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NKKs Hovedstyre og administrasjon ønsker at årsrapporten 
skal vise organisasjonens mangfold, bredden i vårt aktivitets
nivå og hvordan organisasjonen som helhet jobber for å nå 
de målsetninger som er forankret i vår formålsparagraf, våre 
verdier og strategier. Derfor inneholder også årsrapporten 
litt informasjon fra noen av våre 259 klubber og forbund og 
13 regioner. 

Norsk Kennel Klub er en stor organisasjon, og fungerer som en 
overbygging for klubber og forbund, og har sine medlemmer 
gjennom dem.  Årsrapporten viser at vi sammen gjennom NKK 
er en organisasjon som arbeider for hundevelferd og glede på 
veldig mange forskjellige fronter. Enten det gjelder registrering 
av helsedata, kurs og seminarer i regi av lokale hundeklubber 
eller NKKs administrasjon, eller vi arrangerer Dogs4All med 
14.000 påmeldte hunder og 25.000 besøkende – er målet om 
bedre hundevelferd og glede for to – og firbente den røde 
tråden i hele vårt virke.

NKK har gjennomført flere tiltak for å bedre hundevelferd og helse 
i 2014. NKK nådde i 2014, i samarbeid med de øvrige nordiske 
kennelklubbene, en stor milepæl i arbeidet for sunne hunderaser: 
Breed Spesific Instructions (BSI) regarding exaggeration in 
pedigree dogs ble godkjent av de respektive kennelklubbene 
og forelå ferdig til bruk. NKK har i de foregående årene ned
lagt et stort bakgrunnsarbeid med bl.a. spørreundersøkelser 
til veterinærer, eksteriørdommere og aktuelle raseklubber for 
å kartlegge problemområdene. BSI vil være et viktig verktøy 
for å nå mål om sunne rasehunder. Det samme vil arbeidet 
som nedlegges i alle raseklubber knyttet til rasespesifikke 
avlsstrategier (RAS). Gjennom dette arbeidet klargjøres spesi
fikke mål og nødvendige tiltak for å nå disse målene. I april 
2014 innkalte Mattilsynet NKK til et møte sammen med Den 
norske veterinærforening og det statlige oppnevnte Rådet for 
dyreetikk. NKK benyttet denne muligheten til å informere om 

vårt arbeid for hundevelferd, resultater av vårt helsearbeid, vårt 
samarbeid med faginstitusjoner og belyse dagens situasjon, 
både med hensyn til avl og import av registrerte og uregi
strerte rasehunder og blandingshunder. Møtet var på mange 
måter banebrytende i arbeidet med å skape en solid plattform 
for videre samarbeid i arbeidet for god hundevelferd. Som et 
av flere seminarer med hundens velferd som tema inviterte 
NKK høsten 2014 til et dyrevelferdsseminar med forelesere fra 
myndigheter og organisasjoner. Som en avslutning på semi
naret tok NKK på invitt fra Rådet for dyreetikk initiativet til å 
nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike 
organisasjoner og myndigheter for å danne en felles plattform 
med fokus på hundevelferd. Vi har mange felles målsetninger 
og synspunkter, og økt fokus og samarbeid er av stor viktighet 
for framdrift og synliggjøring av dette arbeidet.

Tidlig i 2014 ble det klart at NKK var i en svært krevende øko
nomisk situasjon. Dette ble det redegjort for i ekstraordinært 
Representantskapsmøte avhold 22. april. 2014 ble dermed et 
endringens år for NKKs administrasjon. Tiltak implementert gjen
nom 2014 med en helårseffekt på ca. 8 mkr er gjennomført, og 
derigjennom er en plattform for en tryggere økonomisk drift lagt.

Sammen har vi en jobb å gjøre for å samle flest mulig hunde
eiere i vår organisasjon. Våre medlemstall sank også i 2014, 
en trend som fortsetter fra tidligere år.  Et hovedfokus de 
nærmeste årene vil derfor være mer målrettet markedsføring 
av NKK som en organisasjon som jobber for hundevelferd og 
glede. Vi må på en mer tydelig måte informere om hva NKKs 
medlemsklubber og forbund kan tilby potensielle hundeeiere 
og eiere av vanlige familiehunder. I denne sammenheng betyr 
vårt omdømme alt, har vi et godt omdømme vil hundeeiere 
identifisere seg med oss, klubbene får nye medlemmer, vi blir 
større og sterkere og får mer innflytelse i det offentlige rom 
og i det praktiske hundeliv. Autoritet følger av omdømme, et 
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omdømme bygges blant annet på tillit, og tillit er noe men
nesker gir oss. Å bygge et godt omdømme er en langsiktig og 
krevende oppgave, og det er fort gjort å rive det ned. I forhold 
til å bygge – og bevare et godt omdømme er vi like viktige alle 
sammen, hver dag. Det handler om hva vi sier om hverandre 
og hvordan vi behandler hverandre både på jobb, fritid og 
i aktiv hundesport. Det er blant annet på disse arenaene vi 
bygger et godt omdømme.

Tydelighet og troverdighet er viktig hva gjelder omdømme. I 
det ordinære Representantskapsmøte 2014 ble NKKs strate
gier for perioden 2014 – 2019 vedtatt. Strategien gir oss alle 
klare retninger og fastsetter hvilke mål vi skal jobbe for å nå 
innenfor disse 6 satsingsområder:

1. Ivareta hundens og hundeeierens interesser
2. Hundevelferd
3. Avl av hunder skal skje i ønsket retning
4. Tidsriktige ITløsninger som dekker aktuelle behov
5. Fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og 

organisasjonskultur innenfor rammen av nye NKK
6. Økt kvalitet i alle ledd

Vi går spennende tider i møte. Årsrapporten er ment å ikke 
bare dokumentere den aktiviteten som har foregått i 2014 men 
også å synliggjøre at NKK er en levende og mangefasettert 
organisasjon med høyt aktivitetsnivå,  engasjement og et stort 
potensiale for fremtiden.
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Arrangementer og aktiviteter 15
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Vi jobber i aktivt samarbeid med andre 
– i egen organisasjon, i nordiske, inter
nasjonale kynologiske organisasjoner og 
med eksterne samarbeidspartnere. 

NKKs arbeid skal preges av frivillighet, 
demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og 
beslutninger truffet på laveste rasjonelle 
nivå og nærmest mulig berørte interess
er. Medlemsklubbenes selvstendighet og 
selvråderett skal ivaretas så langt det er 
forenlig med fellesskapets interesser. 
Delegering av myndighet til medlems
klubbene skal tilstrebes. NKK skal ha et 
bevisst forhold til hvilke tjenester som 
skal leveres til hvem.

Hele NKKs organisasjon skal jobbe sam
svarende med NKKs verdier som sier at 
NKK skal være:

ENGASJERENDE 
Med engasjerende mener vi: 
• at NKK arbeider for at hundehold skal 

være en spennende og engasjerende 
aktivitet. 

• at medlemskap og tillitsverv i NKK
syste met skal oppleves som menings
fylt, lærerikt og engasjerende. 

• at NKK viser seg i media og i sam funnet 
med tydelige 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 hundehold 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 med egne ressurser og via 
 sam arbeid med eksterne fagmiljøer 
fremstår med stor kompetanse på hund 
og hunde hold. 

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 
hunde eiernes interesser og hundens 
plass i samfunnet. 

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

SERVICEINNSTILT 
Med serviceinnstilt mener vi: 
• Innenfor de områder det er besluttet 

at vi skal levere skal alle som henvender 
seg til NKK oppleve at de får rask og 
god hjelp uansett hvordan de velger å 
ta kontakt.

• at NKK skal oppleves som lett til
gjengelig. 

ÅPEN 
Med åpen mener vi: 
• at NKK skal være en transparent orga

ni sasjon og vektlegger tilgjengelighet 
og åpenhet i sin dialog med enkelt
medlemmer, klubber, forbund og all
mennheten. 

• at NKK skal etterstrebe å gjøre relevant 
informasjon offentlig. 

• at NKK er åpen om utfordringer ved
rørende hundehelse. 

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

• at NKK i forkant informerer pressen og 
andre instanser om utfordrende saker. 

Hvordan skal NKK jobbe?

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organ og medlems klubber 
arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som 
gjelder for NKK nasjonalt og NKKs internasjonale forpliktelser. 
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Satsingsområder i perioden 2015-2019

1. Ivareta hundens og hundeeiernes interesser ved å ligge i forkant

2. Hundevelferd

3. Avl av hunder skal skje i ønsket retning

4. Tidsriktige ITløsninger som dekker aktuelle behov

5. Fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og organisasjonskultur 
 innenfor rammen av nye NKK

6. Økt kvalitet i alle ledd

1. IVARETA HUNDENS OG HUNDEEIERNES 
INTERESSER VED Å LIGGE I FORKANT
Episoder i samfunnet viser dessverre at 
hunder lett «trekker det korteste strået» 
i konfliktsaker. 

Eksteriøre og mentale overdrivelser kan 
true hunders sunnhet og velferd og hun
ders anseelse i samfunnet. Kunnskap er 
en viktig forutsetning for at hundeeiere, 
oppdrettere og raseklubber skal kunne 
ivareta hundene og rasenes utvikling på 
en god og ønsket måte. 

Ansvarlige og dyktige hundeeiere, opp
drettere, klubber og forbund bidrar til å 
profilere hunden i samfunnet og skape 
politisk forståelse for hundesaken. Vi må 
tenke nytt og mer offensivt i måten vi 
tilrette legger og profilerer hunden og 
hundeholdet på.

2. HUNDEVELFERD
Vi fronter hundevelferd i samfunnet og 
 taler hundens sak. Vi vil ivareta mang
foldet og toleranse for dette. Mulighet 
for hundene til å utøve naturlig atferd 
står sentralt i hele organisasjonen. Vi 
tilrette legger for generelle aktiviteter  
med hund og aktiviteter tilpasset rase. 

Vi tar et felles ansvar for at avl av hunder 
skjer i ønsket retning jf pkt 3 og arbeider 
for at hunders rettssikkerhet blir ivaretatt.
Sammen jobber vi for at alle hundeeiere 
ønsker å være medlem i NKKs klubber 
og forbund. NKKs regioner, klubber og 
forbund jobber aktivt for at hundeiere 
skal føle tilhørighet til hundemiljøet og 
kunne drive aktivitet med hund i sitt 
nærmiljø. 

Vi tilrettelegger for brukervennlig infor
masjon og utvalgte tjenester for hunde
eiere. 

Vi forstår raseavlens, hundeeieres og med
lems klubbenes utfordringer og behov. 
Ansvaret for hundevelferd, avl og helse 
ligger hos raseklubber, opp drettere og 
hundeeiere. 

Vi tilrettelegger for at hundeeiere, opp
drettere og raseklubber ivaretar sitt etisk 
og praktiske ansvar for behandling av 
hunder. Vi arbeider for å skape politisk 
forståelse for hundens verdi og for rettig
heter og muligheter til å holde hund, 
utfolde seg med hund og opptre med 
hund i det offentlige rom. 

Ambisjonsnivå 
• Vi benytter varierte og effektive kom

munikasjonskanaler for å fremme 
forståelse og kunnskap om hund og 
hundehold. 

• Vi bidrar i større grad til forskning og 
utvikling av raseavl og god helse for 
hunderasene. 

• Våre IT systemer er lagt til rette for gode 
avls og helsedata og videre utvikling i 
tråd med behov og priorite ringer. 

3. AVL AV HUNDER SKAL SKJE I ØNSKET 
RETNING
Utviklingen av rasene skjer i tråd med 
rasestandard og alltid slik at det fremmer 
sunne og friske hunder og motvirker 
 potensielle eksteriøre og mentale over
drivelser som truer hundens sunnhet. 

For brukshunder skal bruksegenskapene 
ha høy prioritet i avl, men også rasens 
eksteriør skal vektlegges.

Kvalitetssikrede og gode data om helse, 
mentalitet, eksteriør og bruksegenskaper 
er viktig for å kunne drive god raseavl. 
Det er derfor viktig med moderne IT 
løsninger som dekker foreliggende behov 
jf pkt 4.

Ambisjonsnivå
• Aktivt arbeid med Breed Specific 

 Instructions (BSI) regarding exaggera
tions in pedigree dogs i raseklubber og 
i eks teriørbedømmelser viser positive 
resul tater på utsatte hunders helse. 

• Alle raser skal ha rasespesifikke avls
strategier (RAS) og de skal brukes  aktivt. 

• NKK skal spre generell kunnskap om 
avl og avlsarbeid. Avl skal være basert 
på kunnskap.

4. TIDSRIKTIGE IT-LØSNINGER SOM 
DEKKER AKTUELLE BEHOV
Svært mange av NKKs ITkjernesystemer 
er modne for oppgradering, og utvik lingen 
medfører nye behov. Klubber og forbund 
har gjennom mange år hatt udekkede 
behov for modernisering og økt funk
sjonalitet for å kunne utføre sitt arbeide. 
Kvalitetssikrede og gode data om helse, 
mentalitet, eksteriør og bruks egenskaper 
er viktig for å kunne drive god raseavl. 
Vi har et stort potensiale til å få flere 
hunde eiere som medlem i NKKs klubber 
og forbund. Det er behov for at medlems
systemet i større grad støtter arbeidet i 
klubber og forbund i deres  arbeid med 
medlemsrekruttering og opp følging.

Strategi
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Ambisjonsnivå 
• Moderne ITløsninger for hundedata 

og avlsarbeid samsvarende med 
medlemsklubbenes ønsker innenfor de 
faglige og økonomiske muligheter som 
finnes. Det må legges til rette for at 
klubber og forbund selv tar ansvaret 
for egne ITløsninger som kan imple
menteres i NKKs ITsystemer.

• Klubb og medlemssystemet er lagt til 
rette for oppfølging og enkel og effek
tiv kommunikasjon med medlemmene. 

• Nye medlemmer kan melde seg inn i 
klubb eller forbund på en enkel måte 
og uten bistand fra NKK, klubb eller 
forbund. 

• NKKs nettsider oppleves som bruker
vennlige og med god kvalitet.

5. FORTSETTE ARBEIDET MED Å BYGGE 
EN GOD ORGANISASJON OG ORGANISA-
SJONSKULTUR INNENFOR RAMMEN AV 
NYE NKK
NKK har det siste tiåret gjennomgått 
omfattende omorganisering. Det gjenstår 
fortsatt arbeid for å få alt på plass. Det 
er tildels fortsatt en jobb å gjøre i forhold 
til å erkjenne og tilrettelegge for at det 
ikke lenger er enkeltmedlemmer men 
klubber og forbund som er NKKs nye 
medlemmer. Dette betinger endret fokus 
og endringer i forhold til prioritering av 
arbeidsoppgaver i NKKs admini strasjon. 

