ÅRSRAPPORT 2013

INNLEDNING

Årsrapporten du nå har i hendene følger en annerledes mal
enn tidligere år.
NKKs hovedstyre og administrasjon ønsker at NKKs årsrapport
i større grad enn tidligere skal vise organisasjonens mangfold,
bredden i vårt aktivitetsnivå og hvordan organisasjonen som
helhet jobber for å nå de målsettingene som er forankret i vårt
Verdi- og måldokument.
Årsrapporten viser at NKK er en organisasjon som arbeider
for dyrevelferd og glede på mange forskjellige fronter. Enten det gjelder registrering av helsedata, kurs i regi av lokale
hundeklubber eller arbeid med å forbedre informasjonsmateriale - målet om bedre dyrevelferd og glede for to – og
firbente er en rød tråd i hele organisasjonens virke.
NKK har gjennomført flere tiltak for å bedre dyrevelferd og
helse i 2013. Av de viktigste aktivitetene nevnes arbeidet med
å utvikle rasespesifikke avlsstrategier, godkjenning av antidopingreglement samt arrangering av NKKs Oppdretterskole og
avlsrådskurs.
For å sikre god dyrevelferd er det viktig å også være synlig og
tydelig ovenfor nye grupper hundeeiere, slik som blandingshunder
og uregistrerte hunder. NKK har et uttalt mål om å samle flest
mulig hundeeiere i NKK, slik at vi som organisasjon blir enda
større og sterkere for derigjennom å få større gjennomslag. NKK
har gjennom 2013 gjennomført flere arrangement nettopp for
å synliggjøre oss som en samlende organisasjon. Ett av disse
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arrangementene var Hundens Dag, som ble arrangert i regi
av klubber og regioner landet over nettopp for å synliggjøre
ansvar og samhold for alle hundeeiere.
Til tross for dette og lignende arrangement ser vi at NKK har
en jobb å gjøre for å samle flest mulig hundeeiere i vår organisasjon. Våre medlemstall sank i 2012, og dessverre fortsatte
denne negative utviklingen i 2013. Det er vanskelig å ikke se
en sammenheng mellom synkende medlemstall og synkende
registreringstall – disse sank også i 2013.
Et hovedfokus i de nærmeste årene vil derfor være mer målrettet
markedsføring av NKK som en organisasjon som jobber for
dyreverd og glede. Vi skal på en mer tydelig måte informere
om hva NKKs medlemsklubber kan tilby potensielle hundeeiere
og eiere av «vanlige familiehunder».
Arbeidet med å rekruttere nye hundeeiere skal kombineres med
en mer strømlinjeformet drift av NKKs administrasjon. Driften
skal spisses for å yte best mulig service til våre medlemsklubber.
Det ble i april 2014 gjennomført ekstraordinært Representantskapsmøte. Her ble NKKs økonomi grundig gjennomgått, og tallene som ble lagt frem viser en tydelig negativ
trend de siste årene. Situasjonen er alvorlig og det er svært
viktig at den negative trenden snus. Arbeidet med å ta grep er
godt i gang. I skrivende stund arbeides det med å gjennomføre tiltak som skal snu økonomien i den daglige driften av
administrasjonen fra negativ til positiv. Administrasjonen har
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også gjennomført en ressurskartlegging som i skrivende stund
er ute på høring til klubber og forbund. Formålet med høringen er at våre medlemsklubber skal komme med forslag til
endringer i administrasjonens ressursbruk, slik at deres behov
blir møtt i så stor grad som mulig. Likeså er strategiplan utarbeidet av hovedstyret og administrasjonen for perioden 2014
– 2018 for øyeblikket ute på høring. Utkastet til strategiplanen
synliggjør hvor forbedringsområdene finnes og fokuserer på
dette gjennom 5 delstrategier;
- I forkant
- For dyrevelferd
- For hundeeierne
- Kvalitet i alle ledd
- I samhandling
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NKK som organisasjon går spennende tider i møte. Denne
årsrapporten viser at NKK er en levende og mangefasettert
organisasjon med høyt aktivitetsnivå og stort engasjement.
Dette gjør at vi går disse spennende tidene i møte med stor
iver. Sammen skal vi være talerøret for hundens – og hundeeierens interesser i dagens samfunn!

