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NKKs Hovedstyre og administrasjon ønsker at års- 
rapporten skal vise organisasjonens mangfold samt 
bredden i vårt aktivitetsnivå. Vi vil også vise hvordan 
organisasjonen som helhet jobber for å nå de mål- 
setninger som er forankret i vår formålsparagraf, våre 
verdier og strategier. Derfor inneholder også års- 
rapporten litt informasjon fra noen av våre 263 klubber 
og forbund.

Norsk Kennel Klub fungerer som en stor paraplyorgani-
sasjon for flere hundre klubber og forbund, og har sine 
medlemmer gjennom dem. Årsrapporten viser at NKK 
er en organisasjon som arbeider for hundevelferd og 
glede på veldig mange fronter, og at målet om bedre 
hundevelferd og glede for både to- og firbente er den 
røde tråden i hele vårt virke; enten det dreier seg om 
registrering av helsedata, kurs og seminarer i regi av 
lokale hundeklubber eller NKKs administrasjon – eller vi 
arrangerer European Dog Show og setter hundevelferd 
øverst på dagsorden gjennom vårt felles engasjement i 
«Kina-saken»

European Dog Show gikk av stabelen 4. - 6. septem-
ber 2015 på Norges Varemesse på Lillestrøm, med 
totalt 17 000 påmeldte hunder. Dette var det største 
hunde arrangementet i Norge noensinne, noe som også 
gjenspeilet seg i publikumstallene med hele 25 000 
besøkende. Streaming av finaler, pressekonferanse og 
fortløpende dekning fra arrangementet gjorde at også 
hundevenner fra hele verden kunne følge arrangemen-
tet direkte. Takket være innsatsen til frivillige, medlems-
klubber og ansatte ble EDS 2015 en suksess vi kan 
være stolte av. 

For NKK er hundevelferd en rød tråd i hele organisa-
sjonens virke, både nasjonalt og internasjonalt, slik 
Representantskapsmøtet i 2014 ga oss i oppdrag. 
NKK har i 2015 gjennomført flere tiltak for å bedre 
helse og hundevelferd, i samarbeid med raseklubber, 

forskningsinstitusjoner, andre nasjonale kennelklubber 
og dyrevelferdsorganisasjoner. Usunne eksteriørtrekk, 
genetisk mangfold, antidopingarbeid og registrering av 
helsedata til bruk i avlsarbeid er områder NKK kom-
mer til å konsentrere seg enda sterkere om i årene som 
kommer. Raseklubbene er viktige medspillere i dette 
arbeidet.

Takket være våre medlemmers engasjement i «Kina-
saken» fikk vi satt hundevelferd på agendaen også i 
den internasjonale organisasjonen FCI. Med støtte fra 
våre nordiske samarbeidspartnere samt andre store 
europeiske kennelorganisasjoner, ble resultatet at FCI 
valgte å ta stilling til både egen organisasjonsstruktur 
og hvordan de aktivt skal jobbe for hundevelferd. Det 
pågår nå et arbeid i FCI for å se på hvordan organisa-
sjonen aktivt kan iverksette fremsatte ønsker og krav. 

NKK har som uttalt målsetting at vi skal være en 
proaktiv medlemsorganisasjon som taler hundens og 
hundeeierens sak. Vi har derfor tydelige holdninger 
til saker som påvirker hverdagen til norske hunder og 
deres eiere, og uttaler oss jevnlig om utformingen av 
politikk vedrørende dette. NKK jobber kontinuerlig for 
å sikre hunders og hundeeieres rettssikkerhet, og for at 
hunders iboende behov blir ivaretatt. Synlighet, om-
dømmebygging og en aktiv rolle i samfunnsdebatten er 
med på å etablere vår posisjon som en sterk organisa-
sjon.

Hvordan vi skal være organisert i fremtiden er også  
viktig, både med tanke på medlemsrekruttering og 
ikke minst i vårt arbeid for å nå ut til alle hundeeiere 
i Norge. Hvordan kan vi bli en attraktiv og åpenbar 
organisasjon for alle landets hundeeiere? NKKs orga-
nisasjonsstruktur og kultur påvirkes av tiden vi lever i. 
Trender i tiden er avgjørende for vårt virke, og noe vi 
må forholde oss til.

INNLEDNING
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Tydelighet og troverdighet er viktig når det gjelder om-
dømme. I det ordinære Representantskapsmøtet i 2014 
ble NKKs strate gier for perioden 2014 – 2019 vedtatt. 
Strategiene gir oss alle klare retninger og fastsetter  
hvilke mål vi skal jobbe for å nå innenfor følgende seks 
satsingsområder:

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

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

Det pågående arbeidet med vedtatte strategier samt 
måloppnåelse er beskrevet senere i denne års- 
rapporten.

Vi går spennende tider i møte. Årsrapporten er ment 
å ikke bare dokumentere den aktiviteten som har 
foregått i 2015, men også å synliggjøre at NKK er en 
levende og mangefasettert organisasjon med høyt 
aktivitetsnivå, engasjement og et stort potensial for 
fremtiden.
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Hvordan skal NKK jobbe?
NKKs formål søkes nådd gjennom at organisasjonens organer og  
medlemsklubber arbeider på sine områder innenfor de rammer og  
forpliktelser som gjelder, både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi jobber i aktivt samarbeid med 
andre – i egen organisasjon, i nordiske 
og internasjonale kynologiske orga-
nisasjoner og med eksterne samar-
beidspartnere.

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

Hele NKKs organisasjon skal jobbe 
samsvarende 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  
NKKsystemet skal oppleves som  
meningsfylt, lærerikt og  
engasjerende

• at NKK viser seg i media og i  
samfunnet 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 kunn-
skap om og interesse for hund

• at NKK med egne ressurser og via 
samarbeid med eksterne fagmiljøer 
fremstår med stor kompetanse på 
hund og hundehold

OFFENSIV
Med offensiv mener vi:
• at NKK skal være premiss- 

leverandør og part i alt som har 
med hund å gjøre i det offentlige 
Norge. NKK fronter hundeeiernes 
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 
tilgjengelig

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

organisasjon som vektlegger til-
gjengelighet og åpenhet i sin 
dialog med enkeltmedlemmer, 
klubber, forbund og allmennheten

• at NKK skal etterstrebe å gjøre rele-
vant informasjon offentlig

• at NKK er åpen om utfordringer 
vedrørende hundehelse

• at NKK gir pressen og andre instan-
ser informasjon også i vanskelige 
og negative saker

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



5Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2015 

1. IVARETA HUNDENS OG HUNDE-
EIERENS 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 
samt deres anseelse i samfunnet. 
Kunnskap er en viktig forutsetning for 
at hundeeiere, oppdrettere og rase-
klubber skal kunne ivareta hundene 
og rasenes utvikling på en god og 
ønsket måte.

Ansvarlige og dyktige hundeeiere,  
oppdrettere, klubber og forbund 
bidrar til å profilere hunden i samfun-
net og skape politisk forståelse for 
hundesaken. Vi må tenke nytt og mer 
offensivt i måten vi tilrettelegger og 
profilerer hunden og hundeholdet på.

2. HUNDEVELFERD
Vi fronter hundevelferd i samfunnet 
og taler hundens sak. Vi vil ivareta 
mangfoldet og toleranse for dette. 
Mulighet for hundene til å utøve na-
turlig atferd står sentralt i hele organi-
sasjonen. Vi tilrettelegger for generel-
le aktiviteter med hund og aktiviteter 
tilpasset rase.

Vi tar et felles ansvar for at avl av hun-
der 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 med-
lem i NKKs klubber og forbund. NKKs 
regioner, klubber og forbund jobber 
aktivt for at hundeeiere skal føle tilhø-
righet til hundemiljøet og kunne drive 
aktivitet med hund i sitt nærmiljø.

Vi tilrettelegger for brukervennlig 
informasjon og utvalgte tjenester 
for hundeeiere. Vi forstår raseavlens, 
hundeeiernes og medlemsklubbenes 

utfordringer og behov. Ansvaret for 
hundevelferd, avl og helse ligger hos 
raseklubber, oppdrettere og hunde-
eiere.

Vi tilrettelegger for at hundeeiere, 
oppdrettere og raseklubber ivaretar 
sitt etiske og praktiske ansvar for 
behandling av hunder. Vi arbeider for 
å skape politisk forståelse for hundens 
verdi og for rettigheter og mulig-
heter til å holde hund, utfolde seg 
med hund og opptre med hund i det 
offentlige rom.

Ambisjonsnivå
• Vi benytter varierte og effektive 

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

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

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

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 overdrivelser som truer  
hundens sunnhet.

For brukshunder skal bruksegenska-
pene ha høy prioritet i avl, men også 
rasens eksteriør skal vektlegges.

Kvalitetssikrede og gode data om 
helse, mentalitet, eksteriør og bruks-
egenskaper 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 exaggerations in  
pedigree dogs i raseklubber og i 
eksteriørbedømmelser viser  
positive resultater på utsatte  
hunders helse.

• Alle raser skal ha rasespesifikke 
avlsstrategier (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 IT-kjerne- 
systemer er modne for oppgradering, 
og utviklingen medfører nye behov. 
Klubber og forbund har gjennom 
mange år hatt udekkede behov for 
modernisering og økt funksjonalitet 
for å kunne utføre sitt arbeid.

Kvalitetssikrede og gode data om 
helse, mentalitet, eksteriør og bruks-
egenskaper er viktig for å kunne drive 
god raseavl. Vi har et stort potensial 
til å få flere hundeeiere som medlem-
mer i NKKs klubber og forbund. Det 
er behov for at medlemssystemet i 
større grad støtter arbeidet i klubber 
og forbund i deres arbeid med med-
lemsrekruttering og oppfølging.

Ambisjonsnivå
• Moderne IT-løsninger for hunde-

data og avlsarbeid samsvarende  
med medlemsklubbenes ønsker 
innenfor de faglige og økonomiske 
rammer som finnes. Det må legges 
til rette for at klubber og forbund 
selv tar ansvaret for egne IT-løsnin-
ger  som kan implementeres i NKKs 
IT-systemer.

• Klubb- og medlemssystemet er lagt 
til rette for oppfølging og enkel 

SATSINGSOMRÅDER I PERIODEN 2015-2019

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

2. Hundevelferd

3. Avl av hunder skal skje i ønsket retning

4. Tidsriktige IT-løsninger som dekker aktuelle behov

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

6. Økt kvalitet i alle ledd

Strategi
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og effektiv 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 bru-
kervennlige og med god kvalitet.

5. FORTSETTE ARBEIDET MED Å 
BYGGE EN GOD ORGANISASJON OG 
ORGANISASJONSKULTUR INNEN-
FOR RAMMEN AV NYE NKK
NKK har det siste tiåret gjennomgått 
en omfattende omorganisering, og 
det gjenstår fortsatt arbeid for å få 
alt på plass. Det er til dels fortsatt en 
jobb å gjøre for å erkjenne og tilrette-
legge for at det ikke lenger er enkelt-
medlemmer, men klubber og forbund, 
som er NKKs nye medlemmer. Dette 
betinger endret fokus og endringer 
i prioritering av arbeidsoppgaver i 
NKKs administrasjon.

Det må arbeides for å etablere en 
bedre balanse mellom det fokus og 
den bistand som ytes fra adminis-
trasjonen 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, 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, anven-
der, deler og videreutvikler vi organi-
sasjonens kompetanse.

Vi tilrettelegger for gode samarbeids-
arenaer internt i organisasjonen og 
med våre samarbeidspartnere. Vi leg-
ger vekt på godt samarbeid i Norden 
og internasjonalt med FCI og Interna-
tional Partnershop for Dogs (IPFD). 

NKK vil dra nytte av bedre samhand-
ling og samarbeid mellom ulike deler 
av organisasjonen. Mange saker sen-
des på høring i organisasjonen, og det 
er behov for økt respons og gjennom 
dette økt innflytelse på flere områ-
der. Bedre tilrettelagte IT-løsninger 
vil kunne gi viktige forbedringer og 
samhandling for klubber og forbund 
i forbindelse med arrangementer og 
aktiviteter. Det søkes samarbeid innen 
Norden der hvor det anses formåls-
tjenlig.

Ambisjonsnivå
• NKK skal være tilpasset at det er 

klubber og forbund som er NKKs 
medlemmer og primære kunder.

• Alle aktiviteter i NKK er underlagt 
en særkomité som har fagansvaret 
for aktiviteten på nasjonalt nivå.  
De ulike aktivitetsområdene/sær-
komiteene skal tilbys tjenester av 
lik art fra NKKs administrasjon.

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

• Vi har etablert samarbeid på rele-
vante områder innen Norden og 
har økt vår kunnskap om interna-
sjonalt 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 rele-
vant informasjon. Kvalitet er å følge 
retningslinjer 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, arrangø-
rer og ansatte.

Vi opptrer med forutsigbarhet og 
fremstår som en samlet organisasjon 
på tvers av klubber, forbund, regioner 
og administrasjon.

Vi erkjenner å ha forbedringspotensial
både når det gjelder kvalitet og kultur 
i flere ledd av organisasjonen. Økt 
kompetanse om og etterlevelse av 
retningslinjer og regelverk, samt i vår 
tilnærming til kommunikasjon og kon-
fliktløsning vil kunne frigjøre ressurser 
i ulike deler av organisasjonen som 
kan benyttes til økt produktivitet.

Ambisjonsnivå
• Gjennom kontinuerlig forbedring 

har administrasjonen oppnådd bed-
re 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 IT-systemer er tilrettelagt for å 
sikre kvalitetskontroller i tråd med 
retningslinjer og regelverk.
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Dette er et viktig arbeid for å få frem-
met saker som er av stor betydning 
for hund og eier. Vår klare oppfordring 
til politikerne er at hundeeiere som 
gruppe må vektlegges og tas hensyn 
til i langt større grad. Vi jobber også 
for å fremme en forståelse av at hun-
den ikke bare er en samfunnsressurs 
som gir helsemessige gevinster til sine 
familier, den er også et levende vesen 
med egne og iboende behov som må 
ivaretas.

For å nå ut til alle hundeeiere er det 
viktig å bli sett og hørt gjennom me-
diene. Dette bruker vi tid og ressurser 
på. Gjennom et eksternt byrå måles 
verdien av den omtale vi får – en verdi 
som har mer enn doblet seg, målt mot 
tidligere perioder. Denne verdien gir 
en indikasjon på gjennomslags kraften 
til sakene vi arbeider med til hunden 
og samfunnets beste.

Vårt formål og vår strategi stadfester 
at hundens helse er sentral og kjernen 
i det et samlet NKK arbeider med. 
NKK har på flere områder blitt en 
del av et sterkere nordisk samarbeid. 
Det politiske samarbeidet er styrket, 
og som eksempel på dette nevnes 
samarbeidet knyttet til den omtalte 
«Kina-saken», som blant annet med-
førte at de nordiske land fikk med seg 
andre store europeiske land for å kre-
ve endringer i FCIs fokus, organisering 
og stemmemodell. Som eksempel på 
ytterligere samarbeid innenfor hunde-
helse nevnes arbeidet på nordisk nivå 
med helseutfordringene knyttet til 
de brachyocephale rasene, et arbeid 
støttet av hovedstyrevedtak 20/16 om 
intensivert satsing på raser som kan 
være berørt av problematikken.

Arbeidet med RAS, rasespesifik-
ke avlsstrategier, er vårt viktigste 
verktøy for å sikre at avl av hunder 
skjer i ønsket retning. I løpet av 2015 
har de fleste tallmessig store raser 
samt mange mindre raser ferdigstilt 
sine RAS-dokumenter. Generelt er 
kvaliteten i arbeidet høy. Et solid og 
tidkrevende arbeid har blitt nedlagt 
av raseklubbene. RAS-arbeidet er 

viktig for rasenes helse og avlsmes-
sige fremgang. Det pågår parallelt 
med RAS-arbeidet et aktivt initiativ 
for å redusere ekstreme eksteriørtrekk 
gjennom BSI (Breed Specific Instru-
ctions), sammen med resten av NKU. 
Arbeidet viser positive resultater for 
mange raser. Dette arbeidet beskrives 
mer utfyllende senere i årsrapporten.