Det må arbeides for å etablere en bedre 
balanse mellom det fokus og den bistand 
som ytes fra administrasjonen til de ulike 
aktiviteter som utøves i klubber, forbund 
og regioner. Samlet gir dette grunnlag 
for en ny vurdering av hvordan ressursene 
i administrasjonen benyttes og hvordan 
administrasjonen skal organiseres og 
hvilken kompetanse som vil være nød
vendig i fremtiden.

NKK skal jobbe kontinuerlig med å sikre 
at organisasjonen er godt organisert, har 
et godt regelverk og at delegering skjer 
så langt det er hensiktsmessig.

Vi jobber sammen på tvers av ulike deler 
av organisasjonen for å oppfylle Norsk 
Kennel Klubs visjon, formål og fastsatte 

mål. Sammen bygger, anvender, deler og 
videreutvikler vi organisasjonens kompe
tanse. Vi tilrettelegger for gode sam
arbeidsarenaer internt i organisasjonen 
og med våre samarbeidspartnere. Vi 
legger vekt på godt samarbeid i Norden 
og internasjonalt med FCI og Internati
onal Partnershop for Dogs (IPFD). 

NKK vil profitere på bedre samhand ling 
og samarbeid mellom ulike deler i orga
nisa sjonen. Mange saker sendes på høring 
i organisasjonen og det er behov for økt 
respons og gjennom dette økt innflytelse 
på flere områder. Bedre tilrettelagte IT
løsninger vil kunne gi vik tige forbedringer 
og samhandling for klubber og forbund 
i forbindelse med arrangementer og aktivi
teter. Det søkes samarbeid innen Norden 
der hvor det anses formåls tjenlig.

Ambisjonsnivå 
• NKK skal være tilpasset at det er klub

ber og forbund som er NKKs medlem
mer og primære kunder.

• Alle aktiviteter i NKK er underlagt en 
særkomite som har fagansvaret for 
aktiviteten på nasjonalt nivå. De ulike 
aktivitetsområdene/særkomiteene skal 
tilbys tjenester av lik art fra NKKs ad
ministrasjon. 

• Våre saksbehandlings og hørings
systemer er revidert på bakgrunn av 
behovene i organisasjonen. 

• Vi har etablert samarbeid på relevante 
områder innen Norden og har økt vår 
kunnskap om internasjonalt arbeid.

6. ØKT KVALITET I ALLE LEDD
Kvalitet er å møte enhver henvendelse 
på en imøtekommende måte. Kvalitet er 
å stille gode spørsmål og gi relevant in
formasjon. Kvalitet er å følge retnings linjer 
og regelverk. Kvalitet er å møte hverandre 
med respekt og tillit. 

Vi forbedrer og effektiviserer våre tjenester 
og vår måte å jobbe på. 

Vi tilrettelegger for godt kvalifiserte og 
profesjonelle tillitsvalgte, arrangører og 
ansatte. 

Vi opptrer med forutsigbarhet og frem
står som en samlet organisasjon på tvers 
av klubber, forbund, regioner og admini
strasjon. 

Vi erkjenner å ha forbedringspotensial 
både i forhold til kvalitet og kultur i flere 
ledd av organisasjonen. Økt kompetanse 
om og etterlevelse av retningslinjer og 
regelverk, samt i vår tilnærming til kom
munikasjon og konfliktløsning vil kunne 
frigjøre ressurser i ulike deler av organi
sasjonen som kan benyttes til økt pro
duktivitet.

Ambisjonsnivå 
• Gjennom kontinuerlig forbedring har 

administrasjonen oppnådd bedre kvalitet 
og høyere produktivitet. 

• Fokus på kvalitet i alle ledd har ført til 
færre konflikter internt i klubber og 
mellom deltagere, og færre klager på 
regelbrudd. 

• Våre ITsystemer er tilrettelagt for å 
sikre kvalitetskontroller i tråd med ret
ningslinjer og regelverk.



 

Norsk Dobermann Klubb dekker en stor bredde på sine av
holdte aktiviteter. 

Klubben avholdt i 2014 IPO NM for alle raser, inkludert NM for 
dobermann. Videre deltok to ekvipasjer i VM for dobermann i 
Slovakia hvor begge ekvipasjene ble blant de 20 beste. Glenn 
Karlsen med Oksamit De Grande Vinko. Ingar Andersen med 
Yack (Dinico Yack Del Conte Drago). Sammen på bildet over 
med begge ekvipasjene er Brynhild Salte som var lagleder 
for dem under WM i Slovakia 2014.

Klubben arrangerte i 2014 flere utstillinger. To utstillinger for 
alle raser; Romjulsutstillingen med hele 1800 påmeldte og 
April utstillingen med ca. 850 påmeldte. Norsk Dobermann 
Vinner ble avholdt med 40 påmeldte hunder. I tillegg ble 
det arrangert Grand Prix vinner, samt en utstilling i Bergen 

for utvalgte raser. Det har også blitt avholdt mentaltest MH 
i regi av klubben der det var flere av rasen dobermann som 
var påmeldt.

Rasen fikk i 2014 en ny rasespesialist som eksteriørdommer; 
Trond Are Karlsen. I tillegg er Morten Larsen under utdanning 
som IPO sommer.

Utfordringene NDK står overfor er rekrutering av nye med
lemmer samt å øke antall påmeldte til prøver og utstillinger. 
Men alt i alt kan klubben se tilbake på et positivt 2014. Det 
har vært oppgang på antall påmeldte til utstillinger i forhold 
til tidligere år, i tillegg registreres det at flere har begynt å 
trene hundene sine, noe som ses på som et stort pluss med 
tanke på at dobermann er en brukshund. 

Norsk 
Dobermann 
Klubb - NDK

Forvaltningsansvaret for de 
forskjellige  rasene tilligger 
rase klubber og forbund, og 
det er stor aktivitet i disse. 
Smakebiter fra enkelte av 
NKKs medlemsklubber og  
forbund presenteres i denne 
årsrapporten.
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Helse og velferd

NKK har gjennom en årrekke hatt et stort 
fokus på registrering av helsedata fra 
screeningundersøkelser til bruk i avls
arbeidet. Listen over rasespesifikke 
DNAtester for sykdomsframkallende 
gener som registreres sentralt i NKK har 
økt også for 2014. Oppdatert liste over 
raser, tester og laboratorier kan til enhver 
tid finnes på nkk.no.

Økt fokus på helse og velferd i eksteriør
bedømmelsen
I april 2014 nådde NKK, i samarbeid med 
de øvrige nordiske kennelklubbene, en 
stor milepel i arbeidet for sunne rase
hunder: Breed Spesific Intructions (BSI) 
regarding exaggeration in pedigree dogs 
var godkjent av de respektive kennel
klubbene og forelå ferdig trykket til bruk 
i utstillingsringen. NKK har i de foregående 
årene nedlagt et stort bakgrunnsarbeid 
med bl.a. spørreundersøkelser til veter
inærer, eksteriørdommere og aktuelle 
raseklubber for å kartlegge problemom
rådene. Det ble for et par år siden bestemt 
at de nordiske kennelklubbene skulle 
utarbeide et felles BSIdokument, som 
vi sammen skulle markedsføre overfor 
FCI og andre lands kennelklubber. En 
viktig del av dette dokumentet, i tillegg 

til den rasespesifikke delen, er den gene
relle delen som gjelder alle hunder – uan
sett rase. I NKUs BSIgruppe er NKK 
representert med veterinærkonsulent, 
leder av Helseavdelingen samt en rep
resentant fra Hovedstyret. 

På NKKs konferanse for eksteriør dommere 
i januar 2014 var økt fokus på helse og 
velferd i eksteriørbedømmelsen et hoved
tema. BSI ble presentert, og fikk svært 
god mottagelse blant de mer enn 100 
dommerne som var til stede på konfe
ransen. Dokumentet er også svært godt 
mottatt hos oppdrettere, veterinærer, 
Mattilsynet, dyrevelferdsorganisasjoner 
og andre interessegrupper.  

NKK tok i bruk BSI på sine utstillinger i 
september 2014.

Sterkere fokus på samarbeid om hunde
velferd
NKK har til tider vært utsatt for relativt 
massiv kritikk fra presse og media med 
et negativt fokus på rasehunder og dyre
velferd, uten at vi selv har fått slippe til 
og fortelle om det årelange arbeidet 
 organisasjonen gjør nettopp for helse 
og hundevelferd. Vi er blant de ledende i 

verden når det gjelder sunn avl av rase
hunder, men har likevel en tendens til å 
bli uthengt som syndebukker i vårt eget 
land. Dette vil NKK gjøre noe med! En 
stor utfordring er det stadig økende antall 
uregistrerte rasehunder i Norge. Disse står 
utenfor NKK, de følger ikke våre helsekrav 
og i altfor mange tilfeller har de heller ikke 
et eksteriør slik det beskrives i rasestan
dardene; mange av dem har tvert imot 
eksteriøre over drivelser som utvilsomt 
går på bekostning av hundens velferd.
 
I april innkalte Mattilsynet NKK til et møte 
sammen med veterinærforeningen og 
det statlig oppnevnte Rådet for dyre
etikk. NKK benyttet denne muligheten til 
å informere om vårt arbeid for dyrevel
ferd, resultater av vårt helsearbeid, vårt 
samarbeid med faginstitusjoner og belyse 
dagens situasjon, både med hensyn til avl 
og import av registrerte og uregistrerte 
rasehunder og blandingshunder. Møtet 
var på mange måter banebrytende i ar
beidet med å skape en solid plattform 
for videre samarbeid i arbeidet for god 
hundevelferd. 

NKK inviterte høsten 2014 til et dyre
velferdsseminar med forelesere fra 

Et av Norsk Kennel Klubs viktigste formål er å arbeide for å ivareta 
god helse og velferd hos hund generelt, med et spesielt ansvar for 
hunder registrert i NKK. 
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Genetisk variasjon i en 
rase er viktig for å sikre 
god hundevelferd og 
 fremgang i avlen, og er 
noe som har fått stort 
fokus de siste årene.

Helse og velferd

myndigheter og organisasjoner. Arrange
mentet ble særdeles vellykket. Mer om 
seminaret finner du i kapittelet «Utdanning, 
samarbeid og kunnskapsformidling». 

Som en avslutning på seminaret tok NKK 
initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe 
med representanter fra de ulike organisa
sjoner og myndigheter for å danne en 
felles plattform med fokus på hundevel
ferd. Vi har mange felles målsetninger  
og synspunkter, og økt fokus og samar
beid er av stor viktighet for framdrift og 
synliggjøring av dette arbeidet. Gruppa 
hadde sitt første møte på nyåret i 2015, 
og det er bestemt at gruppa i fellesskap 
skal skrive en rekke kronikker om ulike 
felter innen hundevelferd for alle hunder, 
ikke bare registrerte rasehunder. 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
Arbeidet med RAS har pågått for fullt 
også i 2014. NKKs avlskonsulent har vært 
i en rekke raseklubber og forelest om 
dette emnet, og raseklubbene har vist et 
stort engasjement og nedlagt en stor inn
sats for å utarbeide RAS for sine respek
tive raser. Ved utgangen av 2014 var RAS 
levert for 110 raser, og godkjent og pub
lisert for over 70 raser. Dokumentene blir 

fortløpende gjennomgått, kommentert 
og godkjent av NKKs avlskonsulent. Alle 
ferdige RASdokumenter legges ut på 
nkk.no. Rasespesifikke forhold som er 
omtalt i BSI blir også innarbeidet i RAS 
dokumentene. Viljen og pågangsmotet i 
klubbene til å jobbe med denne oppgaven 
fortjener stor respekt og anerkjennelse! 

Mange raseklubber gjennomførte også i 
2014 rasespesifikke elektroniske helse
undersøkelser gjennom et samarbeid med 
NMBU Veterinærhøgskolen (hundoghelse.
no). Klubbene ser dette som et viktig 
tiltak som bakgrunn for RAS og for evalue
ring av rasens helsesituasjon. Pågangen 
har vært så stor at det har vært nødven
dig å utarbeide en venteliste for å få 
gjennomført helseundersøkelsene.  

Økning av genetisk mangfold hos norske 
hunderaser
Genetisk variasjon i en rase er viktig for 
å sikre god hundevelferd og fremgang i 
avlen, og er noe som har fått stort fokus 
de siste årene. Genetisk variasjon har vært 
et sentralt tema på mange av de kursene 
og foredragene som NKKs veterinærer 
har holdt i 2014. For alle raser har det 
vært en økende bevissthet rundt viktig

heten av dette, og ikke minst er det av 
stor betydning for de norske hunde rasene. 
Enkelte av disse er antallsmessig svært 
små, både nasjonalt og inter nasjonalt. 

Norske Harehundklubbers Forbund og 
Norges veterinærhøgskole har i samarbeid 
med NKK gjennom en årrekke hatt et 
utmerket samarbeid med krysningspro sjekt 
for dunker/hygen, haldenstøver/hygen 
og finskstøver/haldenstøver. 

I 2013 innledet Norsk Lundehundklubb 
(NLK) arbeidet med planlegging av inn
krysning av andre raser i norsk lundehund, 
som er en rase med svært begrenset 
genpool. Det første krysningskullet ble 
født i august 2014, og er en krysning av 
norsk lundehund og norsk buhund. 
 Arbeidet fortsetter med å finne gode 
avlsdyr og kombinasjoner til prosjektet, 
og dette kullet markerer starten på et 
langsiktig prosjekt som det vil jobbes 
med i mange år fremover.

NKKs Sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget (SU) avholdt også i 
2014 to møter, og har hatt en rekke saker 
til behandling. Tiltak for avl av funksjo nelt 
sunne hunder har høyeste prioritet i 
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 Sunnhetsutvalgets arbeid. Hovedstyret 
har delegert myndighet til SU til selv å 
fatte vedtak i flere saker, bl.a. innføring 
av krav om kjent status ved registrering 
av valper mht øyelysning, patellastatus, 
DNA status for rasespesifikke sykdommer 
samt øvre grense for hvor mange avkom 
som kan registreres etter en enkelt hund. 
Av gjørelser tas på grunnlag av søknad 
fra den aktuelle raseklubb med godkjen
ning fra klubbenes årsmøte. 

SU sin årsmelding 2014 er publisert på 
nkk.no

NKKs Antidopingreglement 
NKKs Antidopingreglement ble godkjent 
av Hovedstyret i desember 2013, og er 
tilgjengelig på nkk.no. Det har vært gjen
nomført kurs i NKKs administrasjon om 
rutiner rundt dopingprøver, inkludert ut
tak og forsendelse av prøver. Det er gjen
nomført dopingkontroll på flere utstillinger 
og prøver i 2014.

Internasjonalt samarbeid
International Partnership for Dogs (IPFD) 
representerer en ny og spennende platt
form for hele det globale hundesamfun
net. Dette banebrytende samarbeidet 

mellom kynologiske organisasjoner, helse
registre, forskere og veterinære organisa
sjoner og andre samarbeidspartnere, har 
som misjon å arbeide for bedre helse og 
velferd hos såvel registrerte rasehunder 
som alle andre hunder verden over. 