Hovedstyrets leder

Administrerende direktør

Siv Sandø

Trine Hage
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Helse og velferd
Norsk Kennel Klub skal arbeide for å ivareta god helse og velferd hos
hund generelt og har et spesielt ansvar for hunder registrert i NKK.
NKK har senere år satt økt fokus på registrering av helsedata fra screeningundersøkelser, og listen over rasespesifikke
DNA-resultater for sentral registrering har
økt betraktelig inneværende år. Oppdatert
liste over raser, tester og laboratorier kan
til enhver tid finnes på nkk.no.
Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
Raseklubbene har i samarbeid med NKKs
administrasjon nedlagt et stort arbeid
for å utarbeide rasespesifikke avlsstrategier. Ved utgangen av året var RAS for
40 raser sendt NKK til godkjenning, og
ytterligere 40 ble sendt inn i løpet av
de første månedene av 2014. Viljen og
pågangsmotet i klubbene til å jobbe med
denne oppgaven fortjener stor respekt
og anerkjennelse!
I forbindelse med RAS-arbeidet har et
økende antall raseklubber gjennomført
rasespesifikke elektroniske helseundersøkelser gjennom et samarbeid med Norges
veterinærhøgskole (hundoghelse.no).
Pågangen har vært så stor at det har vært
nødvendig å utarbeide en venteliste for
å få gjennomført helseundersøkelsene.
Økt fokus på helse og velferd i eksteriørbedømmelsen
Eksteriøre overdrivelser som går på bekostning av hundens sunnhet blir stadig
oftere omtalt i media, og rasestandardene
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får i stor grad skylden for problemene.
Sunnhet i rasestandardene har vært et
prioritert område i FCIs standardkomite
gjennom flere tiår. Det er ikke lenger slik
at det er standarden i seg selv som skaper
problemer, men eksteriøre overdrivelser
på tross av det som står i standarden.
Det er et tett samarbeid mellom de
nordiske kennelklubbene for å motvirke
den uheldige utviklingen.
Arbeidet med det felles nordiske dokumentet ”Breed Spesific Intructions (BSI)
regarding exaggerations in pedigree dogs”
pågikk for fullt i 2013, og det ferdige
dokumentet ble publisert i april 2014.
Dokumentet er tilgjengelig på nkk.no.
Det er nedlagt et stort bakgrunnsarbeid
i NKK med bl.a. spørreundersøkelser til
veterinærer, eksteriørdommere og aktuelle
raseklubber for å kartlegge problemområdene. I Nordisk Kennel Unions
BSI-gruppe er NKK representert med
sin veterinærkonsulent, leder av Helseavdelingen samt en representant fra
Hovedstyret.
NKKs Sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget avholder to møter hvert
år, og har hatt en rekke saker til behandling
i 2013. Tiltak for avl av funksjonelt sunne
hunder har høyeste prioritet i Sunnhetsutvalgets arbeid.

Sunnhetsutvalget fikk i 2013 delegert
fra Hovedstyret myndigheten til selv å
fatte vedtak i flere saker, bl.a. innføring
av krav om kjent status ved registrering
av valper mht øyelysning og DNA-status
for rasespesifikke sykdommer etter søknad fra raseklubber med godkjenning fra
klubbenes årsmøte.
Etter innstilling fra sunnhetsutvalget åpnet hovedstyret i 2013 for at raseklubber,
etter godkjenning på klubbens årsmøte,
kan søke om å innføre en øvre grense for
hvor mange avkom som kan registreres
etter én hund i NKK. Det er opp til raseklubben å bestemme hvorvidt avkom
født etter at maksimalantallet er nådd
skal registreres med avlssperre eller ikke
registreres.
Sunnhetsutvalget har tatt initiativ til at det
nå er gitt generell tillatelse til at en tispe
kan pares med to hannhunder på samme løpetid. Valpene kan kun registreres
dersom man på bakgrunn av DNA-test
med sikkerhet kan fastslå hvem som er
valpenes far.
Sunnhetsutvalgets årsmelding 2013 er
publisert på nkk.no.
Økning av genetisk mangfold hos norske
hunderaser
Genetisk variasjon i en rase er viktig for
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Genetisk variasjon i en
rase er viktig for å
fremme god dyrevelferd
og fremgang i avlen både
når det gjelder helse og
bruksegenskaper.
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NKK er internasjonalt
anerkjent for sitt arbeid
med helse, avl og
dyrevelferd.
NKK samarbeider tett
med forskningsinstitusjoner, i første
rekke Norges
veterinærhøgskole.
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å fremme god dyrevelferd og fremgang
i avlen både når det gjelder helse og
bruks- egenskaper. Enkelte av de norske
rasene er antallsmessig 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 krysningsprosjekt for dunker/
hygen, haldenstøver/hygen og finskstøver/
haldenstøver.
Norsk lundehund er en rase med svært
begrenset genpool. I 2013 innledet Norsk
Lundehundklubb (NLK) arbeidet med
planlegging av innkysning av andre raser.
Saken ble behandlet i Sunnhetsutvalget
som anbefalte overfor Hovedstyret å godkjenne innkrysning av inntil tre utvalgte
raser. Før hver paring må det foreligge
en nøye begrunnet søknad fra NLK med
kvalitetssikret dokumentasjon. Krysningshundene vil bli x-registrert i NKK gjennom
flere generasjoner, Stamboken kan åpnes
etter søknad fra NLK. Krysningsprosjektet
ble godkjent av Hovedstyret i desember,
og den første krysningsparingen ble foretatt i april 2014.
NKKs Antidopingreglement
NKKs Antidopingreglement ble godkjent
av Hovedstyret i desember. Gruppen som
har arbeidet med regelverket har bestått
av fagfolk fra Norges veterinærhøgskole,
representant fra Norges Hundekjørerforbund, en eksteriørdommer samt representanter for NKKs administrasjon.
Regelverket er publisert i Hundesport,
Norsk Veterinærtidsskrift, på møter med
Mattilsynet og andre samarbeidspartnere,
og er tilgjengelig på nkk.no
Internasjonalt samarbeid
NKK er internasjonalt anerkjent for sitt
arbeid med helse, avl og dyrevelferd. Helseavdelingens leder publiserte etter invitasjon fra redaktøren i European Journal
of Companion Animal Practice (EJCAP)
artikkelen ”The role of the FCI, national
kennel clubs and breeders regarding the
functional health of pedigree dogs”. Artikkelen har fått svært god mottagelse, og
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er også publisert online av World Small
Animal Veterinary Association.
I FCI Breeding Commission er NKK representert ved Helseavdelingens leder som
er valgt som kommisjonens president. Det
årlige møte i Breeding Commission ble
avholdt i Helsingfors i juni, og flere forslag
ble oversendt FCI General Committee for
godkjenning.
Nordisk samarbeid om avl og helse pågår kontinuerlig gjennom Nordisk Kennel
Unions Vitenskapelige komité; årets møte
ble avholdt i Helsingfors i oktober. Det
nordiske BSI-dokumentet ble diskutert og
fikk full støtte av komiteen. Andre sentrale