NKK har i 2015 fortsatt sin mange-
årige deltakelse i samarbeidende 
forskningsprosjekter med andre 
aktører, og har startet opp et større 
prosjekt om atferdsegenskaper og 
genetikk sammen med Seksjon for 
genetikk ved NMBU Veterinærhøgsko-
len. Det er viktig at NKK er en aktiv 
partner innenfor forskning på hund, 
for å bidra til å drive hundens helse, 
velferd, funksjon og samfunnsnytte i 
positiv retning.

I 2015 ble NKKs IT-strategi for peri-
oden 2015 – 2019 vedtatt av Hoved-
styret. IT-strategien er utarbeidet i et 
samarbeid mellom administrasjonen, 
BIT (Brukerforum IT) og Styrings-
gruppen for IT-satsingen. I tillegg ble 
reviderte mandater for både BIT og 
Styringsgruppen IT vedtatt. Hoved-
styret, via BIT og Styringsgruppen IT, 
vedtok to prosjekter i 2015: Medlems-
verving og Helse på hund (ferdig-
stilles 2016) og Resultatregistrering 
av Trekkhundprøver for polare raser 
(ferdigstilles 2016). I tillegg er det 
gjennomført endringer i dagens sys-
tem ved en generell oppgradering og 
brukervennliggjøring av «Min side». 
Engasjementet og arbeidet som skjer 
i Brukerforum IT og i styringsgruppen 
for IT-satsingen utvikler seg positivt, 
noe som lover godt for videre satsing 
til beste for oss alle.

NKK har en tydelig ambisjon om at 
våre nettsider skal oppleves som 
brukervennlige og med god kvalitet. 
Dette fordrer regelmessige forbedrin-
ger både med tanke på design og 
informasjonsarkitektur. NKK innledet 
første kvartal 2016 dialog med ny le-
verandør med tanke på optimalisering 
av informasjonsstrukturen. Hensikten 

er at medlemmer skal oppleve nett-
sidene som enda mer brukervennlige 
og lettere å orientere seg på. 

I NKKs administrasjon har vi arbeidet 
med og konsentrert oss om relevant 
organisasjonskultur, og vi har omor-
ganisert noe for å bedre imøtekomme 
behov og ønsker fra våre klubber, 
regioner og forbund. Dette er et 
kontinuerlig arbeid. Hovedstyret har 
fokusert på å nå de fastsatte målene 
knyttet til at alle særkomiteer er på 
plass, og at beslutninger dermed skal 
tas nærmest mulig berørt miljø. 

I tillegg til den helt nødvendige øko-
nomiske omstillingen av administra-
sjonen samt avviklingen av et svært 
vellykket European Dog Show i 2015, 
har Hovedstyret og administrasjonen 
sett på trender i tiden som vil kunne 
ha betydning for frivillige organisa-
sjoner og folks ønske om å identifi-
sere seg med og tilknytte seg disse i 
fremtiden. Dette arbeidet startet med 
foredrag på forrige års temamøte i  
forkant av Representantskapsmøtet 
avholdt i 2015. Arbeidet er videreført 
gjennom nye presentasjoner i dialog-
møter og i et arbeidsutvalg nedsatt 
av Hovedstyret. Utvikling i tråd med 
generelle trender skjer på flere plan 
i organisasjonen, både internt og ek-
sternt, og denne utviklingen må følges 
nøye.

Videre, ikke bare som en del av det 
politisk rettede arbeidet, men også 
knyttet til organisatoriske forhold, 
ser NKK nødvendigheten av å ligge i 
forkant av trender, utvikling og behov 
som oppstår. Det er helt nødvendig at  
NKK følger den organisatoriske utvik-
lingen ellers i samfunnet. En videreut-
vikling av NKKs allerede eksisterende 
struktur er avgjørende for å kunne nå 
frem med det viktige arbeidet som 
gjøres for hundesaken generelt, men 
samtidig avgjørende for å ivareta 
medlems interessene på best mulig 
måte i tiden som kommer.

Arbeid med – og måloppnåelse i forhold til 
NKKs vedtatte satsingsområder i  

strategiplanen for perioden 2015-2019

Et samlet NKK har de seneste årene i stadig større grad kjempet hundens sak gjen-
nom deltagelse på de politiske arenaene. NKK har våren 2016 et pågående arbeid 
med å utarbeide innspill til partiprogrammene til alle politiske partier, og gjennom-
fører i tillegg møter med partiene.
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NKK har gjennom en årrekke lagt tung 
vekt på registrering av helsedata fra 
screeningundersøkelser til bruk i avls-
arbeidet. I 2015 har utvikling av nye 
og bedre avlsverktøy vært prioritert, 
og dette er et arbeid som fortsetter i 
2016. 

Økt fokus på helse og velferd i  
eksteriørbedømmelsen
I 2014 nådde NKK, i samarbeid med 
de øvrige nordiske kennelklubbene, 
en stor milepæl i arbeidet for sunne 
rasehunder: Breed Spesific Intructions 
(BSI) regarding exaggeration in pedi-
gree dogs var godkjent av de respek-
tive kennelklubbene og forelå ferdig 
trykket til bruk i utstillingsringen. 
En viktig del av dette dokumentet, i 
tillegg til den rasespesifikke delen, er 
den generelle delen som gjelder alle 
hunder – uansett rase. NKK tok i bruk 
BSI på sine utstillinger i september 
2014, og har fortsatt i 2015. 

Helse og velferd i eksteriørbedøm-
melsen var svært sentralt da NKK 
arrangerte European Dog Show 2015. 
I forkant arrangerte NKK et eget dom-
merseminar om temaet, hvor det ble 
understreket at hunder som viser tegn 
på helseproblemer eller har overdrev-
ne eksteriørtrekk skal ha lav premie-
grad eller diskvalifiseres avhengig av 
alvorlighetsgrad. NKKs veterinærer 
observerte ved ringene, og dommer-
ne var stort sett meget positive til at 
vi var der. De dømte, så vidt vi så, på 
en ansvarlig og fornuftig måte. Ved 
bedømmelsen av enkelte av de mest 
utsatte rasene ble flere hunder sendt 
ut med lav premiegrad på grunn av 
usunne trekk.  

NKK har i en årrekke hatt fokus på 
eksteriørtrekk som ikke er forenlig 
med god helse og velferd når de blir 
for ekstreme. Dessverre ser vi at de 
iverksatte tiltakene ikke gir rask nok 
fremgang, og ytterligere tiltak er nød-
vendig for de mest utsatte rasene. En 
intensivert satsing er derfor igangsatt, 
og dette vil vektlegges ytterligere i 
tiden fremover. Blant aktuelle tiltak er 

obligatorisk rapportplikt fra veteri-
nærer når det gjelder operasjoner i 
luftveiene forårsaket av eksteriøre 
særtrekk. En slik rapportplikt vil om-
fatte og ha effekt på alle hunder, også 
uregistrerte hunder og blandingshun-
der av utsatte raser. I juni 2015 sendte 
NKK derfor et brev til Mattilsynet hvor 
vi ba om at det skulle innføres en slik 
rapportplikt. NKK tilbød seg å påta 
seg å drifte den åpne databasen for 
de innrapporterte operasjonene. I ok-
tober kom svaret fra Mattilsynet, hvor 
NKKs forslag ble avslått.

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
Arbeidet med RAS har pågått for 
fullt også i 2015. NKKs avlskonsulent 
har forelest om emnet hos en rekke 
raseklubber, og raseklubbene har vist 
et stort engasjement og nedlagt en 
stor innsats for å utarbeide RAS for 
sine respektive raser. Ved utgangen av 
2015 var drøyt 150 RAS-dokumenter 
levert, og NKK har gitt tilbakemelding 
på alle disse. Ca. 120 av dokumentene 
er endelig godkjent og publisert, for 
de resterende venter vi på endelig 
versjon fra klubben. 

Dokumentene blir fortløpende lest, 
kommentert og godkjent av NKKs 
avlskonsulent. Alle ferdige RAS-doku-
menter legges ut på nkk.no. Rasespe-
sifikke 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 anerkjennel-
se! Mange raseklubber gjennomførte 
også i 2015 rasespesifikke elektroniske 
helseundersøkelser gjennom et sam-
arbeid med NMBU Veterinærhøgsko-
len (hundoghelse.no). Klubbene ser 
dette som et viktig tiltak som bak-
grunn for RAS og evaluering av rasens 
helsesituasjon. 

Økning av genetisk mangfold hos 
norske hunderaser
Genetisk variasjon i en rase er vik-
tig for å sikre god hundevelferd og 
fremgang i avlen, og er noe som de 
siste årene har blitt satt på dagsor-

den. Genetisk variasjon har vært et 
sentralt tema på mange av de kursene 
og foredragene som har blitt holdt 
av NKKs veterinærer også i 2015. Vi 
har sett en økende bevissthet rundt 
viktigheten av dette for alle raser, og 
ikke minst er det av stor betydning 
for de norske hunderasene. Enkelte av 
disse er antallmessig svært små, både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Norske Harehundklubbers Forbund 
og Norges veterinærhøgskole har 
i samarbeid med NKK gjennom en 
årrekke hatt et utmerket samarbeid 
med krysningsprosjekter for dunker/
hygenhund, haldenstøver/hygenhund 
og finsk støver/haldenstøver. 

I 2013 innledet Norsk Lundehund-
klubb (NLK) arbeidet med planleg-
ging 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. Arbeidet fortsetter 
med å finne gode avlsdyr og kom-
binasjoner til prosjektet, som vil bli 
jobbet med i mange år fremover.

NKKs Sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget (SU) avholdt også 
i 2015 to møter, og har hatt en rekke 
saker til behandling. Tiltak for avl av 
funksjonelt sunne hunder har høyeste 
prioritet i Sunnhetsutvalgets arbeid. 
SUs årsrapport for 2015 er tilgjengelig 
i sin helhet på nkk.no.

Antidopingarbeid 
Det er gjennomført dopingkontroll 
på flere utstillinger og prøver i 2015. 
NKKs Antidopingreglement er tilgjen-
gelig på nkk.no. 

Helse og velferd
Et av Norsk Kennel Klubs viktigste formål er å arbeide for å ivareta god 
helse og velferd hos hund generelt, med et spesielt ansvar for hunder 
registrert i NKK. 
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Sterkere fokus på samarbeid om  
hundevelferd i Norge
NKK har til tider vært utsatt for rela-
tivt massiv kritikk fra presse og media 
med et negativt fokus på rasehunder 
og dyrevelferd. Vi er blant de ledende 
i verden når det gjelder sunn avl av ra-
sehunder, men har likevel en tendens 
til å bli uthengt som syndebukker i 
vårt eget land. Dette vil NKK gjøre 
noe med! Et godt samarbeid mellom 
alle involverte aktører er essensielt 
for å få løst de utfordringene vi står 
overfor. 

NKK inviterte høsten 2014 til et 
dyrevelferdsseminar med forelesere 
fra myndigheter og organisasjoner. 
Arrangementet ble særdeles vellykket, 
og som en oppfølging av seminaret 
ble det nedsatt en arbeidsgrup-
pe med representanter fra de ulike 
organisasjoner og myndigheter for å 
danne en felles plattform med hunde-
velferd i sentrum. Vi har mange felles 
målsetninger og synspunkter, og økt 
fokus og samarbeid er av stor viktig-
het for framdrift og synliggjøring av 
dette arbeidet. Gruppa har hatt flere 
møter i 2015, og jobber for hundevel-
ferd for alle hunder – både registrerte 
og uregistrerte.

Forskningssamarbeid 
NKK samarbeider tett med for-
sknings institusjoner, i første rekke 
NMBU Veterinærhøgskolen. NKK har 
de siste årene i økende grad vært 
opptatt av hunders atferdsegenska-
per, og leder et stort prosjekt om at-
ferd og genetikk hos hund, finansiert 
av Norges Forskningsråd. Prosjektet 
foregår i nært samarbeid med Seksjon 
for medisinsk genetikk ved NMBU 
Veterinærhøgskolen. Prosjektet vil i 
første rekke arbeide med lydfølsom-
het. Mange hunder er svært redde for 
høye lyder, og NKK håper at vi gjen-
nom dette prosjektet skal bidra til mer 
kunnskap om hvorfor noen hunder blir 
lydfølsomme, mens andre er robuste i 
møte med høye/skarpe lyder. NKK er 
glad for muligheten til å gjøre en enda 
bedre jobb for bedre helse og dyre-
velferd i årene som kommer.

Flere mindre prosjekter ble avsluttet i 
2015. NKK fortsetter å være delaktig 
i nye forskningsprosjekter, og tok i 
2015 initiativ til et forskningsprosjekt 
på øyesykdommen collie eye anoma-
ly hos border collie. NKK deltar nå i 
prosjektgruppen. 

NKK er representert i styret i Stif-
telsen Forskingsfondet Kreft hos 
Hund, for tiden med styreleder, samt 
i Dyrlege Smidts stiftelse, som begge 
forvalter midler til forskning på hund 
og helse. Videre er NKK representert 

i forskningsrådet i Agria & SKKs for-
skingsfond, som hvert år deler ut 4-5 
millioner kroner til forskningsprosjek-
ter i Norden. Flere norske forsknings-
prosjekter fikk tildelt midler fra dette 
fondet i 2015; totalt kr 830 000.

INTERNASJONALT SAMARBEID
International Partnership for Dogs 
(IPFD) representerer en ny og spen-
nende plattform for hele det globale 
hundesamfunnet. Dette banebryten-
de samarbeidet mellom kynologiske 
organisasjoner, helseregistre, forskere, 
veterinære organisasjoner og andre 
samarbeidspartnere har som misjon å 
arbeide for bedre helse og velferd hos 
så vel registrerte rasehunder som alle 
andre hunder verden over. Vi er stolte 
av at NKK er en av organisasjonens 
grunnleggere.

Ett av hovedmålene til IPFD er nettsi-
den DogWellNet.com. Dette er en unik 
nettressurs som deler informasjon og 
veiledning på mange plan. Her kan 
partnere og medlemmer møtes, dele 
informasjon og samarbeide ved bruk 
av en rekke ulike funksjoner på denne 
plattformen. Materialet som presen-
teres på DogWellNet.com vil vise alt 
det gode arbeidet som til enhver tid 
gjøres og planlegges rundt om i ver-
den for å fremme helse og velferd hos 
hunder og interaksjoner mellom hund 
og menneske. Og ikke minst er dette 
en plattform for å videreutvikle dette 

Vi er blant de  
ledende i verden  
når det gjelder sunn 
avl av rasehunder

Helse og velferd
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arbeidet. DogWellNet.com ble åpnet 
for allmennheten i februar 2015. Lan-
seringen skjedde i forbindelse med 
2nd International Dog Health Works-
hop, arrangert av IPDF i samarbeid 
med den tyske kennelklubben (VDH). 
NKK var godt representert på semi-
naret, både i diskusjonsgruppene og i 
presentasjon og diskusjon i plenum. 

I FCI Breeding Commission (BC) har 
NKK siden 1999 vært representert ved 
Astrid Indrebø, som har vært kommi-
sjonens president siden 2008. 

Det årlige møtet i BC ble avholdt i 
Dortmund, dagen før den internasjo-
nale workshopen. Av saker som var 
til behandling kan nevnes «Guidelines 
regarding criteria for limited registra-
tion», noe som har vært etterspurt fra 
flere av delegatene de senere årene. 
Det ble nøye poengtert i innledningen 
av dokumentet at dette kun var ret-
ningslinjer ment til hjelp for kennel-
klubbene, ikke regler. BC sendte også 
et forslag angående strategier ved 
bruk av genetiske tester i hundeav-
len, basert på de nordiske strategiene 
utarbeidet av NKUs vitenskapelige 
komité. FCI General Committee (GC) 
valgte imidlertid å avslå å legge disse 
dokumentene ut på sine nettsider (fci.
be), da de mente de ikke var globa-
le nok til å kunne implementeres i 
alle kennelklubber tilsluttet FCI.  BC 
vedtok også å sende et forslag til FCI 

European Section (ES) angående EUs 
nye regler for import av valper under 
12 uker, slik at det skulle være mulig 
å tillate import fra enkelte EU-land 
uten dermed å måtte åpne for import 
fra alle landene, dvs. slik reglene var 
tidligere. Forslaget var en henstilling 
til ES om å kontakte EU angående 
dette; ES inkluderer de fleste kennel-
klubber i Europa og bør kunne bruke 
sin innflytelse til å fremme slike saker. 
Også dette forslaget ble avslått. 