IPFD ble stiftet høsten 2014. Vi er stolte av 
at NKK er en av organisasjonens grunn
legger i tillegg til kennelklubbene i  
Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland og 
Stor britannia, samt Orthopedic Founda
tion for Animals (OFA, USA) og Argia 
dyreforsikring. 

Et av hovedmålene til IPFD er websiden 
DogWellNet.com. Dette er en unik nettside 
som deler informasjon og veiledning på 
mange plan. Her kan partnere og med
lemmer møtes, dele informasjon og sam
arbeide ved bruk av en rekke ulike funk
sjoner på denne plattformen. Materialet 
som presenteres på DogWellNet.com vil 
vise alt det gode arbeidet som til enhver 
tid gjøres og planlegges rundt om i verden 
for å fremme helse og velferd hos hunder 
og interaksjoner mellom hund og men
neske. Og ikke minst er dette en plattform 
for å videreutvikle dette arbeidet. 

DogWellNet.com ble åpnet for allmenn
heten mandag 15. februar 2015. 

I FCI Breeding Commission (BC) er NKK 
representert ved Helseavdelingens leder, 
som har vært kommisjonens president 
siden 2008. Det årlige møte i BC ble av
holdt i Riga i mai, flere forslag ble over
sendt FCI General Committee for god
kjenning, hvorav noen vil bli behandlet 
av FCIs General Assembly i 2015. NKUs 
BSI  program ble presentert på møtet, og 
fikk svært god oppslutning blant medlems
landenes delegater. Referat fra møtet er 
tilgjengelig på nkk.no. 

Dagen etter dette møtet holdt Helse
avdelingens leder et seminar for den  latviske 
kennelklubben med hovedfokus på sunn 
hundeavl og BSI. Salen var stappfull med 
over 100 deltagere – og noen kom ikke inn. 

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår 
kontinuerlig gjennom NKUs Vitenskapelige 
komité (NKU/VK); årets møte ble avholdt 
på Island i november. Sentrale temaer på 
møtet var samkjøring av de ulike landenes 
arbeid for helse og velferd. NKUs DNA
gruppe avholdt møte dagen før, hvor en 
felles nordisk strategi for bruk av DNA 

I 2013 innledet Norsk Lundehundklubb (NLK) arbeidet 
med planlegging av innkrysning av andre raser i norsk 
 lundehund, som er en rase med svært begrenset genpool. 
Det første krysningskullet ble født i august 2014, og er en 
krysning av norsk lundehund og norsk buhund. 
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tester var det mest sentrale temaet.  Videre 
ble validering av spesifikke DNAtester 
og tematikk diskutert. Det er verdifullt å 
diskutere ulike løsninger og samkjøre råd 
til raseklubbene i de nordiske landene. 

NKUs røntgenpanel avholdt to møter i 
2014. Røntgenpanelet består av de nor
diske avleserne for henholdsvis hofte
leddsdysplasi (HD) og albueleddsdys
plasi (AD). Kvalitetssikring av prosedyrer 
og diagnoser har høy prioritet i røntgen
panelet. Som et ledd i kvalitetssikringen 
sender hvert land to ganger årlig et avtalt 
antall bilder av avtalte raser til avleserne 
i de øvrige landene. Avleserne leser bil
dene uavhengig av hverandre, og bildene 
gjennomgås og diskuteres deretter på 
møtene. Hvert år diskuteres over 100 
røntgenbilder i NKUs røntgenpanel.

Forskningssamarbeid 
NKK samarbeider tett med forsknings
institusjoner, i første rekke NMBU Veteri
nærhøgskolen. NKK har de siste årene 
hatt et økende fokus på hunders atferds
egenskaper, og jobbet aktivt for å  skaffe 
midler til et større prosjekt om arvelige 
atferdsfaktorer. I desember fikk vi den 
svært gledelige meldingen om at  Norges 

Forskningsråd har innvilget støtte til et 
stort prosjekt for å øke forskningsinnsatsen 
for å få en best mulig atferd hos hund, 
hvor NKK har prosjektledelsen. Prosjektet 
foregår i nært samarbeid med seksjon for 
medisinsk genetikk ved NMBUVeterinær
høgskolen. Prosjektet vil i første rekke 
arbeide med lydfølsomhet.  Mange hunder 
er svært redde for høye lyder, og NKK 
håper at vi gjennom dette prosjektet skal 
bidra til mer kunnskap om hvorfor noen 
hunder blir lydfølsomme, mens andre er 
robuste i forhold til høye/skarpe lyder. 
NKK er glade for muligheten til å gjøre 
en enda bedre jobb for bedre helse og 
dyrevelferd i årene som kommer. 

I 2013 startet NMBU Veterinærhøgskolen 
i samarbeid med NKK et prosjekt an
gående kartlegging av MDR1mutasjonen 
hos collie og mutasjonens betydning for 
kreftbehandling og andre typer medika
menter. Et prosjekt som undersøker år
saker til blærekreft hos hund ble av sluttet 
i 2014, og er en del av en større satsning 
på kreftforskning på NMBU Veterinærhøg
skolen. NKK deltar også i et prosjekt 
angående sykdomsforekomst hos  valper 
fra fødsel til 8 uker. 

NKK er representert i styret i Stiftelsen 
Forskingsfondet Kreft hos Hund samt i 
Dyrlege Smidts stiftelse, som begge for
valter midler til forskning på hund og 
helse. Videre er NKK representert i forsk
ningsrådet i Agria & SKKs forskingsfond, 
som hvert år deler ut rundt 5 millioner 
til forskningsprosjekter i Norden. Flere 
norske forskningsprosjekter har fått mid
ler fra dette fondet.

NKKs Forskningsforum hund
Årets Forskningsforum hund, det 21. i 
rekken, gikk av stabelen 11. november og 
samlet rundt 150 deltagere. Dette er et 
arrangement som er unikt i verdenssam
menheng. Her møtes alle som er inte ressert 
i forskning på helse og velferd hos hund. 
Målgruppen er hele hunde Norge: forskere, 
hundeklubber, oppdrettere, hundeeiere, 
veterinærer, dyrepleiere, studenter og alle 
andre med interesse for hund. Hele 11 
forskere og studentgrupper informerte 
om pågående pro sjekter og resultater fra 
avsluttede pro sjekter. Det ble foretatt 
utdeling av forskningsmidler fra Stiftelsen 
Forskingsfondet kreft hos hund, hvor NKK 
er en av stifterne. 

Helse og velferd
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Medlemsservice og optimalisering av 
tjenester
NKKs administrasjon har videreført out
sourcingen av førstelinjetjenesten også i 
2014. Vi mottar litt over 60 000 samtaler 
pr. år. 

Medlemsservice har startet en ryddepros
ess i medlemsregistret, da det viser seg at 
noen medlemmer er registrert med flere 
medlemsnumre. 

REGISTRERING
Det ble i 2014 registrert 25 861 valper. 
Dette er en nedgang fra 2013 på ca. 1 480 
valper. Border collie forsvarte sin topplas
sering fra 2013 med 916 registrerte valper. 
Norsk elghund grå har krøpet opp fra 3. til 
2. plass i 2014. Dette er den mest populære 
av våre syv norske raser. Staffordshire bull 
terrier ligger på 3. plass i år mot 4. plass 
i fjor. Schäferhunden har hatt en enorm 

popula ritet i over 30 år, men i år måtte 
de nøye seg med en 4. plass. Rasene på 
toppen av registreringsstatistikken er i 
stor grad aktive hunder og jakthunder, 
noe som gjenspeiler det aktive livet folk 
lever i Norge.

HELSEREGISTRERING
Røntgenavlesning 
I 2014 fikk i alt 7 732 (8 017) hunder offisiell 
HDdiagnose og 3 752 (3 579) hunder 
fikk offisiell ADdiagnose. I alt 140 (113) 
boxere fikk offisiell spondylosediagnose 
og 41 (55) fikk offisiell kneleddsdiagnose 
(tallene for 2013 er angitt i parentes). 41 
dachshunder fikk offisiell ryggdiagnose 
(forkalkede intervertebralskiver) i 2014 
(sentral registrering startet august 2013).

DNAtester, øyelysning og patellastatus 
Arbeidet med sentral registrering av re
sultater fra rase og sykdomsspesifikke 

DNAtester er intensivert også i 2014, 
og fire klubber har søkt og fått innvilget 
søknad om sentral registrering av til sam
men 6 tester i løpet av året. For flere raser 
er det i løpet av året innført krav om kjent 
DNAstatus hos foreldredyr for registrering 
av valper etter søknad fra raseklubber 
med godkjenning fra klubbens General
forsamling og fra NKKs Sunnhetsutvalg 
(se Sunnhetsutvalgets årsmelding på 
nkk.no).

Totalt 6 142 (5 904) hunder ble øyelyst i 
2014 (tallene for 2013 er angitt i parentes).
 
Sentral registrering av patellastatus startet 
opp i august 2013. Det stilles spesielle 
krav til veterinærer for å kunne stille en 
slik diagnose for sentral registrering. Ved 
utgangen av 2014 var det inngått avtale 
med 165 veterinærer. I alt 1 235 hunder 
fikk offisiell patellastatus i 2014 (424). 

Registrering og medlemstjenester

(Antall registreringer  
i parentes)

Topp 10  
mest registrerte 
raser i Norge 
i 2014:

1. BORDER  
COLLIE 

(916)

3. STAFFORDSHIRE  
BULL TERRIER 

(827)

2. NORSK  
ELGHUND GRÅ

 (895)
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Tabellen viser oversikt over offisielle røntgendiagnoser avlest 
i NKK i 2014 for henholdsvis HD (hofteleddsdysplasi) og AD 
(albueleddsdysplasi), fordelt på FCIgruppe og diagnosegrad.    

HD er en utviklingsfeil i hofteleddene som består i at hofteskålen 
og lårhodet ikke «passer» til hverandre slik de gjør hos en 
hund som er fri for HD (grad A eller B). AD betegner kroniske 
forandringer som utvikles i og rundt albueleddet.

4. SCHÄFERHUND
NORMALHÅR 

(771)

7. GOLDEN  
RETRIEVER 

(636)

6. ENGELSK  
SETTER 

(656)

8. GORDON  
SETTER 

(551)

9. LABRADOR  
RETRIEVER 

(547)

10. JACK RUSSEL 
TERRIER 

(543)

5. CAVALIER KING  
CHARLES SPANIEL  

(692)

Gruppe
A  

(fri)
B  

(fri)
C  

(svak)
D  

(middels) 
E  

(sterk) Sum

01 600 326 164 105 21 1216

02 565 264 184 101 27 1141

03 140 122 136 72 5 475

04 2 3 3 1  9

05 665 304 219 67 16 1271

06 205 74 36 19 2 336

07 704 319 180 56 11 1270

08 1129 337 209 90 15 1780

09 106 54 24 17 7 208

10 15 8 2  1 26

Sum 4131 1811 1157 528 105 7732

Gruppe
A  

(0 = fri)
C  

(1 = svak)
D  

(2 = middels) 
E  

(3 = sterk) Sum

01 820 49 20 36 925

02 642 70 36 27 778

03 313 8 6 7 332

04 110 6 4 0 120

05 109 3 2 5 116

06 951 55 28 1 1060

07 59 4 2 2 65

08 276 29 15 22 328

09 17 5 1 1 25

10 2 1  1 3

Sum 3299 230 114 102 3752

HD-avlesninger 2014 AD-avlesninger 2014

Diagnosegrad  antallDiagnosegrad  antall

Registrering og medlemstjenester

Her finner du en oversikt over 
 diagnoser fordelt på raser og 
registreringsår.
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Rekruttering til eksteriørdommerutdanning 
Dommerelevkurset som var planlagt til høsten 2014 ble utsatt 
til 2015. Søkere som ble opptatt til kurset 2014 overføres til 
2015. 6 dommere er førstegangsautorisert i 2014, i tillegg har 
mange utvidet sin autorisasjon med en eller flere raser.

Utdannelse som kan lede til bemyndigelse eller godkjenning 
Det ble i 2014 avholdt kurs i kategoriene for: 

Instruktør trinn I: 17

Instruktør trinn II - Lydighet: 3

Instruktør trinn II – Bruks: 1

Figurantkurs: 3

Testlederkurs: 1

RIK Grunnkurs: 16

RIK Figurantkurs: 6

Autorisasjoner og godkjenninger i 2014

Instruktør trinn I 112

Instruktør trinn II – Brukshund 1

Instruktør trinn II – Lydighet 10

Instruktør trinn II – Agility 12

Figurant – K-test/FA/MH 30

Testleder – K-test/FA/MH 4

Freestyle/HTM 1 

Rallylydighet 0

Ringsekretærer 16

Lydighetsdommer 1

Agilitydommer 0

Agilitydommer aut. Måling 0

Jaktprøve for retrievere 0

Elghundprøve løshund 17

Elghundprøve bandhund 10

Drivende hunder tilsluttet NHKF 30

Fuglehundprøve 9

Jaktprøve halsende fuglehund 1

Drevprøve for dachshund 1

Ettersøk 23

Bruksprøve for sweisshund 1

Hiprøver 1

Drevprøve for bassett 3

Særkomiteer
NKKs Sportshundkomite ble opprettet og gjort operativ 
fra november 2014. Komiteen har fått delegert fullmakt fra 
Hovedstyret for å arbeide med og treffe beslutninger knyttet 
til brukshundgrenene (agility, lydighet, bruks, RIK, kreativ 
lydighet, rallylydighet, lure courcing og mentaltester). Opp
rettelsen av særkomiteen er et ledd i å møte inten sjonen i 
NKKs lover om at beslutninger skal treffes på laveste rasjonelle 
nivå og nærmest mulig berørte interesser. 

Det er også vedtatt opprettet en særkomite for utstillings
området. Arbeidet ble påbegynt i 2014.

Antidoping 
NKKs antidopingreglement ble iverksatt fra 1.1.2014. I samarbeid 
med Norges Hundekjørerforbund og internasjonalt sertifiserte 
dopingkontrollører fra WADA gjennomførte administrasjonen 
kurs og praktisk utdanning av interne kontrollører. Det ble 
gjennomført dopingkontroller på tre arrangementer i løpet 
av 2014. Dopingkontrollene omfattet hunder på utstilling, 
jaktprøve, kreativ lydighet og agility. Alle prøvene viste seg 
heldigvis å være i skjønneste orden. 

Europavinnerutstillingen 2015 til Norge 
NKK er tildelt vertskapet for FCI’s Europavinnerutstilling i 
2015. Utstillingen vil bli holdt i Norges Varemesse i Lillestrøm 
4.6. september 2015. Nærmere 70 raseklubber vil  avholde 
rasespesialer i tilknyt ning til Europavinnerutstillingen. Dette  
er meget gledelig og legger til rette for et stort og minne
verdig arrangement for både utstillere og publikum. Det 
legges opp til flotte oppvisninger og underholdning for 
publikum hver dag under arrangementet.

