær hunden forskjell på høyre og venstre 44

tema: valper og oppdrett
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Jack russell terrier 38
På jobb i skiløypa 42

The Challenge 2012 58

Tema: Veien til en  
førerhund

Jakten på de beste individene 8

Damer for sine harehunder 46
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Sauebondens forlengede arm 46
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Forelsket i fuglehunder 52RAS - avl på alvor 58
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Hvit gjeterhund 34

Tunghørt herre for sin døve hund 37

Kriminalsøkshund - et viktig verktøy 46

tema: bedre helse 

med hund
overvinn dørstokkmila! 15

Fjellgeiter i Jotunheimen 42

Epilepsi hos hund 50

En meningsfull tur 56
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Regnskap for Hundesport

Regnskap for Hundesport

Inntekter
Annonseinntektene ble lavere enn budsjettert for 2012. Et stort 
press i annonsemarkedet medfører sterk konkurranse og gir store 
utfordringer med hensyn til omsetning.

Kostnader
Totale kostnader er noe lavere enn budsjettert. Portokostnadene 
har blitt lavere takket være en avtale med ny leverandør. Lavere 
annonsesalg ga lavere kostander på honorarer da posten inklude-
rer annonseselgerens provisjon.

Lønn og sosiale utgifter
Beløpet inkluderer den stipulerte tidsbruken de ansatte i kommu-
nikasjonsavdelingen bruker i løpet av året på magasinproduksjon.

I sum er årets resultat, inklusiv kostnader for lønn og sosiale kost-
nader, 400 000 bedre enn året før (kr 2 865 120).

Hundesport regnskap
 Regnskapsår 2012
Inntekter Reelt Budsjett Avvik
Annonseinntekter 3 977 852 4 279 000 -301 148

Sum inntekter 3 977 852 4 279 000 -301 148
    

Kostnader    
Trykking 1 617 920 1 461 170 156 750

Honorarer 1 286 706 1 321 400 -34 694

Porto og distribusjon 2 734 842 2 884 457 -149 615

Sum kostnader 5 639 468 5 667 027 -27 559

Resultat -1 661 616 -1 388 027 -273 589

Lønn & sosiale kostnader 793 679 794 740 -1 061

Resultat inkludert personalkostnader -2 455 295 -2 182 767 -272 528
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