Det var imidlertid svært gledelig at 
alle BCs forslag om forandring i FCI 
Standing Orders fikk full tilslutning fra 
FCI General Assembly i juni 2015. Et 
av de viktigste forslagene her var at 
de nasjonale kennelklubbene nå har 
fått delegert ansvaret for krysning 
av varianter av raser samt enkelte 
raser som et ledd i et rasespesifikt 
helseprogram, uten først å måtte søke 
rasenes hjemland eller FCIs Scientific 
og Breeding Commission. Forslaget 
var utarbeidet gjennom et samar-
beid mellom Scientific, Standard og 
Breeding Commission. Dette var en 
stor seier og en milepæl for arbeidet 
med økt genetisk variasjon og bedret 
hundehelse. Et annet viktig punkt 
er at det nå er opp til den nasjonale 
kennelklubben å bestemme hvorvidt 
importerte hunder, som er vanlig re-
gistrert i sitt hjemland, kan registreres 
med avlssperre, basert på kennelklub-
bens egne regler. For NKKs vedkom-

mende vil dette blant annet bety at 
importerte valper etter foreldre med 
sterk grad HD/AD kan registreres med 
avlssperre, slik de ville blitt dersom de 
var født i Norge. Referat fra møtet i 
BC er tilgjengelig på nkk.no. 

Nordisk samarbeid om avl og helse 
pågår kontinuerlig gjennom NKUs Vi-
tenskapelige komité (NKU/VK); årets 
møte ble avholdt i Norge. Sentrale 
temaer på møtet var samkjøring av 
de ulike landenes arbeid for helse og 
velferd.

NKUs røntgenpanel avholdt to møter 
i 2015. Røntgenpanelet består av de 
nordiske avleserne for henholdsvis 
hofteleddsdysplasi (HD) og albue-
leddsdysplasi (AD). Kvalitetssikring av 
prosedyrer og diagnoser har høy pri-
oritet i røntgenpanelet. Som et ledd i 
kvalitetssikringen sender hvert land to 
ganger årlig et avtalt antall bilder av 
avtalte raser til avleserne i de øvrige 
landene. Avleserne leser bildene uav-
hengig av hverandre, og bildene blir 
deretter gjennomgått og diskutert på 
møtene. Hvert år diskuteres over 100 
røntgenbilder i NKUs røntgenpanel.
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KAMPEN FOR HUNDEVELFERDEN – 
NKKS ENGASJEMENT I «KINA- 
SAKEN»
I 2015 reagerte NKK sterkt på at 
World Dog Show 2019 er tildelt Kina. 
Motivasjonen bak NKKs reaksjon 
var et sterkt ønske om å utgjøre en 
forskjell for hundevelferden også in-
ternasjonalt. NKKs har som målsetting 
å i årene fremover påvirke FCI til å se 
nærmere på hvordan organisasjonen 
kan endres for å være mer effektiv i 
den internasjonale kampen for hunde-
velferd.

NKKs engasjement i Kina-saken ble 
møtt med stor interesse i det inter-
nasjonale hundemiljøet. Støtten var 
overveldende positiv, og det er derfor 
viktig for NKK å fortsette arbeidet for 
å bedre hundevelferden internasjonalt 
også i tiden som kommer. 

Det har hele veien vært viktig for 
NKK å være tydelige når det gjelder 
motivasjonen bak vårt engasjement i 
denne saken. NKK understreket flere 
ganger overfor både FCI og pressen 
at vi på ingen måte ønsket å dra den 
kinesiske kennelunionens motiv og 
ambisjoner i tvil. Ei heller hadde vi, når 
vi gjorde verden oppmerksom på gull-
kortene som ble delt ut i etterkant av 
at Kina vant valget om WDS2019, noe 
ønske om å anklage FCI om å være 
korrupte. Men vi setter spørsmålstegn 
ved hvorvidt FCI per i dag fungerer 
optimalt i henhold til egen formålspa-
ragraf, hvor det å «fremme hundevel-
ferd verden over» fremgår tydelig.

Må påvirke lovgiving 
NKK kom i sine henvendelser til FCI 
sommeren 2015 med flere konkrete 
forslag som vi mente ville bidra til å 
forbedre hundevelferden blant FCIs 
medlemsland. NKK foreslo blant annet 
at det ble etablert et fond som kan 
brukes i akutte situasjoner, og at FCIs 
medlemsland forplikter seg til å ha 
konkrete handlingsplaner for å jobbe 
med de utfordringene som måtte fin-
nes i sine hjemland. NKK mener det er 
stort forbedringspotensial for utveks-
ling av informasjon og erfaringer blant 
FCIs medlemsland på dette punktet, 
og ønsker generelt at hundevelferden 
får en betydelig mer sentral rolle i 
organisasjonen. 

Ikke minst må land med store hunde-
velferdsmessige utfordringer, blant 
annet Kina, bli betydelig flinkere til å 
jobbe juridisk, da lovverk som regu-
lerer hundevelferden har vist seg å 
være det mest effektive middelet for 
å stoppe mishandling i andre deler av 
verden.

Her i Norge må alle hundeeiere forhol-
de seg til dyrevelferdsloven – lovver-
ket ligger i bunn for hva vi i Norge 
kan, og ikke minst ikke kan, gjøre 

med hundene våre, og presiserer at 
dyrs iboende behov skal ivaretas og 
levende liv respekteres. Etablering av 
lignende lovverk i andre land vil være 
svært viktig for å forhindre tortur og 
mishandling.
  
Mangel på gode argumenter  
For NKK er hundevelferd en rød tråd 
i hele organisasjonens virke, og et 
fokus som de siste par årene har blitt 
ytterligere skjerpet. Det er her NKK 
også savner tydelig og strategisk 
arbeid internt i FCI.

I vårt engasjement i Kina-saken ble 
NKK møtt med argumenter som at 
det også foregår hvalfangst i Norge 
samt at menneskerettighetssituasjo-
nen i Kina er viktigere enn hundevel-
ferden. NKK understreker derfor at 
vi er en organisasjon for hunder og 
deres eiere. NKKs mandat er å jobbe 
for hundevelferd i Norge, også inter-
nasjonalt, og vi handler nå i tråd med 
dette. 

NKK har forståelse for at ikke alle, det 
være seg her i Norge eller i utlandet, 
deler vårt ønske om å ikke være til 
stede under WDS2019. Allikevel anser 
NKK, når man legger tidligere erfarin-
ger fra for eksempel OL til grunn, at 
det vil være svært lite hensiktsmes-
sig å delta på et arrangement vi av 
prinsipp mener aldri skulle ha funnet 
sted. Vi tror ikke at WDS2019 vil bidra 
til positiv endring for hundevelferden 
i Kina, og mener derfor at det er man-
gel på gode argumenter for hvorfor 
NKK og norske utstillere og dommere 
skal delta.

Konstruktivt seksjonsmøte
NKK mener at det nå er på høy tid at 
FCI som organisasjon retter et mer 
intensivt søkelys på hundevelferd, og 
at FCI som internasjonal organisasjon 
må ta til seg at de skal jobbe for hun-
develferd verden over. Dette ble også 
presisert på FCIs Europaseksjons Ge-
neral Assembly 2015, som ble avholdt 
7. september på Lillestrøm. 
 
Til dette møtet hadde NKK fremmet 
fem konkrete forslag til endringer i 
FCIs statutter og Standing Orders. 
FCIs president Rafael de Santiago 
deltok, sammen med representanter 
for de europeiske medlemsland.

NKKs forslag sentrerte seg rundt fem 
punkter: 

1. Innarbeidelse av «de fem friheter», 
som definerer grunnleggende dyre-
velferd (The five freedoms, Bram-
bell commission 1965) i statuttene 
til FCI. 

2. Å lage en plan for å konkretisere 
statuttenes pkt 2.3 for å innta en 
ledende rolle i arbeidet med hunde-

velferd i hele verden. 

3. Å etablere minimumskrav til dyre-
velferd som skal være oppfylt 
i hvert enkelt medlemsland, og 
beskrive på hvilke punkter det er 
nødvendig med forbedringer. 

4. Medlemmer av FCIs General 
Committee har ikke lov til å dømme 
på europa-/verdensmesterskap i 
den perioden de er valgt for. 

5. Konkrete krav må være oppfylt før 
man kan søke om å få tildelt euro-
pa-/verdensmesterskap, inkludert 
minimumsvarighet på medlemskap, 
status for hundevelferd i landet og 
eventuell beskrivelse av hvilke tiltak 
som gjøres for å forbedre situasjo-
nen.

Som et resultat av møtet er det nå 
etablert en arbeidsgruppe med repre-
sentasjon fra GC, seksjonene og de 
nasjonale kennelklubbene. Gruppen 
ser blant annet på modernisering av  
FCIs statutter og Standing Orders, 
mulig ny stemmemodell samt hvor-
dan FCI kan bli mer transparent som 
organisasjon. 

Europaseksjonen ønsket også at GC 
ber arbeidsgruppen spesielt om å vur-
dere om de fem friheter kan etableres 
som et minimumsnivå for hundevel-
ferd og bli en sentral del av FCIs sta-
tutter. Forslaget til konkrete endringer 
fra arbeidsgruppene skal legges frem 
for votering i FCIs General Assembly 
i 2017. 

På NKKs representantskapsmøte i 
november 2015 fikk NKKs hovedstyre 
mandat til å forhandle seg ut av FCI 
dersom styret på sikt anser dette som 
nødvendig. FCIs arbeid for hundevel-
ferd samt overordnede organisasjons-
struktur og retning vil bli nøye fulgt av 
NKKs hovedstyre og administrasjon i 
årene som kommer.  
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For første gang 
i historien er 
Norges nasjonal- 
rase, norsk  
elghund grå, 
landets mest 
populære 
hunde rase. 

Registrering og medlemstjenester

MEDLEMSSERVICE OG OPTIMALISE-
RING AV TJENESTER
NKKs administrasjon har videreført 
driftsutsettingen av førstelinje-
tjenesten også i 2015. Vi mottar litt 
over 80 000 telefoner årlig.

Administrasjonen mottar ca. 217 000 
eksterne e-poster pr. år.

NKKs medlemsservice har startet en 
ryddeprosess i medlemsregisteret, 
da det fremdeles viser seg at noen 
medlemmer er registrert med flere 
medlems numre.

REGISTRERING
Det ble i 2015 registrert 25 876 valper. 
Dette er en liten økning fra 2014, på 
ca. 75 valper.

For første gang i historien er Nor-
ges nasjonalrase, norsk elghund grå, 
landets mest populære hunderase. 
Border collie måtte tre ned fra tronen 
og innta andreplassen, mens stafford-
shire bull terrier holder seg som en 
stabil nummer tre. Golden retriever 
kryper stadig oppover listen, og var 
i 2015 den fjerde mest registrerte 
rasen. 

- NKK jubler for at vår nasjonalra-
se for første gang i historien troner 
øverst på statistikken! Rasens be-
tydning for Hunde-Norge kan ikke 
understrekes sterkt nok, sier NKKs 
administrerende direktør Trine Hage.

Dette er også hunden som pryder 
både NKKs logo og NKKs statuett for 
mestvinnende hund på utstilling hvert 
år, den prestisjefylte Bamse-statuet-
ten, som fikk sitt navn fra elghunden 
Bamse.

HELSEREGISTRERINGER
Tallene for 2014 er angitt i parentes. 

I 2015 fikk i alt 7 624 (7 732) hunder 
offisiell HD-diagnose og 3 715 (3 752) 
hunder fikk offisiell AD-diagnose. I alt 
118 (140) boxere fikk offisiell spondy-
losediagnose og 56 (41) fikk offisiell 
kneleddsdiagnose. 

40 (41) dachshunder fikk offisiell 
ryggdiagnose (forkalkede interverte-
bralskiver) i 2015 (sentral registrering 
startet august 2013).

DNA-tester, øyelysning og patella-
status
Arbeidet med sentral registrering 
av resultater fra rase- og sykdoms-
spesifikke DNA-tester er videreført 
også i 2015, og sju klubber har søkt 
og fått innvilget søknad om sen-
tral registrering av til sammen åtte 
tester i løpet av året. For flere raser 
er det i løpet av året innført krav om 
kjent DNA-status hos foreldredyr 
for registrering av valper (vedtatt av 
NKKs sunnhetsutvalg etter søknad fra 
raseklubb på grunnlag av vedtak på 
klubbens generalforsamling). 

Totalt 6 447 (6 142) hunder ble øye-
lyst i 2015 (tall for 2014 i parentes). 

Sentral registrering av patellastatus 
startet i 2013, og det stilles spesielle 
krav til veterinæren for å få avtale 
med NKK om å fastsette patellastatus 
for sentral registrering. Ved utgangen 
av 2015 hadde 201 (165) veterinærer 
avtale med NKK. I alt 1 424 (1 253) 
hunder fikk offisiell patellastatus i 
2015. 
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Diagnosegrad - antall

 
Gruppe

A  
(fri)

B
(fri)

C
(svak)

D
(middels)

E
(sterk)

Total-
sum

01 679 345 153 104 19 1300

02 546 215 160 93 31 1045

03 118 102 113 58 2 393

04 1 1 2

05 719 357 197 62 22 1357

06 164 72 40 7 4 287

07 703 309 160 66 8 1246

08 1112 337 204 87 15 1755

09 127 46 23 15 4 215

10 19 1 2 2 24

Sum 4188 1785 1052 494 105 7624

Diagnosegrad - antall

 
Gruppe

0  
(fri)

1
(svak)

2
(middels)

3
(sterk)

Totalsum

01 841 51 23 16 931

02 598 63 33 31 725

05 369 17 12 5 403

06 90 7 1 98

07 97 3 2 2 104

08 959 53 27 16 1055

09 67 4 1  72

03 246 33 12 14 305

10 16 3 3 22

Sum 3283 234 113 85 3715

Tabellen viser oversikt over offisielle røntgendiagnoser 
avlest i NKK i 2015 for henholdsvis HD (hofteleddsdys-
plasi) og AD (albueleddsdysplasi), fordelt på FCI-grup-
pe 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 1 eller B). 

AD betegner kroniske forandringer som utvikles i og 
rundt albueleddet.

HD-avlesninger i 2015 AD-avlesninger i 2015

Registrering og medlemstjenester
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Forvaltningsansvaret for de 
forskjellige rasene tilligger 
raseklubber og forbund, og 
det er stor aktivitet i disse.
Smakebiter fra enkelte av 
NKKs medlemsklubber 
og forbund presenteres i 
denne årsrapporten.

EN AV NKKs  

263  
KLUBBER

Norsk Dobermann Klubb - NDK
Norsk Dobermann Klubb er en aktiv klubb, og 
hadde ved utgangen av 2015 203 medlemmer. 

Vi arrangerte fem utstillinger i 2015.

Påmeldingsantall på disse utstillingene for vår 
rase:

• Aprilutstilling i Letohallen – 22 stk

• Romjulsutstillingen i Letohallen – 25 stk

• Rasevinnerutstilling i Leirsund - 101 stk

• Bergensutstillingen – 15 stk

• Grand Prix Trondheim – 19 stk

Det totale antall påmeldinger for alle raser på 
våre utstillinger ble hele 2854. 

I tiden som kommer vil vi konsentrere oss om å 
få flere startende til bruksprøver og flere i utstill-
ingsringen, samt å få opp registreringsantallet på 
rasen. 

Vi har fått to spesialdommere på dobermann i 
2015. 
 

INTERNASJONALE RESULTATER: 

• IDC Puppy Winner 2015 – Esbelto’s Blue Blood 

• IDC Sort Siegerinn 2015 – Jádore Gucci V Nobel 
Line 

• Europavinner valp og Bir valp – Esbelto’s Blue 
Blood 

• Europa juniorvinner og Bir Junior – Los Hushers 
Ceri 

• NDK Vinner – BIM og BIR bruks, og beste hode 
– Imidz Lady Eleanor

Årsrapport 2015 | Norsk Kennel Klub14
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Arrangementer og aktiviteter

Arrangementer og aktiviteter

Særkomiteer
NKKs særkomité for utstilling ble opprettet og gjort 
operativ fra desember 2015. Komiteen har fått delegert 
fullmakt fra Hovedstyret for å arbeide med og treffe 
beslutninger knyttet til utstillingsområdet. Opprettelsen 
av særkomiteen er et ledd i å møte intensjonen i NKKs 
lover om at beslutninger skal treffes på laveste rasjo-
nelle nivå og så nært berørte interesser som mulig. 