Det er etablert egen webside for utstillingen www.european
dogshow2015.com. Denne er utformet på norsk, engelsk og 
russisk. Det ble åpnet for påmelding fra oktober 2014. Det 
er utviklet egen påmeldingsløsning for utstillingen.

Mattilsynet har gitt dispensasjon for kuperte utenlandske 
hunder til å delta på utstillingen. Norskeide/registrerte 
hunder følger ordinære bestemmelser. Myndighetene har 
også gitt dispensasjon for deltakelse på utstillingen for raser 
som er forbudte i Norge på gitt vilkår. 

Arrangementer og aktiviteter

Arrangementer og aktiviteter



Deltakelse på messer
Administrasjonen deltar på flere messer i året for å markeds
føre vårt felles arbeid for hund og eier. 

Norsk Vinner og Nordisk Vinner – Dogs4ALL
Norsk og Nordisk Vinnerutstilling ble avholdt på Lillestrøm i 
november. Arrangementet ble lagt opp som «generalprøve» 
for Europavinnerutstillingen i 2015 og Norsk Vinnerutstilling 
ble arrangert for alle raser fredag 14. november og Nordisk 
Vinnerutstilling lørdag og søndag. 

Norgesmesterskap juniorhandling, Norgesmesterskap i  agility 
og Norgesmesterskap i kreativ lydighet var også en del av 
Nordisk Vinner og Dogs4ALL. Totalt deltok 14 000 hunder 
på Lillestrøm denne helgen. Utstillingen ble gjennomført uten 
skriftlige kritikker og alle utstillere fikk spesiallaget diplom i 
fht bedømmelsen på sin hund og gave utdelt i ringen. 

Finaleringen hadde fått nytt design med flere storskjermer 
og mer tribuneplass. 

Det ble gjennomført dopingkontroll på arrangementet. Det ble 
også foretatt identitetskontroll ved stikkprøver i en rasering. 

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

NKKs internasjonale utstillinger
På NKKs 11 internasjonale utstillinger var det totalt i 2014 
37 975 påmeldte hunder, inkl. lydighet, agility og juniorhand
ling. Dette er en økning på 23 % fra 2013.

NKKs årskonkurranse – mestvinnende hund innen ulike raser 
på NKKs utstillinger – ble videreført i 2014. Utviklingen i 
 resultatene kunne følges gjennom året på hjemmesiden.  
Vinnerne har fått tilsendt diplom. 

Arrangementer i klubbenes regi
Totalt har det vært arrangert 454 utstillinger og 108 agility 
og 175 lydighets stevner i 2014. Disse fordeler seg fra små 
rasespesialer på noen få titals deltakere til større arrange
menter. Tallene viser en liten økning i antall utstillinger fra 
året før, og en liten nedgang i antall lydighets stevner. Samt 
totalt 1 323 ulike jakt og bruksprøver i 2014.

Ettersøkshunder 
I 2014 ble det registrert 1 073 nye ettersøksekvipasjer til bruk 
på skadet hjortevilt. 

Regelverk
Følgende regelverk har blitt revidert:
• Utstillingsreglene
• Regler for autorisasjon av eksteriørdommere
• Championatregler
• Antidopingreglement
• Rallylydighet
• Jaktprøveregler for drivende hunder tilsluttet NHKF
• Jaktprøveregler for stående fuglehunder
• Lure Coursing for mynder
• Drevprøveregler for bassettrasene
• Jaktprøveregler for elghund – løshund
• Jaktprøveregler for elghund – bandhund

• Nordisk mesterskap lydighet 
 Nordisk mesterskap i lydighet ble 

 arrangert i Sverige, Stockholm i desem
ber. I den individuelle konkurransen ble 
Anne Lise Ytreberg og border collien 
Kronvallaren Pondus beste norske 
ekvipasje. Det norske laget ble nr. 3 i 
lagkonkurransen.

• VM i lydighet  Norge til topps indi
viduelt og i lag! 

 VM i lydighet ble arrangert i Helsinki i 
august i tilknytning til Verdensvinner
utstillingen. Aina F. Røine med Kylie ble 
beste norske ekvipasje på 9. plass.

• Nordisk mesterskap i agility
 Mesterskapet ble arrangert i Roskilde 

i august. Flotte norske laginnsatser med 
sølv «Lag mellom», og Bronse til «lag 

small». Bronse til Mina M. Engh Mathisen 
og Rockhound’s Cosalite «Ifa», og sølv 
til Irene Yrstad og Toyamikis Prince 
Lukas «Lucas».

• VM i Agility
 Mesterskapet ble arrangert i Luxem

bourg 1014 september. Beste Norske 
plassering ble Silje Johansen med 5. 
plass i klasse small med LaMinSo’s 
Tango in Black «Liz». 

• Nordisk mesterskap i kreativ lydighet
 Mesterskapet ble arrangert i Lillestrøm 

i november. Beste norske individuelle 
plassering ble Jessica Karlgren og  border 
collien Camp Alpha’s Izi som vant sølv 
i Heelwork to Music. Marianne Aas og 
australian shepherden Memory Of Sara 
Sea Port tok en 5. plass i Freestyle.

• VM i kreativ lydighet
 VM i kreativ lydighet ble arrangert i 

Helsinki i tilknytning til Verdensvinner
utstillingen i august. Norge stilte med 
3 deltakere. Flott norsk innsats hvor 
Jessica Karlgren og border collien Camp 
Alpha’s Izi vant sølv. 

• Nordisk Mesterskap i juniorhandling
 Nordisk mesterskap i juniorhandling 

ble arrangert på Lillestrøm i forbindelse 
med Nordisk Vinnerutstilling i novem
ber. Norske Hedda Hansen vant sølv i 
den individuelle konkurransen. 

Resultater fra andre mesterskap mv. 
(statistikkdelen)

Norske deltakere i utlandet 
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BAMSEVINNER
N DK PH UCH WW14 NJV13 SEJV13 Analog Ci Nobodys 
Business, mops, Sonberg, Christine og Bjørn Erling Løken.

ÅRETS MESTVINNENDE VETERAN 
INT NORD FI UCH NVV13 DKVV14 NORDVV14 Stings 
Velour In Black To Matrix, lhasa apso, Sperle, Birgitte,  
Steinberg

ÅRETS MESTVINNENDE AVLSHUND 
Lumiturpa Tytön Tyllerö, finsk lapphund, Lauluten, Christian, 
Tinn Austbygd

ÅRETS MESTVINNENDE OPPDRETTER 
El’mambee’s  pekingeser, Varhaug, Brit og Reidar, Bryne

ÅRETS MESTVINNENDE HUND AV NORSK RASE 
N UCH SE UCH DK UCH NJV13 SEJV13 SEV13 NV14 
NORDV14 DKV14 Kimura’s Peer Gynt, norsk buhund, 
Lindstrøm, Kathrine Øksnevad, Karmsund

GERAPOKALEN 
Myrullen’s Lille Herman, border collie, Johnsen, Hege, 
Aurskog

H.P.PETTERSENS MINNEPOKAL 
Get Weiler’s Happy Jazz, border collie, Kristiansen, Anette, 
Dølemo

KALAPOKALEN 
Klasse Liten: NORD UCH NV12 N ACH N A(H) CH Narja
na’s Baronesse Galena, engelsk toy terrier, Hveding 
Gabrielsen, Tarjei Bratt, Våler i Østfold
Klasse Mellom: N ACH N A(H)CH Rockhounds Cosalite, 
shetland sheepdog, Mathiesen, Mina Mathilde Engh, Våle
Klasse Stor: WowWow’s Quinta Qartz, schnauzer salt/
pepper, Bøhmer, Martin, Oslo

NM I JUNIORHANDLING 
Vinner av NM i juniorhandling 2014 var Victoria Gill, 
 Drammen. Gill vant konkurransen for tredje år på rad.

NM AGILITY 
Klasse Liten: N SE ACH N A(H)CH Martens Caisa Who Can, 
fox terrier ruhåret, Grete Funderud Stillum, Drammen
Klasse Mellom: N ACH N A(H)CH Rockhounds Cosalite, 
shetland sheepdog, Mathiesen, Mina Mathilde Engh, Våle
Klasse Stor: BH Tollerstemmen’s Jessie, nova scotia duck 
tolling retriever, HansKristian Halmrast

LAG
Klasse Liten: Stovner Hundeklubb – Knøttene
Klasse Mellom: Drammen Brukshundklubb – DBHK Pels og 
poter
Klasse Stor: Nidaros Brukshundklubb – Nidaros Råskinn

NM LYDIGHET 
Kylie, border collie, Røine, Aina Fatland, Sandnes. 

Statistikk

Arrangementer og aktiviteter



Generalprøven for EDS2015
Å arrangere både norsk og nordisk vinner 
på en helg med 14 000 deltakere var en 
planlagt generalprøve for EDS2015. Tre
dagers utstilling ga en unik mulighet til 
å teste både logistikk, service og de for
skjellige tjenestene, samt finne forbed
ringspotensial for best mulig avvikling av 
Norges største hundefest noensinne, 
European Dog Show 2015. NKK mottok 
hyggelige tilbakemeldinger fra mange, 
både de som har deltatt og de som  jobbet 
på NKKs vegne. Prosjektgruppen har 
jobbet videre med forbedringer slik at 
EDS2015 blir et mest mulig perfekt vindu 
av norsk hundesport i hele den kyno logiske 
verden.  

Raser fra fjern og nær  
Totalt konkurrerte 14 000 hunder over 
tre dager. Som seg hør og bør på et 
 internasjonalt arrangement kom del takere 
fra hele verden. Hele 21 land var represen
tert, og enkelte av hundene hadde reist 
helt fra USA og Peru for å være med. 

Fredag 14. november var drøyt 300 for
skjellige raser i ilden i løpet av Norsk 
Vinnerutstillingen – det var første gang 
mer enn 300 raser konkurrerte på en og 
samme dag her til lands. Det var med 
andre ord en unik mulighet for alle til å 
bli bedre kjent med mangfoldet av de 
forskjellige rasene. Mange av rasene publi
kum kunne oppleve denne fredagene var 
svært sjeldne. Om man derimot var mer 

interessert i å se de mest populære rasene, 
var det bl.a. mulig å skue nærmere 200 
chihuahuaer!

Et høydepunkt på årets DOGS4ALLpro
gram var helgens Nordisk Vinnerutstil ling, 
som bidro til at dette var et mer inter
nasjonalt arrangement enn tidligere, med 
utstillere fra hele Europa. Våre flotte, 
norske raser var en viktig del av feiringen. 

To nordiske mesterskap
DOGS4ALL er også mye mer enn utstil
ling. I løpet av disse tre dagene var det 
mulig å få med seg en rekke oppvisninger 
og foredrag, i tillegg til juniorhandling, 
lydighet og agility. 

Dogs4All 2014

Norsk Kennel Klub (NKK) rundet utstillingssesong 2014 med å invitere 
til norgeshistoriens største hundearrangement på Norges Varemesse 
14.16. november. Totalt skulle 14 000 hunder i ilden, og aldri har så 
mange raser vært samlet på ett brett her i Norge.
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Norden møttes til dyst da DOGS4ALL 
var vertskap for nordisk mesterskap i 
kreativ lydighet. Til sammen 14 ekvipa sjer 
danset seg gjennom til finalen i heelwork 
to music og freestyle. Flere av deltagerne 
er relativt nye i sporten, mens andre 
 allerede er godt etablerte på konkurranse
arenaen. 

Etter fredagens NMkonkurranse i junior
handling, var det duket for nordisk konkur
ranse da juniorhandlere fra Norge, Sverige, 
Finland, Danmark og Island konkurrerte 
om å bli nordiske mestere på lørdag. Det 
var det svenske landslaget som imponerte 
dommer Radec Blazo (Slovakia) mest, 
og som kunne innta førsteplassen ak
kompagnert av stor jubel fra publikum. 

Lydighet og agility
Under hele helgen var det full fart og stor 
jubel i hall E. Få, hvis noen andre steder 
er det mer publikum og mer helhjertet 
og høylytt applaus enn rundt disse rin
gene. Siden det heller ikke var klart hvem 
som ville stikke av med de ettertraktede 
sammenlagttrofeene for 2014, henholds

vis Kalatrofeet for agility og Gerapoka
len for lydighet, var det både neglebiting 
og spenning bak moroa. 

Lørdag var det lydighet klasse 1 og 3, og 
samtlige agilitykonkurranser ble avviklet. 
Agility bare øker i popularitet både blant 
deltagere og publikum og det var nærmere 
350 ekvipasjer til start. Søndag var det 
lydighetsfolket som rådde grunnen i hall E.

Service til publikum
Alle BIR (Best i rasen)bildene ble lagt ut 
forløpende i løpet av helgen, inkludert 
bildene fra  finaleringen i løpet av helgen. 
Resultatservice publiserte også resultater 
for hvert enkelt individ fortløpende. Det 
var første gang i historien at programmet 
i finale ringen ble streamet direkte, inklu
siv det nordiske mesterskapet i freestyle 
og heelwork to music, og NKK mottok 
mange gode tilbakemeldinger på denne 
ekstra tjenesten. 

I løpet av DOGS4ALL og de påfølgende 
dagene hadde NKK følgende aktivitet på 
sosiale medier og nkk.no:

 125.000 personer på Facebook
 80 000 besøkende på nkk.no 
 20 000 mennesker så direkte 
 strea mingen 
 høy aktivitet på Instagram hele helgen, 

med mange titalls nye tilhengere
 49 raseklubbstands, over 20 klubber 

deltok i raseparaden hver dag

På messeområdet var det mulig å prøve 
ulike aktiviteter med hunden. Flere fore
drag om hund og spesielt fokus på rett 
hund til rett eier ble holdt.  I tillegg kunne 
publikum få kunnskap om de forskjellige 
rasene i den etter hvert tradisjonsrike 
raseparaden, og på rasetorget hvor 49 
klubber var representert.

Det endelige besøkstallet på Dogs4all 
har endt opp på 25 674 (17 403 i 2013). 
Tallet inkluderer ikke presse, VIP, stands
utstillere og de som deltok i oppvisnin
gene. Det totale tallet anslås å være 
nærmere 30 000. 
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Terminfestede 
prøver 

NKK jobber for at alle  
hunder skal få bruke sine 
 iboende egenskaper, til nytte 
og glede for både seg selv, 
eier og samfunnet. NKKs 
medlemsklubber arrangerer 
 derfor et stort antall prøver 
for alle brukshunder.