Med opprettelsen av denne særkomiteen har NKK nå 
tre særkomiteer; NKKs Jakthundkomité, NKKs Sports-
hundkomité og NKKs særkomité for utstilling. 

Antidoping 
NKKs antidopingreglement ble iverksatt fra 01.01.2014. 
Dopingkontroller ble også foretatt på enkelte arran-
gementer samme år, og dette arbeidet er videreført 
i 2015. Det ble gjennomført dopingkontroller på tre 
arrangementer i løpet av 2015. Dopingkontrollene om-
fattet hunder på utstilling, jaktprøve og Norgesmester-
skap i lydighet. Totalt ble sju hunder trukket ut og disse 
leverte urinprøve på stedet. Alle prøvene viste seg å 
være i orden. 

Europavinnerutstillingen 2015 til Norge 
NKK var tildelt vertskapet for FCIs Europavinnerutstil-
ling i 2015. Utstillingen ble holdt på Norges Varemesse i 
Lillestrøm 4. - 6. september 2015. Det ble et svært vel-
lykket og profesjonelt gjennomført arrangement som 
hele organisasjonen kan være stolt av! Se egen omtale 
s. 18-19.

Rekruttering til eksteriørdommerutdanning 
Dommerelevkurset ble startet opp i siste kvartal 2015 
med drøyt 20 deltakere. Fire eksteriørdommere er 
førstegangsautorisert i 2015, i tillegg har mange utvidet 
sin autorisasjon med én eller flere raser.

Utdannelse som kan lede til bemyndigelse eller  
godkjenning 
Det ble i 2015 avholdt kurs i kategoriene for: 

Instruktør trinn I 12

Instruktør trinn II - Lydighet 2

Instruktør trinn II – Bruks 1

Figurantkurs 10

Testlederkurs 5

RIK Grunnkurs 12

RIK Figurantkurs 4

Konkurranselederkurs 0

Autorisasjoner og godkjenninger i 2015

Instruktør trinn I 61

Instruktør trinn II – Brukshund 1

Instruktør trinn II – Lydighet 2

Instruktør trinn II – Agility 0

Figurant – K-test/FA/MH 15

Testleder – K-test/FA/MH 2

Freestyle/HTM 0

RIK 2

Rallylydighet 3

Ringsekretærer 13

Lydighetsdommer 1

Agilitydommer 0

Agilitydommer aut. måling 0

Jaktprøve for retrievere 3

Elghundprøve løshund 17

Elghundprøve bandhund 14

Drivende hunder tilsluttet NHKF 14

Fuglehundprøve 13

Jaktprøve halsende fuglehund 1

Drevprøve for dachshund 1

Ettersøk 48

Bruksprøve for schweisshund 0

Hiprøver 1

Drevprøve for basset 0
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Deltakelse på messer
To personer fra aktivitetsavdelingen deltok på Camp 
Villmark på Norges Varemesse i Lillestrøm. 

Norsk Vinner 
Norsk Vinnerutstilling ble avholdt på Hamar i oktober. 
Norgesmesterskap i juniorhandling og Norgesmester-
skap i agility var også en del av programmet denne 
helgen. Totalt deltok 5400 hunder.

NKKs internasjonale utstillinger 
NKK avholdt ni internasjonale utstillinger i 2015, i 
tillegg til FCIs Europavinnerutstilling, noe som er to 
internasjonale utstillinger færre enn NKK normalt 
arrangerer. Dette for å kunne sikre god gjennom-
føring av Europavinnerutstillingen. Totalt var det 
40 000 påmeldte hunder (inkl. lydighet, agility og 
juniorhandling) på de internasjonale arrangementene, 
inkludert Europavinnerutstillingen. 

NKKs årskonkurranse – mestvinnende hund innen 
ulike raser på NKKs utstillinger – ble videreført i 2015. 
Utviklingen i resultatene kunne følges gjennom året 
på NKKs nettsider, og vinnerne har fått tilsendt di-
plom. NKK gratulerer!

NKKs nasjonale alle rasers utstilling og valpeshow
For å få alle rasers utstilling i hele Norge også i 2015 
ble det i arrangert to nasjonale alle rasers utstilling i 
regi av NKKs regioner, i hhv. Harstad og Bodø. Totalt 
deltok 2430 hunder på de to utstillingene. 

NKK arrangerte valpeshow også i 2015. Denne gan-
gen som en del av arrangementet Oslo Pet Show 
på Norges Varemesse. Dette er populære arrange-
menter og en fin anledning til å sosialisere valper og 
for publikum til å møte valper av mange forskjellige 
raser. Mer enn 500 valper var påmeldt over to dager. 

Arrangementer i regi av klubber/forbund
Totalt har det vært arrangert 492 utstillinger og 98 
agility og 173 lydighetstevner i 2015. Disse fordeler 
seg fra små rasespesialer på noen få titalls deltakere 
til større arrangementer. En del av utstillingene om-
fatter også lydighet, agility og uoffisielle valpe show. 

Ettersøkshunder 
I 2015 ble det registrert 1457 nye ettersøksekvipasjer 
til bruk på skadet vilt. Dette er en økning på 35,8 % 
fra 2014. 

Regelverk
Følgende regelverk har blitt revidert:

• Utstillingsregler
• Championatregler
• Regler for autorisasjon av ringsekretærer
• Regelverk for juniorhandling
• Brukshundprøver – nordisk program
• Jaktprøveregler for retriever

NORSKE DELTAKERE I UTLANDET 

NORDISK MESTERSKAP LYDIGHET 
Det ble en flott norsk innsats i Nordisk mesterskap i 
lydighet 2015, som ble arrangert i Herning, Danmark 
i november. I den individuelle konkurransen ble Hege 
Johnsen og border collien Myrullen’s Lille Herman 
beste norske ekvipasje med bronsemedalje. Det norske 
laget kom på andreplass i lagkonkurransen.

VM I LYDIGHET 
VM i lydighet ble arrangert i Torini, Italia i juni, i tilknyt-
ning til Verdensvinnerutstillingen. Line F. Flatland med 
hunden Harry Pepper ble beste norske ekvipasje på 
åttende plass. Det ble en fin bronsemedalje til Norge i 
lagkonkurransen. 
 
NORDISK MESTERSKAP I AGILITY
Mesterskapet ble arrangert i Turku, Finland i august. Vi 
fikk se supre individuelle norske resultater med gull til 
Lise-Irene Hansen med Nice of You To Come Byexze-
riousxzir «Mr.X» (klasse large) og sølv til Mina M. Engh 
Mathisen og Rockhound’s Cosalite «Ifa» (klasse me-
dium). I tillegg var det gode norske laginnsatser, med 
sølv til «lag medium» og bronse til «lag small». 

VM I AGILITY 
Mesterskapet ble arrangert i Bologna, Italia 8. - 11. sep-
tember 2015. Beste norske plassering ble Tarjei Bratt 
Hveding-Gabrielsen med 22. plass i klasse «small» med 
hunden Narjana’s Baronesse Galena. Det norske laget i 
«small» fikk en flott femteplass av 31 lag.

NORDISK MESTERSKAP I KREATIV LYDIGHET 
Mesterskapet ble arrangert i Finland i desember. Norge 
hadde dessverre ikke deltakere i mesterskapet denne 
gangen.

NORDISK MESTERSKAP I JUNIORHANDLING 
Nordisk mesterskap i juniorhandling ble arrangert i 
Sverige i forbindelse med Nordisk Vinnerutstilling i de-
sember. De norske deltakerne gjorde en fin figur, men 
plasserte seg ikke i finalene. 
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BAMSEVINNER 2015 
NORD UCH NJV-13 NV-14 NORDV-14 DKV-14 EUW-15 
Shyloch Qosmos, kerry blue terrier, Helge Kvivesen, 
Halden.

ÅRETS MESTVINNENDE VETERAN 
INT NORD HR FI SLO ROGr UCH WW-08 NV-07-08-
09-11-13-14 NORDV-08-14 DKV09-10 NVV-14 NORD-
VV-14 EUVW-15 Wervest’s Winn, dvergdachshund 
strihåret, Vera Vestby, Nordre Frogn.

ÅRETS MESTVINNENDE AVLSHUND 
INT NORD UCH Courtborne Sinaxs Antilla, saluki, Geir 
Land og Kenneth Karlsen, Østre Gausdal.

ÅRETS MESTVINNENDE OPPDRETTER 
Aquafortis - portugisisk vannhund, Runi Kristiansen, 
Hvittingfoss.

ÅRETS MESTVINNENDE HUND AV NORSK RASE 
N UCH SE UCH DK UCH NJV-13 SEJV-13 SEV-13 NV-14 
NORDV-14 DKV-14 EUW-15 Kimura’s Peer Gynt, norsk 
buhund, Kathrine Øksnevad Lindstrøm, Karmsund.

GERAPOKALEN 
BH Despina Galdr «Pink», border collie, Hege Schea 
Bakke, Aurskog.

H.P. PETTERSENS MINNEPOKAL 
Kaisa, blandingshund, Hilde Slorafoss, Hemnes.

KALAPOKALEN 
Klasse Liten: N A(H)CH N ACH Shatena’s Enya Of Mist, 
shetland sheepdog, Tove Olsen, Strømmen.
Klasse Mellom: N A(H)CH N ACH AGIII Foxlike Fred 
Flintstone, shetland sheepdog, Vibeke Vendelbo Sten-
seth, Sande i Vestfold.
Klasse Stor: BH N RL CH N ACH AGIII AGHIII Toller-
stemmen’s Jessie, nova scotia duck tolling retriever, 
Elin Henriksen, Kodal.

NM I JUNIORHANDLING 
Vinner av NM i juniorhandling 2015 var Julie Sofie Sø-
rum Bjørklund. 

NM AGILITY 
Klasse Liten: NORD UCH NV-12 N ACH N A(H)CH Nar-
jana’s Baronesse Galena, engelsk toy terrier, Tarjei Bratt 
Hveding-Gabrielsen, Våler i Østfold.
Klasse Mellom: N UCH N ACH N SE A(H)CH NV-13 
NORDV-10 Light My Fire Taquine, pyreneisk gjeterhund 
m/korthåret hode, Elin Holmstad Arnesen, Skui.
Klasse Stor: N ACH N A(H)CH Muletunet’s Bee-Lula, 
belgisk fårehund groenendael, Ingrid Askim, Trond-
heim.

LAG
Klasse Liten: Stovner Hundeklubb – Knøttene
Klasse Mellom: Oslo og Omegn Dressurklubb –  
Klasse Stor: Nes Hundeklubb – A Run 4 Fun

NM LYDIGHET 
Harry Pepper, border collie, Line F. Frøystad, Sandnes. 

Arrangementer og aktiviteter

Statistikk

Krapylene
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European Dog Show 2015
Norgeshistoriens største hundearrangement

Ett av høydepunktene for NKK i 2015 var avviklingen av «hunde-EM»  
- European Dog Show (EDS), som ble arrangert i Norge for aller første 
gang. Festen på Norges Varemesse i Lillestrøm varte tre dager til ende,  
4. - 6. september. EDS er ett av de fire store årlige internasjonale hunde- 
arrangementene, og ble som seg hør og bør det største i sitt slag i norsk 
historie.
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17 000 PÅMELDTE HUNDER
I tillegg til selve EDS avholdt over 50 
av NKKs raseklubber sine rasespesi-
aler på Norges Varemesse i løpet av 
disse tre dagene. Med 12 000 på-
meldinger til selve EDS, og 5000 til 
rasespesialene, ble det totale antallet 
påmeldte hunderr rekordhøye 17 000. 
Arrangementet ble åpnet på stem-
ningsfullt vis med sang av Helene 
Bøksle, og flere celebre gjester – 
inkludert statsminister Erna Solberg 
– tok turen innom Norges Varemesse i 
løpet av disse dagene. 

Da de tre hektiske dagene var vel 
overstått, kunne NKK som organisa-
sjon se tilbake på et vellykket arran-
gement hvor vi virkelig fikk vist at for 
oss står hundevelferd og glede i fokus. 
NKK er svært stolte over å ha vært 
vertskap for EDS, og ikke minst av å 
ha levert et flott arrangement til alle 
våre besøkende.

HUNDEVELFERD I FOKUS
NKKs klare målsetting med EDS var å 
skape et utstillervennlig arrangement 
med hund og hundevelferd i sentrum.  
I månedene frem mot arrangementet 
hadde NKK fått stor oppmerksomhet 
også internasjonalt for sitt engasje-
ment for hundevelferd i Kina, og en av 
pressekonferansene i løpet av arran-
gementet konsentrerte seg utelukken-
de om dette.

 - For NKK var det svært viktig å 
benytte denne anledningen til å sette 
fokus på hundevelferd og glede i alle 
ledd. Alt fra logistikken rundt arrange-
mentet, oppvisningene i finaleringen 
til temaene for pressekonferansene 
reflekterte dette, sier NKKs adminis-
trerende direktør Trine Hage. 

KNUSTE ALLE REKORDER
Tall fra Norges Varemesse viser også 
tydelig at arrangementet var en stor 
suksess – totalt tok over 25 000 
tobeinte turen innom i løpet av de tre 
dagene. Dette gjorde EDS til den nest 
største messen i Norge i 2015.

VIKTIGE TALL:
Besøkende fredag: 6 816
Besøkende lørdag: 11 433
Besøkende søndag: 7 522
Antall frivillige: 650
Antall land representert: 51
Live streaming sett av 72 500
Pressekonferanse om internasjonal 
hundevelferd sett av 3500
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Terminfestede prøver

Navn Ant.
prøver

Avlyste 
prøver

Antall 
hunder*

ANLEGGSPRØVE  
BLODSPOR

0 0 0

APPORTPRØVE  
FOR SPANIELS

8 0 106

APPORTPRØVE FOR 
SPANIELS BEVEGELIG

5 0 24

BLODSPORPRØVE  
- BEVEGELIG

147 5 1349

BLODSPORPRØVE  
- ORDINÆR/SAMLET

98 3 1677

BRUKSHUNDPRØVE 
(NBF)

121 2 879

BRUKSPRØVE FOR  
SCHWEISSHUNDER

2 0 37

DREVPRØVE FOR  
BASSETS - BEVEGELIG

2 1 58

DREVPRØVE FOR 
BASSETS - ORDINÆR/
SAMLET

5 1 41

DREVPRØVE FOR  
ALPINSK DACHSBRACKE

1 0 7

DREVPRØVE FOR 
DACHSHUND  
- BEVEGELIG

12 0 81

DREVPRØVE FOR 
DACHSHUND  
- ORDINÆR/SAMLET

14 0 191

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS 
SAMLET, BANDHUND

27 2 183

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS 
SAMLET, LØSHUND

17 1 60

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS 
SEPARAT, BANDHUND

24 0 213

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS 
SEPARAT, LØSHUND

27 0 81

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS 
SAMLET, BANDHUND

11 0 67

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS 
SAMLET, LØSHUND

15 0 72

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS 
SEPARAT, BANDHUND

15 0 59

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS 
SEPARAT, LØSHUND

23 0 31

ELGSPORPRØVE 20 1 14

FERSKSPORPRØVE  
- BEVEGELIG

135 7 1072

FERSKSPORPRØVE 
- ORDINÆR/SAMLET

1 0 9

FUGLEHUNDPRØVE  
- APPORT

18 0 725

FUGLEHUNDPRØVE  
- FULLKOMBINERT

15 3 42

FUGLEHUNDPRØVE  
- HØYFJELL HØST

47 1 6278

Navn Ant.
prøver

Avlyste 
prøver

Antall 
hunder*

FUGLEHUNDPRØVE  
- HØYFJELL VINTER

58 3 8184

FUGLEHUNDPRØVE  
- LAVLAND HØST

10 0 1438

FUGLEHUNDPRØVE  
- SKOGSFUGL HØST

38 3 755

FUNKSJONSANALYSE 23 5 65

HAREHUNDPRØVE  
- RR RÅDYRRENHET

18 3 11

HAREHUNDPRØVE  
EP - ELITE

34 6 743

HAREHUNDPRØVE  
SP - SMÅHUNDER

27 5 177

HAREHUNDPRØVE  
ÅP - ÅPEN SAMLET

9 3 36

HAREHUNDPRØVE  
ÅP - ÅPEN SEPARAT

21 0 191

HIPRØVE 14 3 107

HIPRØVE BEVEGELIG 8 3 38

JAKTANLEGGSPRØVE 
FOR SPANIEL  
- BEVEGELIG

6 0 28

JAKTANLEGGSPRØVE 
FOR SPANIELRASENE

7 0 51

JAKTPRØVE FOR  
SPANIELS

8 0 106

JAKTPRØVE FOR 
HALSENDE FUGLEHUND

11 2 62

JAKTPRØVE FOR 
HALSENDE FUGLEHUND 
- SPREDT

2 0 20

JAKTPRØVE FOR  
RETRIEVERE

63 0 1294

KARAKTERTEST 20 5 74

KREATIV LYDIGHET 7 0 118

LURE-COURSING FOR 
MYNDER

4 0 289

MENTALBESKRIVELSE 
HUND

41 7 312

NKKS KÅRINGSPRØVE 9 1 51

RALLYLYDIGHET 90 1 3972

RIK OG RIK-
BRUKSHUND PRØVER

109 21 --

TREKKHUNDPRØVE FOR 
POLARE RASER

38 0 --

VANNPRØVE FOR NEW-
FOUNDLANDSHUND

5 0 76

Sum antall prøver 1323 123 31554*

*Omfatter antall hunder på prøver i 2015 som er ferdig aner-
kjent pr. 20.01.16. Enkelte prøvetyper har ikke resultatregistre-
ring og fremkommer derfor ikke (--).
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Norsk Retrieverklubb

NRK ble stiftet i 1960 og hadde totalt 5230 
medlemmer pr 31.12.15. Medlemsbladet vårt heter 
Retrievernytt og sendes ut til alle medlemmer 
fem ganger årlig. Klubben har 19 avdelinger fra 
Agder i syd, til Tromsø, Vadsø og Vest- Finnmark 
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 sær-
skilt nevnes blodsporprøver, fersksporprøver, 
jaktprøve for retrievere og utstilling.