Mer enn 200 000 har 
deltatt på offisielle 
 arrangementer i 2014

Arrangementer og aktiviteter

Herav:
Lydighet: 4 490
Agility: 28 707
Jakt og brukshundprøver: 31 363
Utstilling: 141 634

I tillegg til dette kommer uoffisielle  arrangementer 
samt kurs og seminarvirksomhet. Dette viser stor 
aktivitet.
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9.–10.8. RIK 
Sted: Østlandet  
Arr.: Norsk Kennel Klub, 0611 Oslo 
Norgesmester: Belgisk fårehund, malinois,  
Krutlapp Van Het Retrohof, Zarif Hamzic

2.8. Blodsporprøve 
Sted: Aust-Agder 
Arr.: Aust-Agder Dachshundklubb, 4839 Arendal
Norgesmester: Norsk elghund sort,  
Kullskogens RT-Cassi, Mikal Anders Andersen

15.–16.8. Brukshundprøve 
Sted: Elverum. 
Arr.: Norsk Brukshundsports Forbund, 0913 Oslo 
Norgesmester rundering: Border collie,  
Ace of Spade, Henning Hysing
Norgesmester spor: Border collie, Tunevannets Myra, 
Monica Tegler

22.–24.8. Fuglehundprøve – skogsfugl høst
Sted: Ljørdalen, Trysil 
Arr.: Norsk Gordonsetterklubb, 2280 Gjesåsen 
Norgesmester: Gordonsetter, Imingens Elle-Gant,  
Wenche Porsanger

5.–7.9. Fuglehundprøve høyfjell - høst 
Sted: Kongsvold. 
Arr.: Norsk Irsksetterklubb, 2324 Vang på Hedmark
Norgesmester: Irsksetter, Bjerkaasen’s Et-Erte Berte, 
Elisabeth Huakaas Bjerke

6.–7.9. Jaktprøve for halsende fugl 
Sted: Sør-Norge. 
Arr.: N. Spesialklubb for Finsk- og Norrbottenspets, 
2260 Kirkenær 
Norgesmester: Finsk spets, Laris, Oddbjørn Nordhagen

10.–12.10. Fuglehundprøve – lavland høst 
Sted: Vestfold. 
Arr.: Vestfold Fuglehundklubb, 3213 Sandefjord 
Norgesmester: Pointer, FN Isa Finn Holm Nygård

2.11. Harehundprøve – småhunder
Sted: Mysen. 
Arr.: Østfold Harehundklubb, 1791Tistedal
Norgesmester: Drever, Doverdalens Scott, Cato Landås

6.–7.11. Elghundprøve - løshund
Sted:. 
Arr.: Oslo Området og Hedmark Elghund klubb
Norgesmester: Norsk elghund grå, Toro, Arnulf Storøsseter

14.11. Drevprøve for Dachshund
Sted: Østfold. 
Arr.: Follo-Østfold Dachshundklubb, 1735 Varteig 
Norgesmester: Dachshund korthåret,  
Humlebekkvollens Embla, Liv og Bjørn Steinar Andersen

15.–16.11. Harehundprøve – elite 
Sted: Haltdalen 
Arr.: Trøndelag Harehundklubb, 7562 Hundhamaren 
Norgesmester: Finsk støver, Belger Du Nord Willy,  
Espen Ulleberg Johannesen

14.12. Kreativ lydighet
Sted: Østlandet. 
Arr.: Norsk Freestyleforening
Norgesmester: Border collie, Camp Alpha’s Izi, Jessica 
Karlgren i HTM og Australian shepherd, Memory of Sara Av 
Sea Perto, Marianne Aas. 

NMarrangementer 2014  
for jakt og brukshund
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Norsk Retrieverklubb er en raseklubb for rasene chesapeake 
bay retriever, curly coated retriever, flat coated retriever, golden 
retriever, labrador retriever og nova scotia duck tolling  retriever. 
NRK ble stiftet i 1960 og hadde i 2014 5 270 medlemmer. 
Medlemsbladet vårt heter Retrievernytt og kommer ut til alle 
medlemmer 5 ganger årlig. 

Klubben har 19 avdelinger fra Agder i syd til Tromsø, Vadsø 
og VestFinnmark i nord. Avdelingene har egne styrer og stor 
grad av frihet til å organisere egne aktiviteter og tilbud for 
lokale medlemmer.

Av aktiviteter arrangert i klubbens regi kan særskilt trekkes 
frem blodsporprøverfersksporprøver, jaktprøve for retrievere 
og utstilling.

Jaktprøver
Det ble for flere retrieverraser i 2014 avholdt i regi av Norsk 
Retrieverklubb jaktprøver med totalt 1 033 ekvipasjer. 

Jaktmiljøet i Norsk Retrieverklubb er et stort og aktivt miljø 
både sentralt og ute i 19 lokalavdelinger. Det er god rekrutering 
samt flere deltakere på et meget høyt nivå, også internasjonalt. 
I løpet av året har noen jaktprøvedommere «pensjonert» seg, 
samtidig som klubben har fått godkjent 4 nye jaktprøvedom
mere. Flere er også under utdannelse. Klubben er stolt av at 
det norske landslaget vant Nordisk mesterskap i jakt i 2014.

Klubben har hatt god rekruttering av både deltakere og 
dommere, noe som tilskrives effektiv innsats av den sentrale 
jaktkomiteen og lokale komiteer, samt en solid innsats fra 
Dommerutdanningskomiteen for jaktprøvedommere. Det har 
også vært visse utfordringer i forhold til å skaffe nok vilt av 
tilfredsstillende kvalitet.

Utstilling
Det var i 2014 avholdt rundt 55 utstillinger for flere av retriever
rasene hvor antall påmeldte hunder har variert fra 100–350 

Norsk  
Retrieverklubb

hunder. Antall utstillinger er noe redusert i antall, men påmelding 
er relativt stabil. Vi har i 2014 hatt meget god påmelding til 
Norsk Retrieverklubbs Spesialutstilling og Rasespesialutstilling 
med 300–350 påmeldte hunder hver dag. Klubben har også 
deltatt på Elverumsutstillingen og har avholdt utstillinger 
i regi av våre egne avdelinger og i samarbeid med lokale 
hundeklubber.

Selv om påmeldingstallene til utstillinger er stabile sett i prosent 
av antall registrerte retrievere, har klubben et ønske om å 
rekruttere flere til utstilling.

Flere av våre medlemmer har oppnådd meget bra resultater i 
utlandet, mange har oppnådd både Nordisk og Inter nasjonale 
championat.

Norsk Retrieverklubb har som ambisjon for 2015 å fortsatt 
avholde utstillinger av meget god kvalitet.

Blodsporprøver – fersksporprøver
Flere av klubbens avdelinger har arrangert både anleggsprøver, 
ordinære og bevegelige blodsporprøver og fersksporprøver. 
Klubben har et lite men aktivt miljø innen blodspor. Klubben har 
et godt samarbeid med Norske Dachshundklubbers Forbund 
om flere av blodsporarrangementene, samt at noen avdelinger 
avholder egne blodsporprøver og kurs. (Stabil aktivitet, flere 
på høyt internasjonalt nivå.) Til stor glede oppnår retrieverne 
resultatmessig meget gode resultater både i inn og utland.
På tross av utfordringer knyttet til å få flere avdelinger til å 
arrangere prøver har klubben som ambisjon for 2015 å fortsatt 
avholde sporprøver med meget god kvalitet.

Norsk Retrieverklubb sentralt har også deltatt aktivt i 
 samarbeidskonstellasjonen Jakthunddivisjonen, RS, FCI’s 
Retrieverkomite, BITarbeidet til NKK samt diverse komiteer 
i NKKsystemet.

Norsk Retrieverklubb har en solid økonomi og har derfor 
blant annet i de senere år kunnet satset på utdannelse av 
instruktører, dommere, helseundersøkelser etc. 
 
Norsk Retrieverklubb vil også i 2015 fortsette arbeidet med 
å avholde jaktprøver av meget god kvalitet. 

Curly coated retriever: 10 
Chesapeake bay retriever: 13 
Flatcoated retriever: 285 
Golden retriever: 637 
Labrador retriever: 547 
Nova scotia duck tolling  
retriever: 290

Registreringstall for  
retrieverklubbens raser i 2014:

EN AV NKKs 

259
KLUBBER
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Utdanning, samarbeid og 
kunnskapsformidling

Informasjons og utdanningsvirksom
heten vedrørende helse, avl og oppdrett 
og ikke minst sosial tilpasning og atferd 
har foregått for fullt også i inneværende 
år. NKK er stolt av at vi kan tilby etter
traktede helgekurs og seminarer med 
glimrende forelesere, både nasjonale og 
internasjonale, i utmerkede lokaler og til 
en pris for under 1000lappen inkludert 
en enkelt lunsj!  

Atferd 2014 – født sånn eller blitt sånn?
Dette store helgeseminaret gikk av sta
belen i oktober og samlet hele 250 del
tagere fra store deler av landet i Kolben 
kulturhus. Hovedforeleser var den svært 
entusiastiske og anerkjente foreleser og 
atferdsterapeut Anne McBride fra Eng
land, som bl.a har en doktorgrad innen 
dyrs atferd. Øvrige forelesere var Tobias 
Gustavsson som arbeider med prosjek
ter innen arbeidende hunder ved Grimsö 
forsknings station og Scandinavian Working 
Dog Institute, Frode Lingaas, professor 
i medisinsk genetikk ved Veterinærhøg

skolen, Petter Svensen fra Politihøgskolen 
og vår egen Kristin H. Aukrust. Seminaret 
var svært vellykket, og et nytt seminar er 
allerede under planlegging.

NKKs Dyrevelferdsseminar 
Som et ledd i NKKs store fokus på hunde
velferd inviterte vi til et seminar tirsdag 
30. september. Seminaret var gratis for 
deltagerne. De inviterte foreleserne var 
fra Mattilsynet, Den norske veterinær
forening, Rådet for dyreetikk, dyrevern
organisasjoner så vel som representant 
for norske eksteriør dommere og NKKs 
administrasjon. Seminaret samlet rundt 120 
deltagere som viste et stort engasjement 
i den påfølgende paneldebatten. Mer om 

bakgrunn og oppfølging av seminaret 
kan leses i kapittelet «Helse og velferd.»

NKKs Oppdretterskole
Utdanning av oppdrettere med regionale 
helgekurs over hele landet har pågått 
jevnlig i mer enn 20 år i NKK. Forelesere 
har gjennom alle år vært Hilde Bremnes, 
tidligere veterinærkonsulent i NKK og 
i 2014 seniorrådgiver i Mat tilsynet, og 
 Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i NKK og 
leder av helseavdelingen. Meningen var 
å avslutte denne utgaven av kursserien 
i 2013, og starte opp igjen etter et par 
år med nytt opplegg og nye forelesere. 
Etterspørselen har imidlertid vært så stor 
at NKK besluttet å holde kursseriene med 

NKK er stolt av at vi kan tilby 
 ettertraktede helgekurs og seminarer 
med glimrende forelesere

Klubben har arrangert trekkhundprøver som en del av 
Norsk Trekkhundchampionat. Prøvene er åpne for alaskan 
malamute, grønlandshund og samojed. Totalt deltok 60 
hunder, noe som er stabilt i forhold til tidligere år. 

Vær, føre og snømengde er utfordringer for gjennomføring 
av prøvene. 

Klubben etterstreber å få gjennomført alle terminfestede 
prøver. Vær, føre og snømengde er utfordringer for gjen
nomføring av prøvene. 

Det arbeides med å gjøre resultater fra prøvene tilgjengelig 
på Dogweb

Norsk Alaskan 
Malamute Klubb
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Hundevelferd, kunnskap om sunn avl og sunt oppdrett, både på nasjo nalt 
og internasjonalt plan har gjennom en årrekke stått sentralt i NKK.  
Vår visjon er at vi gjennom en inkluderende avlsstrategi som bygger på 
opplæring, kunnskap og respekt skal avle Europas friskeste hunder!

de samme foreleserne nok en gang. Kurs 
1 ble avholdt i Oslo i november og kurs 2 
på nyåret 2015. Kurset ble gjennomført 
som en dugnad i NKKs administrasjon. 
Hvert kurs samlet 170 deltagere som fylte 
fellesauditoriet på NMBUVeterinærhøg
skolen til bristepunktet. 

Seminarer og møter i raseklubbene
NKKs veterinærer er populære foredrags
holdere i raseklubber om ulike tema innen 
helse og avl.  I 2014 foreleste avlskonsu lent 
Kristin Aukrust og veterinærkonsulent 
Kristin Wear Prestrud på tilsammen 9 kon
feranser i regi av raseklubbene. I tillegg 
har administrasjonen avholdt møter om 
avl og helsearbeid med styre/avlsråd i 
flere hundeklubber i NKKs lokaler. 

Nye hundeeiere
Riktig hund til riktig eier er grunnlaget for 
et godt samliv mellom hund og menneske. 
NKK har satt økt fokus på dette, bl.a. gjen
nom flere foredrag for nye valpekjøpere 
på Dogs4All i november. 

Veterinære fagmiljøer 
Det er av stor viktighet at NKK har et godt 
samarbeid med det veterinære fagmiljøet 
og at vi forstår hverandre og spiller på lag 
i arbeidet innen hundevelferd og helse. For 
å øke samarbeidet med dette miljøet var 
to av våre veteri nærer representert med 
en egen stand på Veterinærdagene i 2014. 
Dette var et svært vellykket tiltak som vil 
bli gjentatt også i 2015. NKKs veterinær
konsulent foreleste i veterinærforeningen, 
avdeling Oslo & Akershus, på fagmøtet  
med tema «Veterinærens rolle for å fremme 
sunnere hundeavl», et foredrag som ble 
svært godt mottatt av deltagerne.

NKKs veterinærer foreleste også i 2014 
for studenter ved NMBU Veterinærhøg
skolen innen tema dyrevelferd, sunn avl, 
helseundersøkelser og problemer knyttet 
til både utvalg og kombinasjon av avlsdyr, 
samt fødselsproblematikk og håndtering 
og behandling av spedvalper. Gjennom 
dette arbeidet sprer vi informasjon om 
våre etiske grunnregler for avl og oppdrett, 

etiske retningslinjer for hold og trening 
av hund og om det øvrige arbeidet NKK 
gjør for å fremme dyrevelferd og glede.

Røntgenkurs for veterinærer
Kvalitetssikring ved røntgenfotografering 
av hofter og albuer er et viktig ledd i avls
arbeidet. NKKs årlige røntgenkurs, som 
arrangeres i samarbeid med Den norske 
veterinær forening, ble avholdt i septem
ber med rundt 80 deltagere. Dette kurset 
er obligatorisk for alle veterinærer som 
ønsker å undertegne avtale med NKK om 
innsending av røntgenbilder for avlesning 
i NKK. 

Nye publikasjoner
Breed Specific Intructions (BSI) regarding 
exaggerations in pedigree dogs forelå 
ferdig i april 2014. Mer om dette viktige 
arbeidet kan leses i avsnittet Helse og 
velferd.

NESK var i 2014 arrangør av 2 Fuglehundprøver. Kiærprøven fra  22.24. 
august og NESKs hovedprøve på Kongsvold fra 19.21. september 
der de også var teknisk arrangør for Norsk Derby. På Kiærprøven 
deltok 271 hunder mens hovedprøven på Kongsvold hadde 357 
startende hunder. 