JAKTPRØVER
Det ble i 2015 avholdt en rekke jaktprøver for 
mange av klubbens raser. Alle klubbens raser kan 
delta på jaktprøver i klubbens regi: Chesapeake 
bay retriever, curly coated retriever, flat coated 
retriever, golden retriever, labrador retriever og 
nova scotia duck tolling retriever.

Jaktmiljøet i Norsk Retrieverklubb er stort og 
aktivt, og ser en positiv trend med stadig økende 
påmeldinger og flere aktive utøvere. Det er også 
en positiv rekruttering av nye dommere. 

Vi har heldigvis også en velfungerende sentral 
jaktkomité som jobber godt. I tillegg til aktivite-
tene her hjemme har klubben også hatt deltagere 
på mange forskjellige internasjonale prøver gjen-
nom året. 

BLODSPORPRØVER – FERSKSPORPRØVER
Flere av klubbens avdelinger har arrangert både 
anleggsprøver, ordinære og bevegelige blodspor-
prøver og fersksporprøver. Klubben har et lite, 
men aktivt miljø innen blodspor. Klubben har et 
godt samarbeid med Norske Dachshundklubbers 
Forbund om flere av blodsporarrangementene, 
og vi bytter på å arrangere NM spor annethvert 
år. I år gikk NM spor av stabelen på Sunnmøre, 
med 40 deltakere. 

I tillegg arrangerer noen avdelinger egne blod-
sporprøver og kurs. Her ser vi store påmeldings-
antall. Til vår store glede oppnår retrieverne også 
meget gode resultater i både inn- og utland.

UTSTILLING
På utstillingsfronten var årets to høydepunk-
ter pinseutstillingen, med 230 deltagere begge 
dager, samt klubbens spesial på European Dog 
Show, med 340 deltakere. I tillegg deltok 180 på 
årets utstilling i Elverum.

Vi har en god rekruttering av dommere, men 
dessverre er nesten alle disse fra én rasegruppe. 
Vi ønsker oss derfor flere kandidater fra de andre 
rasegruppene.

Vi har hatt utfordringer når det gjelder antall ut-
stillinger, men har fått gjennomført en reduksjon 
over noen år slik at vi nå er der vi ønsker å være, 
med ca. 40 til 45 utstillinger i året. En av våre pri-
oriteringer fremover er å jobbe med å rekruttere 
flere til å stille hunden sin.

Norsk Retrieverklubb er en raseklubb for rasene chesapeake bay retriev-
er, curly coated retriever, flat coated retriever, golden retriever, labrador 
retriever og nova scotia duck tolling retriever. 
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27. - 29.03 FUGLEHUNDPRØVE HØYFJELL- VINTER 
Sted: Andøy. Arrangør: Harstad & Vesterålen Fugle-
hundklubb. Norgesmester: Engelsk setter, «Berguglas 
Hi-trøkk», Ingvar Rødsjø.

01. - 02.08 RIK 
Sted: Østlandet. Arrangør: Norsk Kennel Klub.  
Norgesmester: Riesenschnauzer sort, «Pasco Vom 
Reusser Land», Marius Hauge.

08.08 BLODSPORPRØVE 
Sted: Sykkylven. Arrangør: Norsk Retrieverklubb.
Norgesmester: Norsk elghund sort, «Kullskogens 
RT-Cassi», Anders Mikal Andersen.

07. - 08.08 BRUKSHUNDPRØVE 
Sted: Hønefoss. Arrangør: Norsk Brukshundsports For-
bund. Norgesmester rundering: Border collie, «Tune-
vannets Izi», Monica Tegler.  
Norgesmester spor: Schäferhund, «Vargfjells Inouk», 
Anne Tvedt.

07.08 ELGHUNDPRØVE- BANDHUND
Sted: Hordaland. Arrangør: Hordaland Elghundklubb.
Norgesmester: Norsk elghund sort, «Cimba», May og 
Morten Midtflå.

28. - 30.08 FUGLEHUNDPRØVE – SKOGSFUGL HØST 
Sted: Buhol. Arrangør: Norsk Vorstehhundklubb Oslo/
Akershus. Norgesmester: Irsk setter, «Furunakken’s 
Balto», Geir Haugen.

04. - 06.09 FUGLEHUNDPRØVE – HØYFJELL HØST 
Sted: Kongsvold. Arrangør: Norsk Pointerklub.
Norgesmester: Pointer, «Eidemlia’s Dalla T», Henry J. 
Espeset.

11. - 12.09 DREVPRØVE FOR BASSET
Sted: Vega. Arrangør: Norsk Bassetklubb.
Norgesmester: Petit basset griffon vendeen, «Disert Hi 
Quadrupéde De Fergeau», Ingunn Stablum og Jørgen 
Nergård.

09. - 11.10 FUGLEHUNDPRØVE – LAVLAND HØST 
Sted: Hamar. Arrangør: Hedmark og Oppland Fugle-
hundklubb. Norgesmester: Engelsk setter, «Hågakol-
len’s Vixen», Yngve Kleppang og Tom Johansen.

07.11 HAREHUNDPRØVE – SMÅHUNDER 
Sted: Osbakken. Arrangør: Vestoppland Harehund-
klubb. Norgesmester: Beagle, «Tyriberget`s Kikki», 
Arve Hansen.

14. - 15.11 JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND. 
Sted: Hedmark. Arrangør: Norsk Spesialklubb for 
Finsk- og Norrbottenspets. Norgesmester: Finsk spets, 
«Spetsbackens Nila», Cato Brusveen.

13.11 DREVPRØVE FOR DACHSHUND 
Sted: Vest-Agder. Arrangør: Vest-Agder Dachshund-
klubb. Norgesmester: Dachshund strihåret, «Moltemy-
ras Storm», Bjørn Egil Hultin.

20. - 21.11 HAREHUNDPRØVE – ELITE 
Sted: Aust-Agder. Arrangør: Aust-Agder Harehund-
klubb. Norgesmester: Finsk støver, «FB Anja», Rolf 
Syvertsen.

14.12 KREATIV LYDIGHET
Sted: Østlandet. Arrangør: Norsk Freestyleforening.
Norgesmester: Border collie, «Camp Alpha’s Izi», Jessi-
ca Karlgren i HTM og australian shepherd, «Memory of 
Sara Av Sea Perto», Marianne Aas.

NM - ARRANGEMENTER  
- prøver i 2015
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Norske Dachshundklubbers  
forbund

UTSTILLING 
Totalt hadde klubben 1210 påmeldinger til våre 
utstillinger i 2015. Dette er en nedgang fra 2014, 
som var et toppår med 1421. Tallene har ligget fra 
1150 til 1421 de siste fem årene.  

SPOR:
Ordinære blodsporprøver arrangert av NDFs  
lokalklubber: 479 (210 dachshunder).
Bevegelige blodsporprøver arrangert av NDFs 
lokalklubber: 446 (220 dachshunder)
Fersksporprøver arrangert av NDFs lokalklubber: 
207 (69 dachshunder).

Klubben har hatt stabil deltakelse på alle sporprø-
ver de siste årene.

HIPRØVER
Hiprøvene som arrangeres av oss er åpne både 
for dachshunder og terriere. Ansvaret for prøvene 
er delt mellom Norske Dachshundklubbers For-
bund og Norsk Terrierklubb.

Deltakere 2015: 66. De fleste dachshunder som 
stiller på hiprøve er korthår og strihår av standard 
størrelse. Men også noen langhårede deltar med 
gode resultater. En utfordring er å få med flere 
dachshunder på prøver, også de mindre variante-
ne.

NDF har i en nylig vedtatt strategiplan satt seg 
som mål å øke antallet deltakere på hiprøver i 
årene framover.

DREVPRØVER
Deltakere 2015: 299.
Dette er en stor og gledelig økning fra 2014!

Fire nye dommere er under utdanning. Interessen 
for å starte på drevprøver er økende, og vi har 
fått anledning til å arrangere prøver også i januar 
og februar. Dette tror vi vil være positivt for del-
takelsen. Klubben har en konkret målsetting om å 
få flere prøvede individer, og det er vi på god veg 
mot. NDF har i en nylig vedtatt strategiplan satt 
seg som mål å øke antallet deltakere på drevprø-
ver i årene framover.

På Nordisk Mesterskap i Finland i november 2015 
kom Int. J(d)CH Kvilestads Fibbe og eier og fører 
Johan Malm på andreplass. Denne ekvipasjen 
avsluttet dermed en fantastisk karriere med en 
sølvmedalje i et internasjonalt mesterskap.

Norske Dachshundklubbers forbund ble stiftet i 1960. Forbundet består i 
dag av 15 lokalklubber som dekker hele landet. Klubbene arrangerer ut-
stillinger og prøver. Totalt hadde forbundet ved utgangen av 2015 2234 
medlemmer.
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Utdanning, samarbeid og 
kunnskapsformidling

Hundevelferd, kunnskap om sunn avl 
og sunt oppdrett, både på nasjonalt 
og internasjonalt nivå, har gjennom 
en årrekke stått sentralt i NKK. Vår vi-
sjon er at vi, gjennom en inkluderende 
avlsstrategi som bygger på opplæ-
ring, kunnskap og respekt, skal avle 
Europas beste og friskeste hunder! 
Informasjons- og utdanningsvirksom-
heten vedrørende helse, avl og opp-
drett, og ikke minst sosial tilpasning 
og atferd, har pågått for fullt også i 
2015. NKK er stolte av at vi kan tilby 
ettertraktede helgekurs og seminarer 
med glimrende forelesere fra både 
inn- og utland.

NKKs Oppdretterskole
Utdanning av oppdrettere med regi-
onale helgekurs over hele landet har 
pågått jevnlig i mer enn 20 år i NKK. 
NKKs Oppdretterskole består av to 
helgekurs, og en kursserie ble avslut-
tet i 2015 med kurs 2 i Oslo. Oppdret-
terskolen tok så en liten pause, og 
planleggingen av en ny kursserie med 
nye foredragsholdere og oppstart i 
2016 ble påbegynt i slutten av 2015.

Avlsrådskurs
Årets avlsrådskurs ble arrangert på 
Sørmarka kurs- og konferansesenter. 
Kurset var fulltegnet. Målgruppen 
for kurset er raseklubbenes styrer og 
avlsråd. 

Kynologikurs
Det har vært arrangert flere kynologi-
kurs rundt om i landet. Disse kursene 
arrangeres fortrinnsvis av NKKs regio-
ner. Kynologikurset er obligatorisk for 
opptak til eksteriørdommerutdanning, 
men det er også et stort antall delta-
gere ved disse kursene som ikke har 
dommerambisjoner. 

Seminarer og møter i raseklubbene
NKKs veterinærer er populære fore-
dragsholdere i raseklubber som øn-
sker å oppdatere seg på ulike temaer 
innen helse og avl. I 2015 foreleste 
de på i alt ti konferanser i regi av 
raseklubbene. I tillegg har adminis-
trasjonen avholdt møter om avl og 
helsearbeid med styre/avlsråd i flere 
raseklubber.

Veterinære fagmiljøer 
Det er svært viktig at NKK har et 
godt samarbeid med det veterinære 
fagmiljøet og at vi forstår hverandre 
og spiller på lag i arbeidet for hunde-
velferd og helse. 

NKK er stolte av at vi kan tilby ettertraktede 
helgekurs og seminarer med glimrende  
forelesere fra både inn- og utland.
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Hønefoss og omegn brukshundklubb
Hønefoss og Omegn Brukshundklubb er klub-
ben for alle med interesse for hund, enten du vil 
drive med agility, bruks, lydighet, rallylydighet, 
RIK, Smeller, spesialsøk eller utstilling – eller bare 
ønsker å aktivisere hunden.

Vi er en stor og aktiv klubb med mer enn 600 
medlemmer, som har hunder av 112 raser. 

BRUKSHUNDTRENING
Klubben arrangerte i 2015 treninger for rundering 
samt spor- og feltsøk. Antall deltakere varierer 
noe, men anslagsvis 20 ekvipasjer har vært sta-
bile i sommerhalvåret. 

AGILITY OG LYDIGHET
Vi har ca. 40 aktive agilityekvipasjer. Vi ser at 
interessen for agility er noe lavere enn tidligere. 
Vi ser også noe lavere rekruttering til lydighet enn 
tidligere – og klubben har derfor nå gjort lydighet 
til satsingsområde for 2016!
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For å øke samarbeidet med dette 
miljøet var to av våre veterinærer 
representert med en egen stand på 
Veterinærdagene i 2015. I tillegg 
har NKKs veterinærer forelest for 
Veterinærforeningens lokallag. NKK 
foreleste også i 2015 for studenter 
ved NMBU Veterinærhøgskolen innen 
en rekke ulike tema: Dyrevelferd, om 
organisasjonen, raser, rasestandar-
der, sunn avl, helseundersøkelser og 
problemer knyttet til både utvalg og 
kombinasjon av avlsdyr samt fød-
selsproblematikk 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 dyre-
velferd og glede.

Røntgenkurs for veterinærer
Kvalitetssikring ved røntgenfotogra-
fering av hofter og albuer er et viktig 
ledd i avlsarbeidet. NKKs årlige rønt-
genkurs, som arrangeres i samarbeid 
med Den norske veterinærforening, 
ble avholdt i september. Dette kurset 

er obligatorisk for alle veterinærer 
som ønsker å sende inn røntgenbilder 
for avlesning i NKK. 

NKKs Forskningsforum hund
Årets Forskningsforum hund, det 22. 
i rekken, samlet rundt 140 deltagere. 
Dette er et arrangement som er unikt 
i verdenssammenheng. Her møtes alle 
som er interessert i forskning på helse 
og velferd hos hund. Målgruppen er 
hele hunde-Norge: Forskere, hun-
deklubber, oppdrettere, hundeeiere, 
veterinærer, dyrepleiere, studenter 
og alle andre med interesse for hund. 
Hele 11 forskere og studentgrupper 
informerte om pågående prosjekter 
og resultater fra avsluttede pro-
sjekter. Det ble foretatt utdeling 
av forskningsmidler fra Stiftelsen 
Forskingsfondet kreft hos Hund, hvor 
NKK er en av stifterne. 