NESKs to høstprøver på Kiær og Hjerkinn er to tunge arrangementer 
som krever mye av klubbens ressurser, det sportslige og arrange
menttekniske forløp knirkefritt. 

NESK registrerer en svak nedgang i antall 
deltakere på begge arrangementer.

Norsk Engelsk- 
 setterklubb - NESK
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I «Tønessaken», som ble viet mye plass 
i mediene, var NKK umiddelbart ute for 
å forsvare eieren til hunden som ble 
 skutt og drept av en sauebonde. NKK 
ble i denne forbindelse sitert i en rekke 
medier, og deltok også i en direktesendt 
panel debatt på NRK radio. NKK fulgte 
opp saken med å få publisert en kronikk 
på NRK Ytring, og ved å sende brev til 
 Rogaland statsadvokatembeter for å klage 
på henleggelsen av saken. NKK mener 
denne saken er prinsipielt viktig, da den 
viser at nåværende lovtekst enten ikke er 
kjent for, eller forstås av, deler av sam
funnet, og hunder i verste fall blir skutt 
og drept uten at eier gis anledning til å 
kalle inn hunden. NKK fulgte også opp 
problematikken med en oppfølgingssak 
på nett i oktober 2014, da en plakat med 
advarsel om at løse hunder ville bli skutt 

ble satt opp utenfor Stavanger. NKK me
ner denne typen holdninger til hunder, 
enten de er løse eller i bånd, er svært 
uheldig. NKK kommer derfor til å fortsette 
å forsvare hunders rettssikkerhet i det 
offentlige rom.

Et annet fokusområde har vært den stadig 
tilbakevendende diskusjonen rundt rase
hunder og helse. NKK ser at den generelle 
holdningen til journalister, myndigheter 
og store deler av befolkningen fortsatt 
er av den oppfatning at blandingshunder 
per definisjon er sunnere enn rasehunder. 
NKK har i sine kanaler derfor trykket flere 
artikler som orienterer om det gode ar
beidet norske oppdrettere nedlegger for 
å avle sunne, friske hunder. 

NKK hadde også i løpet av 2014 et møte 

med blant annet Mattilsynet hvor vi 
 orienterte om raseavl og helse, og status 
for NKKs tiltak for å sikre god hundehelse 
i Norge også i fremtiden. Bakgrunnen for 
dette møtet var et intervju hvor Mattil synet 
var sitert på at et forbud mot enkelte 
«usunne raser» kunne vurderes som et 
tiltak for å bedre hunders helse. Mattilsynet 
uttrykte i løpet av møtet at de var tilfreds 
med arbeidet som nå nedlegges i NKK. 

Se mer om dette under kapittelet “Helse 
og velferd”.

Oppheving av raseforbud
NKK fortsatte i 2014 å være tydelig ovenfor 
samfunnet på at vi ønsker en oppheving av 
raseforbudet slik det nå står. NKK deltok i 
august på markeringen «Amstaffens dag», 
i regi av gruppen MRAH (Mot rasediskrimi

Myndigheter og samfunn 

NKK har jobbet målrettet mot myndigheter og samfunn på en rekke 
områder i løpet av 2014. Særskilt fokus er blitt gitt til hunders manglende 
rettssikkerhet, noe som ble tydelig ved flere anledninger i løpet av året.



Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2014 27

nering av hunder), som ble arrangert ved 
Berg friluftsområde ved Årungen i Ås.

Amstaffens dag er et årlig treff for alle 
amerikansk staffordshire terrierentusiaster, 
og motivasjonen bak treffet er å oppheve 
raseforbudet. Til sammen deltok ca. 150 
mennesker og flere senioramstaffer var 
på plass ved arrangementet.

Arrangementet hadde en familievenn
lig profil med utdeling av informasjons
materiell. NKK delte på arrangementet 
blant annet ut vår brosjyre ”Hunden – 
menneskets beste venn”, 

Fidosaken i februar 2014 tydeliggjorde 
igjen hvor problematisk hundeloven er 
for blandingshunder. I denne saken ble 
en uregistrert bulldog ansett for å være 
farlig på bakgrunn av utseende, og politiet 
fattet vedtak om avliving. NKK sendte i 
dette tilfellet brev til politiet, uttalte oss 
til pressen (blant annet TV2, som fulgte 
saken tett), og publiserte en nettsak hvor 
vil var tydelige i at denne hunden ikke 
burde avlives på den bakgrunn at eier ikke 
kunne bevise at hunden var av forbudt 
rase. I denne saken understreket nok en 
gang NKK at det er svært problematisk 
at utseende – altså hvorvidt en bland
ingshund likner en listeført «farlig» rase 
– defineres som kriterium for å bedømme 
farlighet, og hvor problematisk er det å 
ha en lov som omvendt bevisbyrde.

Bevisstgjøring av folk i samfunnet 
NKK arbeidet målrettet med bevisstg
jøring av samfunnet på en rekke områder 
i 2014. Båndtvang er fortsatt et tema 
som berører og engasjerer, og i april 
2014 og jevnlig gjennom den generelle 
båndtvangsperio den oppfordrer NKK 
alle hundeeiere gjennom våre kanaler til 
å respektere båndtvangen av hensyn til 
annet dyreliv.  

NKK ser også fortsatt med bekymring på 
den markedsføringen av valper man ser 
på kanaler som finn.no. I løpet av året så 
vi flere annonser hvor blandingshunder 
ble annonsert med «full helsegaranti» og 
«allergigaranti». Ved flere anledninger 
klaget NKK på annonser, og annonsene 
ble som en følge moderert. NKK sendte 
også i september 2014 et formelt brev 
til Finn.no og Forbrukerombudet, hvor 
vi oppfordret til en generell innskjerping 
av markedsføringen av blandingshunder. 

I brevet reagerte NKK på at flere av annon
sene markedsfører hundene med stam
tavle, uten at det ble opplyst at hunden 
ikke er stambokført hos NKK, og at denne 
dokumentasjonen derfor ikke kan regnes 
som en offisiell stamtavle. Dette, kombinert 
med bruken av ikkegodkjente rasenavn, 
gir kjøpere inntrykk av at de kjøper en 
renraset og stambokført hund, noe som 
ikke er tilfelle. I etterkant av brevet ble 
NKK oppfordret av Finn.no til å utarbeide 
informasjon om kjøp av hund til Finn.no 
sitt Servicesenter. Arbeidet med dette vil 
ferdigstilles i løpet av 2015. 

Norges dyrehelt 
Agria, NKK og rytterforbundet har tilsam
men kåret en dyrehelt. Kampanjen har 
som målsetting å løfte frem dyrehelter 
som har gjort noe unikt eller betyr noe 
spesielt for samfunnet og menneskene 
rundt seg. Ukesvinnere ble kåret over 
en periode på 10 uker, og NKK ga gratis 
medlemskap i valgfri klubb og gavekort 
på 1500 kr i nettbutikken som premie til 
hver delvinner. NKK publiserte også en 
nettartikkel om hver delvinner, i tillegg til å 
vie kampanjen bred dekning i Hundesport. 

Vinneren av årets kampanje ble ettersøks
hunden Aramis, som vant på bakgrunn av 
sin innsats for hunder på rømmen. NKK 
deltok på overrekkelsen av hovedpremien 
til Aramis og hans fører, noe som fikk bred 
dekning i pressen. 

Kampanjen fikk svært god dekning totalt, 
med veldig mange regionale oppslag på 
de enkelte ukesvinnerne. Aramis og hans 
dekning fikk også stor oppmerksomhet 
i nasjonale medier, blant annet TV2, og 
det fremgikk tydelig at NKK støttet kam
panjen. Kampanjen ble vurdert som en 
stor suksess, og den viste både for alle 
involverte parter og publikum det store 
engasjementet de gode dyrehistoriene 
vekker, samt hvor viktig rolle dyr spiller i 
enkeltmenneskets liv. Kampanjen gjentas 
derfor med NKKs støtte i 2015.

NKK ser også fortsatt med bekymring på den markedsføringen  
av valper man ser på kanaler som finn.no. I løpet av året så vi flere 
annonser hvor blandingshunder ble annonsert med «full helsegaranti» 
og «allergigaranti». 

Myndigheter og samfunn
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STUDIEFORBUNDET 
NKK er den av Studieforbundet natur og miljøs (n&m) 18 medlemsorganisasjoner 
med størst studieaktivitet, og følgelig også den som mottar størst tilskudd i 2014, 
nær tre millioner. Det er fortrinnsvis medlemsklubbene i NKK som får dette tilskud
det som følge av sin kursvirksomhet, og tilskuddets størrelse viser at våre medlems
klubber er flinke til å rapportere sine kurs til n&m. Studieforbundet styres av sine 
medlemsorganisasjoner og NKK har i 2014 hatt personer i mange av n&m tillitsverv, 
både sentralt og i fylkesleddene i n&m. 

Norsk Kennel Klub
  2014 

- gjennomførte kurs  1 475
- deltakere  9 542
- timer  30 908
- dugnadstimer  14 658

NKKregion Telemarks aktiviteter i 2014 
• Skrivekurs
• Ringsekretærkurs
• Hundens dag i Skien
• Trinn 1 instruktørkurs
• Egen Facebookside, med bilder fra 

aktiviteter.

Hønefoss 
Hundeklubb
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Hønefoss Hundeklubb tilbyr aktiviteter for 
alle rase. Herunder lydighet, agility, bruks
spor, utstilling, rallyLP og smeller som er 
nytt av året. Det sees en generell økning 
i deltakelse på treningene og i 2014 ble 
det oppnådd ett brukschampio nat. For 
høsten og vinteren vil klubben tilby sine 
medlemmer trening i innendørs lokale. 
Det vil videre jobbes med en kontrakt for 
lokalisering og vedlikeholde den aktive 
treningsbølgen som er etablert. Det vil 
også bli jobbet med intern og ekstern 
kommunikasjon og å fortsette å stimu
lere medlemmene til å ta ansvar. Her er 
klubben i stor grad på rett vei.

NKK  
region  
Telemark

NORSK FRILUFTSLIV 
Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) er 
en viktig fellesorganisasjon for 15 norske 
frivillige friluftsorganisasjoner. Hund 
og hundeeiere er avhengig av 
muligheten for rett til å utøve godt 
friluftsliv. For NKK og dens medlemmer 
er det viktig at NKK deltar i fellesor
ganisasjoner med andre store organ
isasjoner med sammenfallende inter
esser for å nå felles mål – nemlig 
retten til godt friluftsliv for alle. Ad
ministrasjonen har gjennom året rep
resentert NKKs interesser på møter 
og konferanser i Norsk Friluftsliv. NKK 
deltok med stor stand og med hun
despann på hovedåpningen av Friluft
slivets år 2015 i Tøyenparken, hvor både 
kronprins, statsminister og andre fra 
det offentlige Norge også var til stede. 

Gjennom vårt medlemskap i Norsk 
Friluftsliv har NKK hatt mulighet til å 
søke om prosjekttilskudd, og vi har 
også i 2014 mottatt prosjektmidler, 
blant annet til Hundens Dag.

FRIVILLIGHET NORGE 
Frivillighet Norge, hvor mer enn 280 organisasjoner er medlemmer, er et samar-
beidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Frivillighet Norge jobber sterkt på 
det politiske plan for å bedre frivillige organisasjoners vilkår. NKK har som medlem 
i Frivillighet Norge deltatt på møter og seminarer, alt for å ivareta hundemiljøets 
interesser og for å synliggjøre all den frivillige innsats som legges ned i våre klub-
ber og forbund. 



Bullmastiffen Librrani’s High Performan
ce Alonso (Dansk oppdrett, DanskFinsk 
eiet) ble 3BIS på Norsk Vinner 14/1114 
og 1BIS på Nordisk Vinner 16/1114. Han 
ble dermed nr. 8 på Bamselisten 2014.
 
Årets Bullmastiff i England 2014, nr. 1 
i ”working group” og nr. 2 alle raser er 
oppdrettet i Norge og solgt til England 

Norsk  
Bullmastiff  
Klubb – NBK

Klubben har pr 15.02.15 464 medlemmer 
og to æresmedlemmer. 

Klubben har gitt ut 4 utgaver av med
lemsbladet Basset Posten og i tillegg 
laget ny oppgradert hjemmeside. 

Flere prøver har vært avholdt, både 
begevelige drevprøver og blodspor
prøver. Og klubbens storcertutstilling 
ble avholdt på Hokksund med dommer 
Ulf Wall, Sverige. 

Tradisjonen tro ble det arrangert også i 
2014 medlemstreff med god oppslutning 
og høy stemningsfaktor. 

Klubben har i 2014 vært aktiv innen flere 
områder. Klubben har tatt aktiv stilling 
i rovdyrutvalget og representant fra 
klubben gjør en formidabel jobb for med 
mål om å ivareta jakthund klubbenes 
interesse i rovdyrsaken. 

Norsk Bassetklubb har gjennom 
hele 2014 vært aktive i jakthund 
divisjonen. Det er også avholdt 
drevdommer kollegiet og en 
faglig drevdommer samling i 
Larvik. 

NBK er registrert og repre
sentert ved Wenche Skogli 
og Geir Lasse Aune i World 
Health organization for BVG, et 
tiltak som opprinnelig startet 
i England, men er nå repre
sentert med de fleste land i 
Europa og USA. 

Norsk Bullmastiff Klubb arrangerte i 
2014 spesialutstilling for bullmastiff, 
11 valper og 33 voksne hunder deltok. 
Det har vært en noe nedgang i påmel
dinger siste årene. Men dette variere fra 
år til år, på samme måte som antall regi
strerte hunder. Av noen av disse relativt 
få  registreringene så eksporteres noen 
ut av Norge mens noen melder seg inn 
i klubben og også deltar på aktiviteter.

Klubben er liten og med både få med
lemmer og hunder er det sårbart i for
hold til omfang og aktiviteter.

AV RESULTATER SOM KAN FREM-
HEVES ER FØLGENDE:
Bullmastiffen Game Keeper’s Reprint In 
Fawn Ink ble 1BIS på NKK Ålesund 2014

Norsk Bassetklubb

(= rasens hjemland): Old Manila’s Whisky 
Mac For Optimus JW. 

Norsk Bullmastiff Klubb vil stille med 
rasestand på EDS 5/915, samt at det 
vil bli avholdt rasespesial (Bullmastiff 
Club Show) 4/915 på Lillestrøm med 
tysk spesialdommer invitert av NBK.
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Artikkelen er fra Dog World ”Best of British Dogs” utgitt 6. mars 2015.
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Pressearbeidet sett under ett i 2014 må 
anses å være vellykket – den totale an
nonseverdien gjennom 2014 økte fra 11.5 
millioner i 2013 til i overkant av 16.5 mil
lioner i 2014. 

Dette er den høyeste registrerte annonse
verdien NKK har hatt siden man begynte 
med registrering av dette. 

Tallene viser at man har en økning gjennom 
sommermånedene. Dette er et resultat av 
proaktivt pressearbeid for å advare mot 
hunder i varm bil, som førte til en rekke 
oppslag, samt NKKs synlighet i Tønes 
saken, hvor kronikker og deltakelse i de
batter i nasjonale medier (både TV, radio 
og nett), gir stor verdi.  Man ser at antall 
oppslag i lokale aviser synker, noe som 
fører til en reduksjon i det totale antall 
oppslag fra 400 til 323.  

nkk.no
I juni 2014 ble den nye versjonen av nkk.no 
lansert. Leverandøren av våre nettsider 
er firmaet Idium, som også leverer vår 
nyhetsbrevtjeneste og nettbutikk. NKK har 
en meget omfattende nettside som krever 
god informasjonsstruktur. I utarbeidelsen 
av nettsidens layout og struktur var der
for spesialister på informasjonsstruktur 

fra kommunikasjonsbyrået Createurene 
delaktig i arbeidsprosessen. 

Nettsiden ble godt mottatt ved lanse
ring, og justeringer av siden ble foretatt 
fortløpende i andre halvdel av 2014 for å 
sørge for optimal brukervennlighet. NKKs 
nettsider er fortsatt svært godt besøkt 
  i løpet av 2014 hadde nkk.no totalt 
ca 300 000 unike brukere, og 2,5 mill. 
sidevisninger. Statistikken viser at vår 
Facebookside i svært stor grad bidrar til 
mange besøkende på nkk.no. Gjennom
snittlig brukertid på siden per besøk er i 
overkant av 3 minutter. 

Statistikken viser også at mobil og nett
brett fortsatt ofte benyttes av besøkende 
på nkk.no – 30.000 brukere benyttet seg 
av nettbrett eller mobil når de besøkte 
siden. Dette var også noe av motiva sjonen 
bak den nye siden som ble lansert i 2014, 
da de gamle nettsiden ikke hadde mobil
tilpasset design. 

nkk.no har en tydelig økning av besøkende 
under store arrangement. Dette ble sær
lig tydelig under DOGS4ALL, hvor totalt 
80 000 besøkte siden, og streamingen 
ble sett av 20 000. 

En ny og mer brukervennlig nettbutikk 
ble lansert på tampen av året. Denne vil 
videreutvikles med større vareutvalg i løpet 
av 2015. Som en følge av utvidet sortiment 
vil også markedsføringen intensiveres. 

Kjøpehund.no 
Kjøpehund.no er – teknisk sett – en del av 
NKKs nye nettsider. I løpet av første halvdel 
av 2014 pågikk arbeidet med nettsiden som 
har pågått parallelt med utarbeidingen 
av nye nkk.no. Når nkk.no ble lansert i juli 
påbegynte man den endelige ferdigstillin
gen av kjøpehund.no. I denne prosessen 
har man hatt møter med Svenska Kennel
klubben, som har en tilsvarende side, for 
å dra nytte av deres erfaringer. Siden ble 
lansert i første halvdel av 2015. 

Synlighet i pressen og samfunnet

NKK fortsatte i 2014 arbeidet med å øke synligheten i pressen. NKK 
sendte ut over 20 pressemeldinger i løpet av året; et nivå på linje med 
tidligere år.

I løpet av 2014 hadde nkk.no  
totalt ca 300 000 unike brukere, og  
2,5 mill. sidevisninger.

Synlighet i pressen og samfunnet



Sosiale medier
NKK har stor nytte av tilstedeværelse 
på sosiale kanaler; Twitter, Instagram og 
Facebook. Spesielt Facebook har en bred 
appell og har sammen med Instagram  
stor verdi som omdømmebygger. Begge 
brukes bevisst til formidling av det brede 
aktivitetstilbudet NKK har, gjerne i form 
av bilder og filmsnutter som nyter stor 
popularitet hos NKKs tilhengere. Dette 
ble spesielt synlig under DOGS4ALL da 
NKK hadde nådd over 125 000 personer 
via Facebook. 

Engasjementet rundt saker NKK legger 
ut ser ut til å være veldig stor, med snitt 
rekkevidde på 5 000 mennesker, men 
opptil 28 000 per enkeltpost. I snitt får 
hvert innlegg 18 kommentarer, med 180 
som topp per enkeltpost. 

Facebook har dessuten er viktig rolle 
som kundeservicekanal hvor medlem
mer raskt kan få svar på sine spørsmål, 
og som rekrutteringskanal for nye med
lemmer. Antall følgere har økt fra 18 700 

til 23 000 i løpet av 2014, med hovedvekt 
mellom 25 og 55 år. 

Instagram egner seg veldig bra for å enga
sjere tilhengere og NKK har gjennom hele 
året oppfordret til deling av bilder fra våre 
arrangementer. 

Nyhetsbrev som kommunikasjonskanal
Nyhetsbrev er et viktig internt kommu
nikasjonsverktøy i organisasjonen. Ny
hetsbrevet brukes til å informere med
lemmer om viktige endringer og nyheter 
i organisasjonen, samt som påminnelse av 
frister til arrangementer. NKK kan vise til 
høy åpningsrate av utsendte nyhetsbrev 
(rundt 30%), enkelte nyhetsbrev åpnes 
av over 50% av mottakere (gjennomsnitt 
i Norge B2C = 24%). Dette tyder på at 
nyhetsbrevene har høy relevans og stor 
nytteverdi for NKKs medlemmer. NKK 
sender gjennomsnittlig ut mellom 2 til 4 
nyhetsbrev per måned. På NKKs mailing
liste har vi nærmere 50 000 mottakere. 
NKK har også i løpet av 2014 benyttet 
nyhetsbrev til å spre informasjon til klub

bene og forbund, blant annet om støtte
ordninger som momskompensasjon. 

European Dog Show
I løpet av året ble markedsføringen av 
European Dog Show (EDS) intensivert. 
NKK hadde blant annet stand på EDS i 
Brno og WDS i Helsinki. Den elektroniske 
markedsføring av arrangementet legges 
stor vekt på, med flest mulig påmeldte 
som formål. Arrangementets egen nett
side, eds2015.com (på norsk, engelsk og 
russisk), er holdt fortløpende oppdatert, og 
det er også opprettet en egen facebook 
side for arrangementet. Facebooksiden 
til EDS hadde mot slutten av 2014 nær
mere 10 000 følgere. En egen brosjyre på 
flere språk (engelsk, russisk, tsjekkisk og 
italiensk) ble trykket høsten 2014. NKK 
samarbeider også med ekstern partner, 
den britiske avisen Our Dogs, om promo
teringen av arrangementet, og Our Dogs 
hadde et utvalg av informasjons materiell 
og promoartikler tilgjengelig på sin stand 
ved flere store internasjonale arrangement 
i løpet av 2014. 

Norsk 
Wachtlehundklubb
Jakt og fiskedagene
Klubben deltok på jakt og fiskedagene 
med stand, utstilling og felles samling. 
Arrangementet var for alle jakthundraser, 
men klubben samlet seg på eget sted.  
10–15 hunder deltok på utstilling og ca 
20–30 på klubbens felles samling. 

Deltagelsen har vært ganske stabilt i den 
senere tid og arrangementet har blitt like 
stort som det årlige Wachtelhundtreffet. 
For 2015 slåes arrangementet og Jakt og 
Fiskedagene sammen.

Klubben opplever at det er gjerne de 
 samme som kommer på alle arrangement. 
Utfordringen til klubben er å rekruttere 
flere av valpekjøperne til å komme.  

Erfaringen til klubben er at etterspørselen 
etter rasen har økt og flere er nysgjerrige 
på wachtelhund. 

Ordinær blodsporprøve
Klubben arrangerte for første gang i 2014 
ordinær blodsporprøve. Arrangementet 
var åpent for alle raser og dommere ble 
innhentet fra klubben og nærområdet. Det 
deltok 12 stykker i 2014 og det er ikke satt 
opp egen ordinær blodsporprøve for 2015.

Uoffisielle Jaktprøver for Wachtelhund 
Klubben arrangerte uoffisielle jaktprøver 
for wachtelhund i klassene” Åpen Klasse” 
og” Skogsprøve”. 2014 var første året 
prøvene ble arrangert etter at NKK god
kjente disse 2013. 

Prøven ble annonsert for medlemmer i 
Norsk Wachtelhundklubb. Alle som ønsket 
kunne delta (alle fikk plass). Samtidig fikk 
vi utdannet 3 stk norske dommere ved 
hjelp av 2 stk erfarne prøvedommere fra 
Svensk Wachtelhundklubb. Totalt deltok  
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Norsk Myndeklubb avholder en rekke 
arrangementer knyttet til primært ak
tivitetene utstilling og Lure Coursing. 
Noen av disse kun for mynderasene 
mens ved andre arrangement er også 
andre raser velkomne til å delta.

Norsk Myndeklubb hadde i 2014 egen 
rasestand på Dogs4all.

Klubben gir ut eget klubbblad 
 «Mynden», flere ganger i løpet av året.

Norsk  
Myndeklubb

Norsk 
Wachtlehundklubb

11 ekvipasjer.  Klubben jobber aktivt med 
å få flest mulig til å stille på jaktprøver.  

Da det arrangeres for første gang for 
klubben var det mye som skulle på plass 
i forkant av arrangementet.

Det skal bemerkes at regelverket i  Norge 
er strengere enn i Sverige. Dette ble tatt 
opp på evalueringen og justeringer er 
foretatt.

Det vil bli arrangert uoffisielle jaktprøver 
i 2015 før disse blir offisielle i 2016.

Wachtelhundtreff
Årets Wachtelhundtreff for klubbens 
medlemmer ble arrangert i Dale i Sunn
fjord.  Det ble et innholdsrikt treff med 
bevegelig sporprøve, info om jaktprøve 
for Wachtelhund, foredrag om våpenbruk, 
fjelltur og sosial hygge. 

23 personer deltok – noe som er en øk
ning i forhold til forrige års treff. Neste 
års arrangement slåes sammen med Jakt 
og Fiskedagene

EN AV NKKs 

259
KLUBBER

EN AV NKKs 

259
KLUBBER
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Organisasjon og administrasjon

Nye klubber i 2014:
• Norsk Malteser Klubb
• Sunnhordland Brukshund Klubb i NKKregion 

Hordaland
• Fet og Omegn Hundeklubb i NKKregion Oslo/

Akershus
• Sandnes Brukshund Klubb i NKKregion Rogaland
• Namsos og Omegn Hundeklubb i NKKregion 

Trøndelag

Medlemsklubber og medlemskap

2014
92 (91) raseklubber med totalt 55.464 

Fuglehundklubbenes Forbund:
bestående av 8 (8) raseklubber med
pg 23 (23) lokale fuglehundklubber med
Totalt i FKF

9.219
4.716      

13.935  

Autorisert Ringpersonells Forening 110

Autoriserte Hundedommeres Forening 165

Norsk Freestyleorganisasjon 68

Norsk Rallylydighetsklubb 251

NKK-regionene:
Agder - 8 (8) klubber 1.285

Buskerud - 7 (7) klubber 1.735

Hedmark/Oppland - 13 (13) klubber 2.241

Hordaland – 11 (10) klubber 1.749

Nordland – 13 (13) klubber 1.637

Nordvestlandet – 19 (19) klubber 2.051

Oslo/Akershus – 16 (15) klubber 3.079

Rogaland – 7 (6) klubber 1.700

Telemark – 5 (5) klubber 467

Troms/Finnmark – 8 (8) klubber 1.481

Trøndelag – 14 (13) klubber 2.077

Vestfold – 5 (5) klubber 1.252

Østfold – 7 (7) klubber 1.141

TOTALT I REGIONENE 21.895

TOTALT 259 (254) KLUBBER 91.888

Norsk Kennel Klub Ungdom  161

TOTALT 92.049

29 (29) av raseklubbene og raseforbundene har totalt 236 (236) 
avdelinger.

MEDLEMSKLUBBER I 2014
Pr. 31.12.2014
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Velferdskomiteen fortsatte sitt virke i 2014 
og har gjennomført flere trivselsfrem
mende tiltak.

Tilbudet om fysikalsk behandling til samt
lige ansatte har blitt opprettholdt i 2014 
og blir i stor grad benyttet. 

NKKs administrasjon har en uttrykt hold
ning mot mobbing. Varslings og oppføl
gingsrutiner er på plass. Det ble i 2014 
varslet om en mobbesak. Saken ble løst 
til alles beste og læringseffekten var god.

Kulturbygging og arbeidsmiljø
Tidlig i 2014 ble det klart at NKK var 
i en svært krevende økonomisk situa
sjon. Også av den grunn ble 2014 et 
endringens år. Det er gjennomført en 
rekke tiltak for å bedre økonomien. Disse 
helt nødvendige tiltakene er gjennomført 
raskt og i et godt samarbeid med ansatte. 
I en slik endringsprosess er det ønske
lig å ta vare på det beste og samtidig 
klare å omstille våre arbeidsmetoder og 

kunnskap etter våre medlemsklubber 
og forbunds behov.

Det ble også tidlig konkludert med og 
satt fokus på at NKKs administrasjon skal 
preges av en relevant organisasjons kultur. 
Vi har forsterket fokus på økt effektivitet, 
bedre service til våre målgrupper og ster
kere identifikasjon med organisasjonen. 
Arbeidet ble startet med en todagers 
samling hvor alle ansatte var invitert til 
å delta i utarbeidelsen av «NKKs lille blå» 
som beskriver hvem vi er til for, hvordan 
disse skal oppleve et samlet NKK som 
Norges beste ressurs på hunder, og sist 
men ikke minst, hvordan vi ansatte skal 
opptre ovenfor hverandre i hverdagen. 
Målsetningen med dette arbeidet er å 
bygge en relevant organisasjonskultur 
og en tydelig merkevare. Sammen skal 
vi skape en arbeidsplass vi er stolte av 
og som gir oss lyst til å gå på jobb. Vårt 
overordnede mål er at målgruppene skal 
oppleve oss som en stor og uunnværlig 
ressurs.

I 2014 har alle ansatte deltatt på en eller 
flere rene dugnader. Ansatte har stilt opp 
uten vederlag for å avvikle arrangementer, 
kurs og seminarer. Dette har vært et viktig 
bidrag til den store omstillingsprosessen vi 
har gjennomført i 2014, og som fortsetter 
i 2015. Men vi kan ikke – og baserer ikke 
vår drift på dette.

Det felles kulturarbeidet vi la grunnlaget 
for i 2014 har vi god nytte av nå i 2015 
hvor vi drifter administrasjonen med færre 
ansatte, økende forventninger og ikke 
minst det faktum at vi forbereder vårt 
største arrangement noensinne.  4.6. 
september 2015 er NKK vertskap for 
Europavinnerutstillingen og vi forventer 
flere påmeldte og flere besøkende enn 
noe annet arrangement tidligere.

Det grunnlaget som nå er lagt gjennom 
kulturarbeidet gir oss et lite fortrinn, men 
fortsatt må vi alle vise vilje til nytenkning 
og omstilling for å møte fremtidige ønsker 
og krav fra våre målgrupper.