Studieforbundet
Kr 2 755 395 ble tilført NKK-orga-
nisasjonen i form av kurstilskudd i 
løpet av 2015. 1494 kurs med 10 081 
deltagere som ble undervist i 31 266 
timer. Dette gjør NKK til den største 

organisasjonen i Studieforbundet 
natur og miljø. NKK er representert i 
Studieforbundet natur og miljøs styre 
ved organisasjonsavdelingens Dagny 
Wangensteen, mens Øystein Eikeseth 
innehar ordførervervet. NKK har også 
tillitsvalgte i fylkesleddene i Studie-
forbundet. 

FRIFO
NKK fikk i 2013 tilskudd fra FRIFO. 
Det ble søkt om tilskudd til tre pro-
sjekter; Hundens Dag med oppryd-
ding i nærområdet, Barn og Ungdom 
aktiv med hund og til arrangering av 
sommerleir. I sum ble NKK tildelt kr 
800 000 i støtte til disse prosjektene.

Vår visjon er at vi gjennom en inkluderende avlsstrategi, 
som bygger på opplæring, kunnskap og respekt, skal avle 
Europas beste og friskeste hunder!
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Hønefoss Hundeklubb
Klubben er en liten, men aktiv. Vi ble stiftet i 1996, og hadde  
202 medlemmer ved utgangen av 2015. 

KURS
I 2015 arrangerte vi blant annet lydighetskurs, 
valpekurs, rallylydighetskurs, sporkurs og bruks-
hundsportprøver. I tillegg har klubben organisert 
treninger innen brukshundgrener, lydighet og 
Smeller. Totalt har 300 deltakere vært med på 
aktiviteter i regi av klubben i 2015.

Vi ser større aktivitet på de ulike treningsgruppe-
ne enn på flere år.

Fremover vil vi konsentrere oss om å finne nye 
treningsområder og lokaler, samt feire klubbens 
20–årsjubileum med kake og masse familievennli-
ge aktiviteter i juni 2016. I tillegg skal vi arrangere 
samling med hundefaglig fordypning helga 5. - 7. 
august på Torpomoen i Hallingdal. 

Vår målsetting for 2016 er å tilby kurs og trenin-
ger på minst samme nivå som i 2015.
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Myndigheter og samfunn

Rettssikkerhet 
Gjennom 2015 dukket det opp flere 
saker som illustrerte viktigheten av 
hunders rettssikkerhet. En av disse 
var den såkalte Lucas-saken, der en 
hund ble druknet av sin eier. NKK var 
tidlig ute med uttalelser, og stilte seg 
svært positive til at saken endte med 
dom. 

Mannen som utførte mishandlingen 
ble i 2015 fradømt retten til å eie dyr 
i ti år framover. Dommen på seks må-
neders fengsel var mildere enn aktors 
påstand, som lød på ett års fengsel, 
men betydelig strengere enn det som 
har vært vanlig i saker om dyremis-
handling. Lagmannsretten halverte 
deretter dommen, og dommen ble 
deretter anket videre. Mannen ble til 
slutt dømt i Høyesterett til 90 dagers 
ubetinget fengsel. NKK var tydelige 

på at denne dommen, til tross for at 
den er et steg i riktig retning, er for 
mild, og at den ikke reflekterer lovens 
tekst om at dyr har en verdi i seg selv. 
Vi vil derfor følge denne typen saker 
nøye også i fremtiden, og fortsette å 
kjempe for at vold mot dyr skal slås 
hardt ned på. 

Oppheving av raseforbud
NKK har gjentatte ganger uttalt seg 
kritisk til raseforbudet, og den om-
vendte bevisbyrden dagens hundelov 
pålegger eiere av blandingshunder.  
I mars 2015 dukket det opp nok et 
eksempel på dette, da blandings-
hunden Amy ble hentet på døren av 
politiet. Politiet hevdet at Amy var 
av forbudt rase, og tok hunden med 
seg på stedet, til tross for at den aldri 
hadde vært involvert i uheldige epi-
soder verken med andre hunder eller 

mennesker. NKK bisto med uttalelser 
fra sakkyndige, noe som bidro til at 
hunden ble tilbakeført til sin eier. 

I etterkant av at Amy ble hentet, ble 
hun plassert på kennel på hemmelig 
sted i påvente av en avklaring. Ifølge 
eier er Amy en blanding av pointer 
og amerikansk bulldog, mens politiet 
mente at Amy var helt eller delvis 
amerikansk staffordshire terrier. 
Da den ene av Amys foreldre ikke 
lenger er i live, og det ikke er mu-
lig å dokumentere foreldreskap for 
blandingshunder uten å ta blodprøve 
av foreldre, befant Amys eier seg i 
samme situasjon som flere hunde-
eiere i Norge har gjort de siste årene 
– bevisbyrden for å dokumentere at 
hunden ikke er ulovlig legges på eier, 
og om dette ikke er mulig kan politiet 
fatte vedtak om avliving. Som NKK 

NKK har fortsatt sitt målrettede arbeid mot myndigheter og samfunn på 
en rekke områder i løpet av 2015. Båndtvang, rettssikkerhet og rasefor-
bud er fortsatt viktige saker.
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NKK stiller seg ikke bak ønsket om helårsbåndtvang, da dette er noe NKK 
er prinsipielt uenig i. Hunder trenger å kunne bevege seg fritt for å utøve 
naturlig atferd.

har påpekt ved flere anledninger, 
også overfor politikere, strider dette 
mot vanlig rettspraksis, hvor bevis-
byrden pålegges påtalemyndigheten. 
Dette legger en fullstendig urimelig 
byrde på hundeeiere.

I denne situasjonen kontaktet hel-
digvis politiet NKK for bistand. NKK 
oppnevnte tre sakkyndige eksteriør-
dommere, som har den nødvendige 
kompetansen til å avklare spørsmålet 
om raseopphav. De er godkjente 
eksteriørdommere for rasene på for-
budslista eller rasespesialister på ter-
riere, og har lang fartstid som dom-
mere. De sakkyndige kunne i denne 
saken bekrefte at Amys raseopphav 
ikke er amerikansk staffordshire terri-
er. Politiet valgte derfor å tilbakeføre 
hunden til eier, basert på uttalelsene 
fra de sakkyndige.

NKK var glade for å ha bidratt til opp-
klaringen av denne saken. Amy-saken 
bekrefter allikevel nok en gang at 
eiere av blandingshunder i prinsippet 
er rettsløse, og enhver hundeeier kan 
forestille seg fortvilelsen når politiet 
står på døren for å hente hunden din 
uten at den har gjort noe annet galt 
enn å ha «feil» utseende. 

NKK har stor respekt for at loven må 
håndheves, men saker som denne 
viser hvor vilkårlig loven rammer og 
hvor problematisk det i praksis er at 
lovverket definerer farlighet basert på 
eksteriørmessige trekk. Dette er år-
saken til at vi ønsker at raseforbudet 
i sin helhet må oppheves, noe vi også 
har argumentert for i vår erfarings-
rapport om hundeloven.

Båndtvang 
På sitt årsmøte januar 2015 vedtok 
Oslo Høyre å innføre båndtvang i 
parkene året rundt. NKK var svært 
skuffet over vedtaket. Vi tok derfor 
kontakt med flere partiers Oslo- 
avdelinger for å diskutere problemstil-
lingen. Møter med KrF, Venstre, Høyre 
og Frp ble avholdt vår og sommer 
2015, i samarbeid med NKK region 
Oslo/Akershus. 

NKK stiller seg ikke bak ønsket om 
helårsbåndtvang, da dette er noe 
NKK er prinsipielt uenig i. Hunder 
trenger å kunne bevege seg fritt for å 
utøve naturlig atferd. 

At ikke alle liker hunder er en realitet, 
men det at Oslo Høyre fattet et ved-
tak som ensidig retter seg etter disse 
menneskenes behov og nekter hun-
der å gå løs i Oslo parker kan sette en 
svært uheldig presedens for resten 
av landet. Hundeloven skal beskytte 
dyreliv i den sårbare perioden i vår- 
og sommerhalvåret, ikke mennesker 
som har en negativ holdning til hund. 
Dessuten pålegger loven å veie opp 
hensynet til hundens velferd mot et 
eventuelt forbud.

Hundeeiere er flittige brukere av 
parker og friområder året rundt. NKK 
jobber med å bevisstgjøre alle hunde-
eiere til å bli ansvarlige samfunnsbor-
gere, og er derfor imot enda flere re-
striksjoner som rammer den lovlydige 
og uproblematiske brorparten. 

Møtene som ble avholdt med de 
forskjellige partiene var svært posi-
tive, og NKKs argumenter ble godt 
mottatt. Partiene ga klare tilbake-
meldinger på at helårsbåndtvang i 
Oslos parker ikke vil bli innført. Dette 
er selvfølgelig svært positivt, men 
debatten viser allikevel viktigheten 
av å imøtekomme argumenter for 
utvidet bruk av båndtvang, og å være 
proaktive i vårt politiske arbeid.

Myndigheter og samfunn
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Steigen Hundeklubb

Selbu Trekk- og 
brukshundklubb

Steigen Hundeklubb holder til i vakre Steigen kommune og er et tilbud  
for hundeeiere i Nord-Salten. Klubben ble stiftet i 1983, og arrangerer  
treff, kurs, turer og sosiale sammenkomster. 

Vi deler alle en stor hundeinteresse, og det er trivelig å møtes og være 
sammen med andre som har samme interesse slik at vi kan dele erfaringer 
og hjelpe hverandre. For oss er det viktigste at hundene blir aktivisert! 

Vi hadde ved utgangen av 2015 48 medlemmer.

AKTIVITETER 2015

• Blodsporkurs

• Sauerenhetskurs

• Lydighetskurs

• Sosialisering

• Ringtrening

Klubben fikk også satt opp agilitybane i oktober. 

PLANER FOR 2016

• Sauerenhetskurs

• Handlerkurs 

• Agilitykurs 

• Blodsporkus

Selbu Trekk- og brukshundklubb er hundeklub-
ben for trivsel og glede! Vi hadde ved utgan-
gen av 2015 nær 200 medlemmer, og avholdt 
en rekke aktiviteter gjennom året. 

VÅRE AKTIVITETER 

• Lydighetsprøver

• Blodsporprøver

• Mentalbeskrivelse hund (MH)

I 2015 så vi noe mindre deltakelse på lydig-
hetsprøver og blodsporprøver, mens vi nå har 
ventelister på mentalbeskrivelse hund. 
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Rogaland Fuglehundklubb

Rogaland Fuglehundklubb (RFK) ble stiftet i 1970. 
Klubben hadde 234 medlemmer ved utgangen av 
2015, og tilbyr et bredt tilbud av aktiviteter. Disse 
inkluderer:

• Dressurkurs

• Apportkurs

• Utstillingskurs

• Aversjonsdressur

• Vanntrening

• Sportrening 

• Duetrening

• Utstilling

• Temakvelder

• Leirdueskyting

I tillegg arrangerer klubben fire faste jaktprøver 
per kalenderår, samt klubbmesterskap.

I 2015 så klubben at vår strukturerte satsing og 
målrettet arbeid i hovedstyret og utvalg/komiteer 
slo positivt ut i form av høy aktivitet og økende 
interesse fra våre medlemmer.

Vi ser dermed en økning i vår medlemsmasse 
samt stigende interesse for våre aktiviteter.  
Klubben utdannet også tre nye jaktprøvedomme-
re i 2015.

Selv om RFK holder et høyt aktivitetsnivå ønsker 
våre medlemmer, og spesielt den yngre garde, 
enda flere tilbud. Økt aktivitet krever flere frivilli-
ge, og klubben skal jobbe målrettet fremover for 
å møte disse ønskene og for å forbli en velfunge-
rende klubb.

Øvre Numedal Hundeklubb er en liten men aktiv klubb, 
som ved utgangen av 2015 hadde 73  
medlemmer. 

AKTIVITETER
Klubben avholdt i 2015 flere forskjellige kurs, inkludert 
valpekurs , sporkurs, lydighetskurs, samt lydighetskurs 
viderekomne (opp til bronsemerket).

Blodsporkurs ble også avviklet, her deltok 13 ekvipasjer, 
hvor halvparten gikk opp til prøven - og alle besto med 
glans.

Vi arrangerer treffkvelder på tirsdag og torsdag for jakt- 
hunder, og etterstreber å hele tiden bruke forskjellige 
instruktører for å kunne tilby nye impulser.

I 2015 har klubben også laget et hefte om blodspor, som 
vi nå oppdaterer etter tilbakemeldinger vi får. Dette har 
vært veldig populært! Planen for 2016 er å jobbe videre 
med rekrutering av  dommere og instruktører, samt holde 
aktiviteten  oppe med interessante kurs. 
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Norsk Freestyle- 
forening

Alle raser og NOX-registrerte hunder kan delta 
på våre aktiviteter, og vi har mange typer hunder 
med i miljøet og på konkurranser. Det deltar om-
trent 30 personer på hvert stevne vi arrangerer.

Klubben har de siste årene brukt tid på å få aktive 
utøvere, og vi ser at stadig flere har fått opp øy-
nene for denne sporten.

I tiden som kommer vil vi konsentrere oss om å 
utdanne flere dommere og rekruttere flere utø-
vere. Vår utfordring er at sporten fort krever mer 
enn man gjerne forventer, og det tar tid å tørre å 
vise seg i ringen. Det å få hunden til å faktisk utfø-
re triks etter musikken og ikke bare ha musikken 
som bakgrunnsmusikk kan være en utfordring.

INTERNASJONALE RESULTATER
Norske ekvipasjer har gjort det svært godt i 
utlandet, og de siste årene kunne vi skilte med 
følgende gode resultater: 
 
• Marianne Aas deltok på Crufts i freestyle med 

sin australian shepherd Vikki i 2013 og ble nr 10.
• Jessica Karlgren ble sølvmedaljevinner i HTM i  

VM i Finland med sin border collie Izi i 2014

NASJONALE RESULTATER
• Hanne Bache Mathisen ble norgesmester i  

freestyle 2015
• Eva Byrkjeland ble norgesmester i HTM 2015

Til sammen ble åttte konkurranser avviklet gjen-
nom året, halvparten gjennomført av Norsk 
Freestyleforening og resten av ulike klubber. Det 
blir i 2016 sommerkurs med en finsk og en svensk 
instruktør, samt fellessamlinger for aktive med-
lemmer.

Norsk Freestyleforening ble stiftet 
på nyåret 2005, og ble medlem av 
NKK i 2008. Vi hadde ved utgan-
gen av 2015 nær 60 medlemmer.
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Synlighet i pressen og samfunnet

Synlighet i pressen og samfunnet
NKK fortsatte i 2015 arbeidet med å øke synligheten i pressen, og send-
te i løpet av året ut 25 pressemeldinger; et nivå på linje med tidligere år. 
Vi ser også økt eksponering i mediene gitt mer strategisk og proaktivt 
presse arbeid.

Pressearbeidet i løpet av 2015 var 
svært vellykket – den totale annon-
severdien økte fra 16,5 millioner i 
2014 til 21,8 millioner i 2015. Dette 
er en økning på over 20 prosent, 
og er den høyeste verdien NKK har 
oppnådd siden man begynte med 
registrering av dette. 

Tallene viser at Kina-saken, samt 
European Dog Show, har vært 
svært viktige for NKKs profilering.  
I begge disse sakene har vi blitt 
hørt i de store, riksdekkende medie-
ne, noe som er avgjørende for at 
NKK skal kunne bygge sin merke-
vare. Det å finne de sakene som 
fanger bred interesse, og dermed 
få innpass i de store mediene, gir 
større avkastning enn å fokusere på 
lokale og regionale medier, noe tal-
lene viser – økningen i annonsever-
di kommer på tross av et noe lavere 
antall oppslag totalt sett (278 i 2015 
mot 323 i 2014).

NKK har som uttalt målsetting å 
fortsette det gode mediearbeidet i 
2016.  