NKKs administrasjon

Norsk Kennel Klubs administrasjon

Administrerende direktør: Trine Hage

Representantskapet

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

Ordfører: Eivind Mjærum. Viseordfører: Jan Eyolf Brustad

Hovedstyret

Leder: Tom Øystein Martinsen  Nestleder: Dag Skarpodde   
Andre medlemmer: Harald Bruflot, Petter Elvestad, Ingvild Svorkmo Espelien, 

Marianne Holmli, Per Harald Sivesind, Torunn Sørbye, Dagny Wangensteen.

Ved utgangen av 2014 besto NKKs administrasjon av 35,58 årsverk 
fordelt på 37 ansatte. Også i 2014 har intern kommunikasjon og 
 informasjon foregått via hyppige avdelingsmøter samt allmøter.
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Vi forbereder vårt største 
arrangement noensinne. 
 4.6. september 2015 er 
NKK vertskap for Europa
vinnerutstillingen og vi 
 forventer flere påmeldte 
og flere besøkende enn 
noe annet arrangement 
tidligere.

Organisasjon og administrasjon
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Virksomhet
Norsk Kennel Klub (NKK) er et felles
forbund for hundeinteressene i Norge. 
NKK består av selvstendige klubber og 
forbund. NKK er en frivillig, partipolitisk 
nøytral og uavhengig organisasjon. NKK 
har det overordnede ansvar for hundeavl 
og hunderaser i Norge, men forvaltningen 
av den enkelte rase delegeres til de respek
tive raseklubber. Antall medlem skap pr 
31.12.2014 var 93 133 en nedgang på 0,9 % 
fra samme tidspunkt foregående år og er 
en reduksjon målt mot trend de siste år.

Organisasjonen har kontor i Oslo. 

Formål
NKK har til formål å ivareta hundens og 
hundeholdets interesser i Norge, samt 
å bidra til å fremme positive aktiviteter 
med hund og utviklingen av den enkelte 
hunderase. NKK skal også arbeide for etisk 
og praktisk riktig behandling av hunder, og 
for at avl av hunder skjer i ønsket retning, 
både når det gjelder rasestandard og 
rasens sunnhet. NKKs formål søkes nådd 
gjennom at NKKs organer og medlems
klubber arbeider for NKKs formål på sine 
områder innenfor de rammer som gjelder 
for NKK nasjonalt og NKKs internasjonale 
forpliktelser.

Organisasjon og arbeidsmiljø 
Det ble i 2014 utført i alt 38 årsverk av de 
faste ansatte og vikarer for disse i 2014. 
Pr 31.12.2014 var antall årsverk 35. Syke
fraværet utgjorde i 2014 8,87 %, hvorav 
langtidssykefraværet utgjorde 6,62 % og 
korttidsfraværet 2,25 %.  Arbeidsmiljøet 
er tilfredsstillende. NKK ønsker å legge 

vekt på å dyktiggjøre alle som gjør en 
innsats for organisasjonen. Det foregår 
også kompetanseutvikling av administra
sjonen gjennom forskjellige former for 
seminarer og kurs. De ansatte har ikke 
vært utsatt for skade eller ulykker i 2014. 

Likestilling 
Organisasjonens styre har 5 mannlige og 4 
kvinnelige styremedlemmer.  Styrets leder 
er en mann. Administra sjonens ledelse 
består av 5 kvinnelige og 1 mann lige ledere. 
Det er for øyeblikket ikke iverksatt konk
rete tiltak for å fremme likestillingsarbeidet. 
Styrets målsetting er gjennom ansettelse 
og utvalg å sørge for en best mulig balanse 
mellom kjønnene i organisasjonens arbeid. 

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

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

Det ble 24. april 2014 avholdt ekstra
ordinært representantskapsmøte for å 
sette fokus på NKKs svekkede likviditet 
etter flere år med underskudd og fall i 
antall medlemmer. 

Det ble gjennom 2014 iverksatt tiltak for 
å bedre den økonomiske situasjonen slik 
at nødvendig investering i ITplattformen 
på sikt kan gjennomføres. 

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

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

Årsregnskapet for 2014 
Regnskapet viser et underskudd på kr 
3 044 311. Egenkapitalen pr 31.12.2014 er 
kr 11 567 303. Styret mener det fremlagte 
regnskapet gir en rettvisende oversikt 
over NKKs finansielle stilling og resultat 
pr 31.12.2014.

Organisasjonens økonomi er med de tiltak 
som er iverksatt tilfredsstillende og styret 
bekrefter at forutsetningen for fortsatt 
drift er til stede. Styret foreslår at under
skuddet fratrekkes opptjent egenkapital.  

Framtidsutsikter

NKK vil fortsette arbeidet for hundevelferd 
og glede på mange forskjellig fronter 
fremover. Enten det gjelder nye aktivi
teter, helseregistreringer, kurs i regi av 
administrasjonen, lokale hundeklubber 
og forbund eller arbeid med å forbedre 
informasjonsmateriale. Målet om bedre 
hundevelferd og glede for to – og fire
bente vil være en rød tråd i hele organisa
sjonens virke.

De tiltak som er implementert i løpet 2014, 
sammen med tiltak som er vedtatt å iverk
sette fremover, vil styrke likviditeten og 
gjøre det mulig å gjennomføre nødvendige 
ITinvesteringer.

Styrets beretning 2014
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Gardermoen 23. juni 2015

 Tom Ø. Martinsen Dag Skarpodde Marianne Holmli
 styrets leder styrets nestleder styremedlem

 Petter Elvestad Torunn Sørbye Per Harald Sivesind
 styremedlem styremedlem styremedlem

 Harald Bruflot Ingvild Svorkmo Espelien Dagny Wangensten 
 styremedlem styremedlem styremedlem

    

 Trine C. Hage
 administrerende direktør
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 Resultat
Note 2014 2013

Driftsinntekter:
Grunnkontingent 2 11 302 015 11 599 840
Drifts- og aktivitetsinntekter 2 46 553 850 44 031 844
Andre inntekter 2 5 310 666 2 330 536
Sum driftsinntekter 2 63 166 531 57 962 220

Driftskostnader:
Varekostnad 5 -981 846 -664 612
Lønn og sosiale kostnader 3 -26 347 514 -29 112 677
Avskrivninger 4 -2 584 909 -1 693 635
Andre driftskostnader 3,5 -36 477 027 -32 112 922
Sum driftskostnader 66 391 296 63 583 846

Driftsresultat 3 224 765 5 621 626

Finansposter 180 454 625 267
RESULTAT 3 044 311 4 996 359

Årsregnskap 2014
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 Balanse
Note 2014 2013

Eiendeler
Anleggsmidler:

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 4 7 345 006 7 186 336
Omløpsmidler:

Varebeholdning 6 1 512 654 1 355 593
Fordringer:

Kundefordringer 7 8 309 246 868 094
Andre kortsiktige fordringer 1 179 001 5 160 150
Bankinnskudd og kontanter 8 11 399 772 14 510 928

Sum eiendeler 29 745 679 29 081 101

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Bunden egenkapital 9 1 400 000 1 400 000
Opptjent egenkapital 9 10 167 303 13 211 614
Sum egenkapital 11 567 303 14 611 614

Gjeld
Leverandørgjeld 9 935 672 4 648 638
Skyldig offentlige skatter og avgifter 2 879 984 2 132 555
Annen kortsiktig gjeld 5 362 720 7 688 294
Sum gjeld 18 178 376 14 469 487

Sum gjeld og egenkapital 29 745 679 29 081 101

 Tom Ø. Martinsen Dag Skarpodde Marianne Holmli Petter Elvestad Torunn Sørbye
 styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem

 Per Harald Sivesind Harald Bruflot Ingvild Svorkmo Espelien Dagny Wangensten
 styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Gardermoen 23. juni 2015

Trine C. Hage
adm. dir.
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Note 1  Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regn-
skapsskikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31.12.2014. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor: 

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

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varer
Er vurdert til det laveste anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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

Bankinnskudd og kontanter 
Inkluderer kun kontanter og bankinnskudd. NKK har ingen øvrige betalingsmidler pr. 31.12.2014.

Anleggsmidler
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost.

Inntektsføring av medlemskontingent
Kontingentinntekten bokføres ved betaling i inntektsåret. 

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

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

Årsregnskap 2014 - Noter
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Note 2  Inntekter

2014 2014 2014 2013

Per virksomhetsområde: Virkelig Budsjett Endring Virkelig

Grunnkontingent 11 302 015 11 669 488 -367 473 11 599 840

Registreringsprodukter 14 695 783 17 737 272 -3 041 489 16 315 539

ID inntekter 5 477 547 5 325 000 152 547 3 853 407

Helseprodukter 3 076 926 3 177 804 -100 878 3 041 917

Utstillingsinntekter 10 879 910 8 638 860 2 241 050 8 298 296

Aktivitetsavgift 6 696 809 5 662 457 1 034 352 6 348 953

Inntekter Hundesport 3 213 634 4 095 060 -881 426 3 690 326

Samarbeidsavtaler 2 513 240 2 607 744 -94 504 2 483 407

Andre inntekter 5 310 666 2 897 000 2 413 666 2 330 536

Totale inntekter 63 166 531 61 810 685 1 355 846 57 962 220

Note 3  Personalkostnader

2014 2014 2014 2013

Virkelig Budsjett Endring Virkelig

Lønn 20 069 413 17 872 988 2 196 425 20 476 608

Arbeidsgiveravgift 3 345 101 3 352 653 -7 552 3 489 949

Pensjonskostnader 2 218 272 2 100 000 118 272 4 464 119

Andre ytelser 714 728 754 240 -39 512 682 000

Totalt 26 347 514 24 079 881 2 267 633 29 112 677

Gjennomsnittlig antall årsverk - 35. Bemanningen er iløpet av året redusert slik at antall årsverk pr 31.12.2014 er 35,58. 

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør     
Lønn    1 121 453 
Annen godtgjørelse   99 440 
Pensjonspremier 265 664 

Styrets medlemmer har ikke mottatt noen form for godtgjørelser. Administrerende direktør har en 6-års åremålskontrakt og hun har 
krav på 12 mnd etterlønn dersom styret avslutter kontrakten.    

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående parter.   
   
NKK har ingen forpliktelser til å gi ledende personer, styremedlemmer eller styreleder særskilt vederlag ved opphør eller endring i 
 ansettelsesforhold/verv, utover hva som er opplyst vedr. administrerende direktør. NKK har ingen avtaler om overskuddsdeling/ 
bonus til styret eller ledende ansatte.   

Pensjonskostnader
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonen har pensjonsordninger 
som omfatter alle ansatte. Ordningen 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 gjennom et forsikrings-
selskap. Forpliktelsen er ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. 
Det er totalt bokført pensjonspremie med kr. 2 218 272,-.   
   
Revisor:   
Ordinært revisjonshonorar 2014 254 670  
Særattestasjoner 19 182  
Annen bistand 11 673  
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Note 4  Varige driftsmidler

Type anleggsmiddel Transportmidler
Maskiner, 

Inventar, Utstyr IT Total 2013

Anskaffelseskost 01.01.14  806 845  1 280 239  8 572 106  10 659 190  4 841 922 

Tilgang kjøpte driftsmidler 0  146 525  2 597 056  2 743 580  5 817 268 

Avgang 0  -    -    -   

Anskaffelseskost 31.12.14  806 845  1 426 764  11 169 162  13 402 770  10 659 190 

Balanseførte lånekostnader  -    -    -    -   

Akkumulerte avskrivninger  467 717  1 039 191  3 931 398  5 438 306  3 472 854 

Akkumulerte nedskrivinger  -    619 458  619 458  -   

Reverserte nedskrivinger  -    -    -    -   

Bokført verdi pr. 31.12.14  339 128  387 573  6 618 305  7 345 006  7 186 336 

Årets avskrivinger  100 856  155 848  1 708 747  1 965 451  1 693 635 

Årets nedskrivinger  619 458  619 458 

Sum av og nedskrivinger  100 856  155 848  2 328 205  2 584 909  1 693 635 

Økonomisk levetid generelt 8 år 3-5 år 5 år

Note 5  Andre driftskostnader

2014 2014 2014 2013

Virkelig Budsjett Endring Virkelig

Prioriterte områder:

Kostnader IT 3 826 414 2 960 708 865 706 4 483 731

Dommerstøtte utdanning jaktsektoren 835 568 0 835 568 980 334

Dommerstøtte utdanning ekstriør/bruk 702 849 1 942 948 -1 240 099 143 060

Sum prioriterte områder: 5 364 831 4 903 656 461 175 5 607 125

Øvrige områder:

Reiser/møter 2 303 841 1 037 796 1 266 045 1 310 753

PR og annonser 1 402 423 1 232 998 169 425 625 591

Kostnader hundesport 4 601 149 6 000 153 -1 399 004 5 738 792

Kostnader utstilling 8 466 861 6 257 748 2 209 113 7 362 741

Støtte klubber, landslag og arr 176 015 335 640 -159 625 140 267

Kostnader til regioner, HS,RS,NKU og FCI 640 836 1 660 672 -1 019 836 748 988

Andre administrative kostnader 12 602 107 7 413 589 5 188 518 8 843 301

Tap på krav (netto) 118 662 118 662 751 543

Div. tjenester (HD/AD/Øyne/DNA/Sædbanken)' 800 302 0 800 302 983 821

Sum øvrige områder: 31 112 196 23 938 596 7 173 600 26 505 797

Sum totale driftskostnader: 36 477 027 28 842 252 7 634 775 32 112 922

Alle beløp som tilhører driftsåret som er kjent (faktura mottatt) ved dato for regnskapsavleggelse er kostnadsført på respektive 
 kostnadssted under resultatregnskapet og derav 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 kortsiktig gjeld i balansen.
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Note 6  Varebeholdning

2014 2013

Virkelig Virkelig

Salgsvarer 1 512 654 1 355 593

Sum 1 512 654 1 355 593

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. Vi har ikke ukurante varer pr. 31.12.14.

Note 7  Kundefordringer

2014 2013

Alle kundefordringer pålydende 9 622 708 1 866 434

- Fradrag for delkredavsetning  -1 313 462 -998 340

Sum 8 309 246 868 094

Av totalte kundefordringer utgjør Mnok 4,5 krav på DyreIdentitet.

Note 8  Bundne bankinnskudd

2014 2013

Konto for skattetrekk 1 016 968 953 791

Note 9  Egenkapital

2014 2013

Opptjent egenkapital pr. 01.01. 13 211 614 18 207 974

Årets resultat -3 044 311 -4 996 360

Overføring fra bundet EK

Overføring til avsetning 0 0

Sum opptjent egenkapital pr 31.12.2014 10 167 303 13 211 614

Bunden egenkapital:

Fond for dommerutdannelse 400 000 400 000

Forskningsfondet 1 000 000 1 000 000

Sum 1 400 000 1 400 000
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Revisjonsberetning
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