Nettsider
NKKs nettsider, nkk.no, er fortsatt 
svært godt besøkt - i løpet av 2015  
hadde nettsidene i underkant av 
fire millioner sidevisninger. Dette 
er en markant økning fra 2014. Det 
er en klar økning av besøkende på 
siden under store arrangementer. 
Dette ble særlig tydelig under Euro-
pean Dog Show i september, hvor 
live streaming fra finaleringen ble 
fulgt av 72 000 og pressekonferan-
sen ble fulgt av 3600.

I forbindelse med European Dog 
Show ble det opprettet både en 
egen nettside og en Facebookside. 
Her ble all relevant informasjon for 
deltagere, presse og besøkende 
publisert på norsk og engelsk, og 
nettsiden var godt besøkt både før, 
under og etter arrangementet.  
I løpet av september måned, da 
EDS ble avviklet, hadde nettsiden 
mer enn en halv million visninger.

Facebooksiden ble en effektiv kom-
munikasjonskanal både mot publi-
kum, presse og deltagere. Her ble 
arrangementet promotert, det ble 
fortløpende delt nyheter fra selve 
arrangementet og man kunne kom-
munisere direkte med publikum. 

Over 20 000 personer har fulgt 
Facebooksiden til EDS 2015, og den 
genererer fortsatt trafikk.

Sosiale medier 
NKK har stor nytte av tilstede- 
værelse i sosiale kanaler; Twitter, 
Snapchat, Instagram og Facebook.  

Spesielt Facebook har en bred ap-
pell og har sammen med Instagram 
stor verdi som omdømmebygger. 
Begge brukes bevisst til formidling 
av det brede aktivitetstilbudet NKK 
tilbyr, gjerne i form av bilder og 
filmsnutter som nyter stor popula-
ritet hos NKKs tilhengere. Enkelte 
publiseringer har hatt en rekkevid-
de på mer enn 134 000 personer. 

Tema som opptar publikum og 
oppmuntrer til interaksjon, som for 
eksempel Kina-saken, skaper et 
betydelig engasjement som er med 
på å vise frem jobben NKK gjør. 

Ved utgangen av 2015 hadde vi 
i underkant av 30 000 følgere 
på Facebook, med hovedvekt på 
aldersgruppen mellom 25 og 55 år, 
hvorav majoriteten er kvinner. 

Annonseverdi 2015
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Instagram og Snapchat retter seg mot en yngre mål-
gruppe enn det Facebook gjør, og har en mer uformell 
profil. Instagram egner seg veldig bra for å engasjere 
tilhengere, og NKK har gjennom hele året oppfordret til 
deling av bilder fra våre arrangementer. 

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

NKK-butikken
NKKs nettbutikk har i løpet av året blitt videreutviklet 
med et større vareutvalg. Som en følge av dette ble 
også markedsføringen av nettbutikken intensivert, i ho-
vedsak gjennom egne nyhetsbrev og kampanjer, begge 
deler med suksess. NKK-butikken er ikke uten betyd-
ning for NKKs samlede resultat. 

Nyhetsbrev som kommunikasjonskanal 
Nyhetsbrev er et viktig kommunikasjonsverktøy for 
NKK. Nyhetsbrevet brukes til å informere medlemmer 
om viktige endringer og nyheter i organisasjonen, samt 
som påminnelse om frister til arrangementer. 

Nyhetsbrev brukes også aktivt i promoteringen av 
NKK-butikken. NKK kan vise til høy åpningsrate av 
utsendte nyhetsbrev (rundt 30 %), enkelte nyhetsbrev 
åpnes av over 50 % av mottakere (gjennomsnitt i Nor-
ge B2C = 24 %). Dette tyder på at nyhetsbrevene har 
høy relevans og stor nytteverdi for NKKs medlemmer. 
NKK sender ut 3 - 7 nyhetsbrev per måned. 

NKKs mailingliste teller i underkant av 70 000 motta-
kere. NKK har også i løpet av 2015 benyttet nyhetsbrev 
til å spre informasjon til klubbene og forbund, blant 
annet om støtteordninger som momskompensasjon.

Norsk Rallylydighetsklubb (NRL) ble stiftet 1. ja-
nuar 2005, og man fikk både et styre og et norsk 
regelverk på plass. Også her i Norge ble sporten 
veldig godt mottatt og i 2013 ble rallylydighet 
godkjent av NKK som offisiell konkurranseform. 
Samme år ble NRL en medlemsklubb hos NKK. 
Dette er hundesporten for glede og samspill! 
Sporten har hatt en svært positiv utvikling siden 
den ble offisiell i 2013, og i løpet av disse tre åre-
ne har 36 hunder fått tildelt tittelen NRLCH. Disse 
hundene er av 20 ulike raser, noe som klubben ser 
på som svært positivt.

UTVIKLING I 2015
Klubben har sett en stor rekruttering av deltakere 
med svært mange ulike raser. Sporten oppleves 
som morsom for både hund og fører, og man kan 
lykkes uansett hvilken rase man har. Mange har 
utdannet seg som rallylydighetsinstruktører og 
dommere. 

Antall stevner og deltakere har økt så betydelig i 
antall at det nå satses på å få utdannet enda flere 
dommere. 

Norge var det siste landet i Norden som fikk rally-
lydighet som offisiell sport, og i 2015 arrangerte 
NRL for første gang NM i rallylydighet. Dette ar-
rangementet ble avholdt i Bø i Telemark med nær 
60 påmeldte deltakere, og den første norgesmes-
teren i rallylydighet ble til slutt Lene Kleven med 
Flipperns Cash.

I tiden som kommer vil vi konsentrere oss om 
revidering av regelverket, NM 2016 og dommer-
konferanse.
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Kvinesdal og 
Flekkefjord  
Hundeklubb
Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb tilbyr et 
bredt utvalg av aktiviteter for både ferske og 
erfarne hundeeiere. Vi er en liten, men aktiv 
klubb, med 100 medlemmer ved utgangen av 
2015.

KURS
Klubben arrangerte i 2015 kurs for ferske  
hundeeiere og valpekurs. Vi arrangerte også 
agilitykurs for nybegynnere samt utstillings- 
kurs våren 2015. 

AKTIVITETER
Klubben arrangerer mandagstreninger for  
lydighet, onsdagstreninger i utstilling og  
torsdagstreninger i agility.

Vi har også hatt dugnader for å sørge for gode 
treningsforhold, samt arrangert Hundens dag 
2015 i Sundeparken.
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Hokksund og omegn Hundeklubb
Klubben ble etablert 1. november 2004. Vi har 
medlemmer fra blant annet Drammen, Modum, 
Nedre og Øvre Eiker, og holder til på gamle Horne 
Skole mellom Hokksund, Mjøndalen og Vestfos-
sen. Ved utgangen av 2015 hadde vi 178 medlem-
mer. 

LYDIGHET
Klubben arrangerte i 2015 lydighetsprøver, kurs 
og treninger. Til sammen deltok nær 200 ekvi-
pasjer på disse arrangementet, og interessen for 
lydighet som gren er god og stabil. Planene for 
2016 er å fortsette med gode tilbud når det gjel-
der kurs og treninger, samt arrangere stevner.  

BRUKSGRUPPA 
Bruksgruppa i klubben har arrangert en rekke 
aktiviteter i 2015, framfor alt innen spor og søks-
øvelser. Flere av deltakerne som har vært aktive 
gjennom 2015 ønsker å utvikle sine ferdigheter 
slik at de er i stand til å konkurrere. Vi har blant 
annet arrangert grunnkurs i Smeller og sporkurs 
for nybegynnere. Dette har ført til at flere har 
kommet til i treningsgruppa. Vi vil fortsette med å 

bygge en god treningsarena for trivsel og utvik-
ling i søksarbeid for hund og eier i 2016.

MILJØTRENING, VALPE- OG UNGHUNDKURS
Klubben har gjennom 2015 arrangert ukentlige 
sosialiseringstreff, noe som har vært et populært 
tilbud. Vi har også arrangert sju kurs i 2015, inklu-
dert kurs for valp og unghund, kurs i hverdagsly-
dighet, samt «gå pent i bånd»-kurs. Det har vært 
god oppslutning på alle kurs. Klubben arrangerte 
også en aktivitetsdag for alle, og for alle raser og 
aldre. Her var det anledning til å prøve litt lydig-
het og litt agility.

RALLYLYDIGHET
Klubben arrangerer ukentlige treninger i rally-
lydighet, med i gjennomsnitt 10-12 deltakere.  
I tillegg arrangerer vi konkurransetrening en gang 
i måneden. I snitt deltar seks ekvipasjer på disse 
treningene. 

Vi arrangerte også rallylydighetsstevne somme-
ren 2015, med 72 påmeldte.

EN AV NKKs  

263  
KLUBBER



34 Årsrapport 2015 | Norsk Kennel Klub

Norsk spesialklubb for finsk spets  
og norrbottenspets
NSFN er en liten, men aktiv og sosial klubb, som ved utgangen av 2015 hadde 224 medlemmer. 
Klubben forvalter de to rasene finsk spets og norrbottenspets, og klubbens aktiviteter er rettet mot 
disse to rasene. 

NORDISK MESTERSKAP
Et høydepunkt for klubben i 2015 var at vi igjen 
skulle arrangere nordisk mesterskap – et arrange-
ment som NSFN er vertskap for hvert femte år.  
I mesterskapet, som gikk av stabelen på Finn-
skogen, gjorde de norske deltakerne det godt. 
Nordisk mester ble til slutt finskspetsen Laris, eid 
av Oddbjørn Nordhagen.

I landskampen gikk også Norge av med seieren, 
foran Sverige og Finland. Resultatlisten ble til 
slutt som følger:
Nr. 1:   187 poeng, Norge
Nr. 2   168 poeng, Sverige
Nr. 3:  136 poeng, Finland

12 deltagende hunder var påmeldt arrangementet 
- 4 finske, 4 svenske og 4 norske.

En utfordring for arrangementet var dommertil-
gang. Til slutt deltok to svenske, én finsk og ni 
norske dommere på arrangementet. Fremover vil 
vi prioritere å etablere nye felles nordiske jaktprø-
veregler, som skal være gjeldende fra 2017. 

UTSTILLING
Klubbens jubileumsutstilling 2015 ble arrangert på 
Østerdalen Hotel på Rena. Det ble vist totalt 

25 finsk spets, herav fire valper. Av norrbotten-
spets ble fem hunder vist. Best In Show ble til 
slutt NUCH Fort Hjort Myra, eid av Rune Viddal. 

Antallet påmeldinger til spesialen har vært jevnt 
de siste år. En utfordring i årene som kommer, blir 
å få med de nye spets eierne også på utstillinger. 
En konkret plan og målsetting for 2016 er å se en 
økning i antall deltakere. 

NM
Totalt deltok 7 ekvipasjer i årets NM, hvor en 
utfordring var lave poengsummer på grunn av lite 
og sky fugl samt dårlige værforhold.  

Antall deltagere ble redusert fra 10 til 7 fra og 
med 2013 på grunn av dommertilgang. De fleste 
dommere er også aktive med sine hunder og kva-
lifiserer seg til NM. Vi utdanner dommere fortlø-
pende og håper vi snart har så mange at vi igjen 
kan tilby start til 10 ekvipasjer på NM. Norgesmes-
ter 2015 ble til slutt N UCH NMHF-15 Spetsbac-
kens Nila, eid av Cato Brusveen.

Vi i klubben ser allerede frem til å arrangere det 
17. norgesmesterskapet for finsk spets og norr-
bottenspets i 2016.
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Medlemstall for klubber, regioner, 
forbund og foreninger

NKK hadde pr. 31.12.15 totalt 263 medlemsklubber.
Antall medlemskap var ved utgangen av året 93 443.

I løpet av 2015 ble følgende klubber tatt opp som 
medlemsklubber i NKK:

• Spansk vannhundklubb Norge
• Bardu Hundeklubb

Medlemsklubber i 2015

Raseklubbene 43 719

Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund 14 364

Norske Elghundklubbers Forbund 6310

Norske Harehundklubbers Forbund 3059

Norske Dachshundklubbers Forbund 2234

Regioner

Agder 1441

Buskerud 1793

Hedmark/Oppland 2407

Hordaland 1869

Nordland 1647

Nordvestlandet 2154

Oslo/Akershus 3290

Rogaland 1797

Telemark 508

Troms/Finnmark 1578

Trøndelag 2128

Vestfold 1265

Østfold 1129

Norsk Kennel Klub Ungdom 158

Autoriserte Hundedommeres forening 168

Autoriserte Ringpersonells forening 105

Norsk Freestyleorganisasjon 59

Norsk Rallylydighetsklubb 261

TOTALT 93 443

Organisasjon og administrasjon
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Representantskapet

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

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

Hovedstyret

Leder: Tom Øystein Martinsen. Nestleder: Dag Skarpodde   
Andre medlemmer: Jan Helge Nordby, Marianne Holmli,  

Ingvild Svorkmo Espelien, Petter Elvestad, Anne Mette Sletthaug, Torunn Sørbye,  
Steinar T.Moen (varamedlem), Jørn Presterudstuen (varamedlem), Kim Bellamy (NKK-ansattes representant).

Norsk Kennel Klubs administrasjon

Administrerende direktør: Trine Hage

NKKs administrasjon

Velferdskomiteen fortsatte sitt virke 
i 2015 og har gjennomført flere triv-
selsfremmende tiltak. Tilbudet om fy-
sikalsk behandling til samtlige ansatte 
har blitt opprettholdt i 2015 og blir 
fortsatt i stor grad benyttet. 

NKKs administrasjon har en uttrykt 
holdning mot mobbing. Varslings-  og 
oppfølgingsrutiner er på plass.  
I løpet av 2015 ble det ikke varslet om 
noen mobbesaker. Administrasjonen 
vektlegger dialog mellom ledelse og 
ansatte gjennom sine allmøter og den 
daglige driften. 

Hundevelferd og Europavinner- 
utstilling
2014 ble et endringens år for NKK. 
Dette var nødvendig, gitt den kreven-
de økonomiske situasjonen organisa-
sjonen befant seg i. NKK gikk derfor 
inn i 2015 med forbedret effektivitet 
og bedre service til våre målgrupper. 
 
I tillegg ble det ansett som svært 
viktig å skape et sterkere ønske blant 
norske hundeeiere om å identifisere 
seg med organisasjonen, for å tiltrek-
ke seg nye medlemmer.  

I 2015 så man resultatet av de 
endringene som ble gjennomført i 
2014. I forbindelse med gjennomfø-
ringen av European Dog Show 2015, 
det største hundearrangementet i 
norsk historie, var kravene til adminis-
trasjonen når det gjaldt servicenivå 
større enn noensinne. NKKs enga-
sjement i Kina-saken gjorde også at 
NKKs administrasjon opplevde et 
større trykk fra medier og publikum, 
både i Norge og internasjonalt, særlig 
gjennom sommermånedene. 

NKK har et uttalt mål om å jobbe for 
hundevelferd og glede for alle hunder. 
Gjennom hele 2015 ble det tydelig at 
gevinstene ved å uttrykke at hun-
develferd er høyt prioritert overfor 
myndigheter, beslutningstakere og 
publikum er store for hele organisa-
sjonen. For å tiltrekke seg medlem-
mer er det svært viktig at organisa-
sjonen opprettholder dette arbeidet 
også i fremtiden. Målsetningen er å 
bygge en relevant organisasjonskultur 
og en tydelig merkevare.

I tillegg til å bygge NKK som merke-
vare var administrasjonens hoved-
oppgave gjennom 2015 å avvikle et 
vellykket European Dog Show. I for-
beredelsene til og gjennomføringen 
av EDS bidro alle ansatte. Et arrange-
ment av denne størrelsen er kreven-
de, og arbeidsmengden var betydelig 
gjennom hele året. I gjennomføringen 
av arrangementet ble det tydelig at 
fokuset på organisasjonskulturen, 
som ble spisset i 2014, har ført til økt 
effektivitet og bedre service. 

EDS ble en stor suksess for adminis-
trasjonen, og gjennomføringen av ar-
rangementet viser tydelige steg i po-
sitiv retning med tanke på nytenkning 
og omstilling. NKK har, gjennom 
EDS og gjennom sitt arbeid opp mot 
myndigheter og publikum, gjennom 
2015 fremstått som profesjonelle, 
engasjerte og åpne. Dette er viktig å 
ta med seg inn i 2016, og det videre 
arbeidet med å bygge en attraktiv og 
relevant organisasjon i samsvar med 
våre medlemmers forventning og 
samfunnet ellers. 

Ved utgangen av 2015 besto NKKs administrasjon av 35,8 årsverk, for-
delt på 37 ansatte. Også i 2015 har intern kommunikasjon og informasjon 
foregått via hyppige avdelingsmøter samt allmøter. Særlig i forbindelse 
med gjennomføringen av EDS ble det vektlagt god kommunikasjon på 
tvers av avdelingene, for å sikre et godt gjennomført arrangement. 



37Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2015 

Rakkestad hundeklubb
Rakkestad hundeklubb ble stiftet offisielt den 22. mars. 2012, og er en aktiv medlemsklubb med et 
bredt tilbud av aktiviteter. Klubben hadde 152 medlemmer ved utgangen av 2015. Miljøtreninger har 
blitt arrangert ukentlig. Det har også vært avholdt to valpekurs, tre nybegynner-/hverdagslydig-
hetskurs og to grunnferdighetskurs i 2015. I tillegg har klubben avholdt helgekurs i blodspor og feltsøk. 
Klubben holdt i 2015 totalt 16 kurs, med 250 kurstimer. Her deltok 112 kursekvipasjer, hvor 80 av disse 
var medlemmer av vår klubb. 

UTSTILLING
I perioden januar-mars hadde vi utstillingstrenin-
ger på tirsdager i hallen på Støten. Hallen ble da 
delt mellom lydighetsgruppa og utstillingsgrup-
pa. I tillegg ble det i fjor også arrangert ukentli-
ge utstillingstreninger. Klubben arrangerte også 
valp-, junior- og veteranshow i Degerneshallen 
den 28. november, med 233 deltakende hunder. 
Utstillingsgruppa har stigende aktivitet, og alle 
er flinke å hjelpe hverandre. Det kommer stadig 
nye til våre treninger, og det har i 2015 også vært 
avholdt to helgekurs i utstilling.

RALLYLYDIGHET
Rallylydighetsgruppa har hatt treninger på Mons-
rud hver mandag - så lenge været har tillatt det.  
I mars ble det arrangert en «dommerdag» i hallen 
på Gjølstad. Gruppa arrangerte også uoffisielt ral-
lystevne i august, med innlagt klubbmesterskap.
Vi har fått flere nye som snuser på konkurranser i 
2015 – det er utrolig gøy! Å reise samlet på stev-
ner er helt klart noe som sveiser folk sammen og 
bidrar til at flere tør å prøve seg. Våre treninger 
har vært åpne for alle, og de som har trent tidli-
gere er flinke til å inkludere de nye. Opprettelsen 
av rallylydighetskomité gir også aktiviteten i klub-
ben et oppsving.

LYDIGHET
I perioden januar-mars hadde vi ukentlige lydig-
hetstreninger. Vi har noen aktive LP-utøvere i 
klubben som møtes og trener når det passer. Fast 
egentrening i LP har vært på tirsdager, samtidig 
med utstillingstreningene. Det ble avholdt uof-
fisielt stevne i lydighet med innlagt klubbmes-
terskap i juni. Klubben har søkt, og fått godkjent 
sitt første offisielle stevne som skal avholdes 4. 
september 2016, og arbeidet med dette stevnet 
er godt i gang.

AGILITY
Klubben har hatt stor treningsaktivitet, både ute 
og inne, med agility-treninger (AG) på onsdager. 
Vi har også arrangert agilitykveld med bronse-
merke og rekrutt samt klasse 1, både for klubbens 
medlemmer, og inviterte ikke-medlemmer, hvor 
det ble hentet inn dommer fra Tønsberg. Noen 
av våre utøvere har også begynt å konkurrere 
i 2015 - det er utrolig gøy! Det har totalt vært 
avholdt tre helgekurs i agility i 2015. Opprettelsen 
av agilitykomité gir også aktiviteten i klubben et 
oppsving.

EN AV NKKs  

263  
KLUBBER
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Styrets beretning 2015

Virksomhet 
Norsk Kennel Klub (NKK) er en fel-
lesorganisasjon for hundeinteressene 
i Norge. NKK består av selvstendige 
klubber og forbund, og er en frivillig, 
partipolitisk, nøytral og uavhengig 
organisasjon. NKK har det overordne-
de ansvar for hundeavl og hunderaser 
i Norge, men forvaltningen av den 
enkelte rase delegeres til de respekti-
ve raseklubber. Antall medlemskap pr 
31.12.2015 var 93 718; en økning på  
0,7 % fra samme tidspunkt i 2014. 
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 organisasjonens 
organer og medlemsklubber arbeider 
på sine områder innenfor de rammer 
og forpliktelser som gjelder både 
nasjonalt og intemasjonalt. 

Organisasjon og arbeidsmiljø 
Det ble i 2015 utført i alt 35,8 årsverk 
hvorav 33,3 faste og 2,5 vikar/ekstra- 
hjelp. Sykefraværet utgjorde i 2015 
4,03 %, hvorav langtidssykefraværet 
utgjorde 2,94 % og korttidsfraværet 
1,09 %. Arbeidsmiljøet er tilfreds- 
stillende. NKK ønsker å legge vekt på 
å dyktiggjøre alle som gjør en innsats 
for foreningen. 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 
2015. 

Likestilling 
Organisasjonens styre har fire mann-
lige og fem kvinnelige styremed-
lemmer. Styrets leder er en mann. 
Administrasjonens ledelse bestar av 
fem kvinnelige og én mannlig leder.  
Styret erkjenner dagens situasjon. 
Målsettingen er gjennom ansettelse 
og utvalg å sørge for en best mulig 
balanse mellom kjønnene i organisa-
sjonens 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 Iikviditet 
NKK har ingen rentebærende gjeld og 
alle pengeplasseringene er i bank. 
NKK tar risiko ved å gi kunder kreditt. 
Det er liten risiko knyttet til valuta 
og renter. Administrasjonen arbeider 
kontinuerlig med forbedringer av ruti-
ner rundt innkreving og oppfølging av 
våre krav for minimering av finansiell 
risiko. 

Årsregnskapet for 2015 
Regnskapet for 2015 viser et over-
skudd på kr 1 871 688 mot et under-
skudd i 2014 på kr -3 044 311.  
Årets overskudd foreslås tillagt 
annen egenkapital. Egenkapitalen pr 
31.12.2015 vil etter dette utgjøre kr  
13 438 990.

Styret mener det fremlagte regn- 
skapet gir en rettvisende oversikt 
over NKKs finansielle stilling og  
resultat pr 31.12.2015.

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

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

De resultatfremmende tiltak som 
er implementert foregående år har 
styrket likviditeten og vil gjøre det 
mer realistisk å kunne gjennomføre 
nødvendige IT-investeringer også 
fremover. Organisasjonen må imidler-
tid fortsette å prioritere nødvendig 
lønnsomhet. I tråd med Representant-
skapsmøtets vedtak har styret, utover 
arbeidet med rent driftsmessige 
forhold, økt sitt fokus på hundens vel-
ferd og det å fortsette arbeidet med å 
bygge en god organisasjon – og god 
organisasjonskultur. Dette arbeidet 
vil fortsette med uforminsket styrke 
fremover.
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Oslo 25. mai 2016
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Årsregnskap 2015

Resultat
 Note  2015  2014
DRIFTSINNTEKTER: 
Grunnkontingent  2 11 869 233 11 302 015
Drifts- og aktivitetsinntekter  2 49 820 874 46 553 850
Andre inntekter  2 6 053 873 5 310 666
SUM DRIFTSINNTEKTER  2 67 743 980 63 166 531

DRIFTSKOSTNADER: 
Varekostnad  6 -2 531 916 -981 846
Lønn og sosiale kostnader  3 -27 422 524 -26 347 514
Avskrivninger  4 -2 616 903 -2 584 909
Andre driftskostnader  3, 5 -33 422 235 -36 477 027
SUM DRIFTSKOSTNADER   -65 993 578 -66 391 296

DRIFTSRESULTAT   1 750 402 -3 224 765

Finansposter  121 287 180 454
RESULTAT  1 871 688 -3 044 311



41Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2015 

Balanse
  Note  2015  2014
EIENDELER:
Anleggsmidler:   
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner  4 5 635 135 7 345 006
Omløpsmidler:    
 Varebeholdning 6 1 834 115 1 512 654
Fordringer:
 Kundefordringer 7 5 288 006 8 309 246
 Andre kortsiktige fordringer  1 496 018 1 179 001
 Bankinnskudd og kontanter 8 12 089 060 11 399 772
SUM EIENDELER   26 342 334 29 745 679

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL:
Bunden egenkapital  9 1 400 000 1 400 000
Opptjent egenkapital  9 12 038 990 10 167 303 
SUM EGENKAPITAL   13 438 990 11 567 303

GJELD:
Leverandørgjeld   3 697 256 9 935 672
Skyldig offentlige skatter og avgifter   3 686 893 2 879 984
Annen kortsiktig gjeld  5 519 195 5 362 720
SUM GJELD   12 903 344 18 178 376

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  26 342 334 29 745 679

Oslo 25. mai 2016
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Årsregnskap 2015 - noter
Note 1 - Regnskapsprinsippet

Årsregnskapet, som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, er avlagt i samsvar med regnskaps-
loven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31.12.2015.

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 ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre 
prinsipper og redegjøres for nedenfor. 

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 

Varer 
Er vurdert til laveste anskaffelseskost og netto salgsverdi. 

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

Bankinnskudd og kontanter 
lnkluderer kun kontanter og bankinnskudd. NKK har ingen øvrige betalingsmidler pr. 31.12.2015. 

Anleggsmidler 
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost.

lnntektsføring av medlemskontingent 
Kontingentinntekten bokføres ved betaling i inntektsåret. 

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

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

2015 2015 2015 2014

Reelt Budsjett Avvik Reelt 

Grunnkontingent 11 869 233 11 000 799 868 434 11 302 015

Registreringsprodukter 15 118 839 14 839 579 279 260 14 695 783

ID-inntekter 5 126 826 4 800 000 326 826 5 477 547

Helseprodukter 3 073 989 3 634 692 -560 703 3 076 926

UtstiIIingsinntekter 16 153 536 13 528 453 2 625 083 10 879 910

Aktivitetsavgift 5 735 465 5 110 120 625 345 6 696 809

lnntekter Hundesport 1 556 221 2 304 996 -748 775 3 213 634

Samarbeidsavtaler 3 028 416 2 765 220 263 196 2 513 240

Andre inntekter 6 081 454 3 383 009 2 698 445 5 310 666

Totale inntekter 67 743 980 61 366 868 6 377 112 63 166 531

Note 3 - Personalkostnader

2015 2015 2015 2014

Reelt Budsjett Avvik Reelt 

Lønn 19 503 862 18 286 510 1 217 352 20 069 413

Arbeidsgiveravgift 3 378 905 2 809 112 569 793 3 345 101

Pensjonskostnader 3 320 464 3 350 000 -29 536 2 218 272

Andre ytelser 1 219 293 1 500 000 -280 707 714 728

Totale personalkostnader 27 422 524 25 945 622 1 476 902 26 347 514

I 2015 ble kostnadsbærer for honorar til utstillingspersonell endret. Dette belastes nå lønn- og personalkostnader.

Gjennomsnittlig antall årsverk: 35,8, fast ansatte utgjorde 33,3 årsverk og vikarer/ekstrahjelp utgjorde 2,5 årsverk 
mot 38 årsverk i 2014.

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør: 
Lønn 1 183 910
Pensjonskostnader 152 476
Annen godtgjørelse 54 916

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.
Hverken styremedlemmer eller administrerende direktør har Iån i organisasjonen.

Sykefravær
TotaIt sykefravær i 2015 var på 4,03 %. Av dette utgjør langtidssykefravær 2,94 % slik at korttidsfraværet utgjør 
1,09 %. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.

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 forsikringsselskap.
Forpliktelsen er ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å oppfylle kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjonsordning.

Revisor: 2015 2014
Ordinært revisjonshonorar 153 654 254 670
Særattestasjoner 16 535 19 182
Annen bistand 2 900 11 673
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Note 4 - Varige driftsmidler 

Type anleggsmiddel Transportmidler

Maskiner,  
inventar, 

utstyr IT Totalt 2014

Anskaffelseskost 01.01.2015 806 845 1 426 764 11 169 162 13 402 771 10 659 190 

Tilgang kjøpte driftsmidler 626 695 280 341 907 036 2 743 580 

Avgang

Anskaffelseskost 31.12.2015 806 845 2 053 459 11 449 503 14 309 807 13 402 770 

Akkumulerte avskrivninger 
01.01.2015

467 717 1 039 191 3 931 398 5 438 306 2 853 397 

Akkumulerte nedskrivninger 
01.01.2015

619 458 619 458 619 458 

Årets avskrivninger 100 860 212 520 2 303 524 2 616 903 2 584 909 

Akkumulerte avskrivninger pr 
31.12.2015 

568 577 1 251 711 6 854 380  8 674 667 6 057 764 

Bokført verdi pr. 31.12.2015 238 268 801 748 4 595 123 5 635 135 7 345 006 

Økonomisk levetid genereIt 8 år 3-5 år 5 år

Note 5 - Andre driftskostnader
2015 2015 2015 2014

Prioriterte omrader: Reelt Budsjett Avvik Reelt 

Kostnader IT 3 785 359 3 562 000 223 359 3 826 414 

Dommerstøtte utdanning jaktsektoren 1 000 350 997 000 3 350 835 568 

Dommerstøtte utdannlng eksteriør/bruks 283 828 231 401 52 427 702 849 

Sum prioriterte områder 5 069 537 4 790 401 279 136 5 364 831 

Øvrige områder:

Reiser/møter 2 046 600 1 185 687 860 913 2 303 841

PR og annonser 2 159 436 1 268 697 890 739 1 402 423

Kostnader Hundesport 2 225 234 2 469 444 -244 210 4 601 149

Kostnader utstilling 9 788 514 10 269 002 -480 488 8 466 861 

Støtte klubber, landslag og arrangører 554 181 574 073 -19 892 176 015

Kostnader til regioner, HS, RS, NKU og FCI 715 171 696 512 18 659 640 836

Andre administrative kostnader 10 077 682 8 057 187 2 020 495 12 602 107

Tap på krav (netto) 118 662

Div. tjenester (HD/AD/øyne/DNA/sædbank etc.) 785 880 785 880 800 302

Sum øvrlge områder: 28 352 698 24 520 602 3 832 096 31 112 196

Sum totale driftskostnader: 33 422 235 29 311 003 4 111 232 36 477 027

I 2015 ble kostnadsbærer for honorar og reiseutgifter til utstillingspersonell endret. 
I internregnskapet blir årlig MVA-refusjon ført mot andre adm. kostnader som en refusjon. I eksternregnskapet 
inntektsføres denne. Kostnader til markedsføring av Europavinnerutstillingen er fordelt over flere år. Den største 
belastningen kom i 2015. 



45Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2015 

Note 6 - Varebeholdning 
2015 2014

Salgsvarer 1 834 115 1 512 654 

Sum 1 834 115  1 512 654 

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. 

Det er ikke ukurans i varebeholdningen pr 31.12.2015.

Note 7 - Kundefordringer 
2015 2014

Alie kundefordringer pålydende 6 601 468 9 622 708

- Fradrag for delkredavsetning -1 313 462 -1 313 462

Sum 5 288 006 8 309 246 

Note 8 - Bundne bankinnskudd 
2015 2014

Konto for skattetrekk 915 313 1 016 968 

Sum 915 313 1 016 968 

Note 9 - Egenkapital 
2015 2014

Egenkapital pr. 01.01. 10 167 303 13 211 614

Årets resultat 1 871 688 -3 044 311 

Overføring fra bundet EK 0 0

12 038 990 10 167 303

Bunden egenkapital pr. 31.12.2015

Fond for dommerutdannelse 400 000 400 000 

Forskningsfondet 1 000 000 1 000 000 

Sum 1 400 000  1 400 000  



46 Årsrapport 2015 | Norsk Kennel Klub

Revisjonsberetning
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Norsk Kennel Klub
Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo
Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo

www.nkk.no
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