angående kartlegging av MDR1-mutasjon
hos collie og mutasjonens betydning for
kreftbehandling og andre typer medikamenter, samt et prosjekt som undersøker
årsaker til blærekreft hos hund. NKK deltar
videre i arbeidet med å skaffe midler til et
større prosjekt om arvelige faktorer for å
forbedre avl av tjenestehunder. NKK er representert i styret i Stiftelsen Forskingsfondet Kreft hos hund samt i Dyrlege Smidts
stiftelse, som begge forvalter midler til
forskning på hund og helse. Videre er NKK
representert i forskningsrådet i Agria &
SKKs forskingsfond, som hvert år deler ut
rundt 5 millioner til forskningsprosjekter i
Norden. Flere norske forskningsprosjekter
har fått midler fra dette fondet.

NKKs Forskningsforum feiret i 2013 sitt
20-årsjubileum med et meget vellykket seminar avholdt på Norges veterinærhøgskole
tema var antidopingregler, registrering
av resultater fra screeningundersøkelser,
arbeid med rasespesifikke avlsstrategier og
helseutfordringene som enkelte hunderaser
står overfor og som har fått mye negativ
omtale i flere land i Europa. Andre sentrale tema var oppfølging av konferansen
”1st International Workshop on Enhancement of Genetic Health in Purebred Dogs.
Breeding healthier dogs – from attention
and awareness to action”, som ble arrangert av Svenska Kennelklubben i juni 2012.
Neste workshop vil bli avholdt i Tyskland
i februar 2015. Nordisk Kennel Unions
DNA-gruppe avholdt møte dagen før,
hvor sentral registrering av rasespesifikke
resultater fra kvalitetssikrede DNA-tester
og gjensidig godkjenning av nordiske
testresultater var sentrale tema.
Forskningssamarbeid
NKK samarbeider tett med forskningsinstitusjoner, i første rekke Norges veterinærhøgskole.

NKKs Forskningsforum Hund 20 år
Dette tradisjonsrike arrangementet er
unikt i verdenssammenheng. Her møtes
alle som er interessert i forskning på helse
og dyrevelferd hos hund. Målgruppen er
hele hunde-Norge: forskere, hundeklubber, oppdrettere, hundeeiere, veterinærer, dyrepleiere, studenter og alle andre
med interesse for hund. Intervju med en
del av foreleserne angående prosjektene
presenteres gjennom flere nummer av
Hundesport.
NKKs Forskningsforum feiret i 2013 sitt
20-årsjubileum med et meget vellykket
seminar avholdt på Norges veterinærhøgskole 29. oktober med fullsatt sal (180
deltagere). Jubileet ble markert med kake
og jubileumskrus til alle deltagerne. Hele
10 forskere og studentgrupper informerte
om pågående prosjekter og resultater
fra avsluttede prosjekter. Det ble foretatt utdeling av forskningsmidler både
fra Dyrlege Smidts Stiftelse og Stiftelsen
Forskningsfondet kreft hos hund.

Arbeid med vitenskapelige artikler innen
atferd pågår, og det er startet et prosjekt
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Topp 10 mest
registrerte
raser i Norge i
2013:
(Antall registreringer
i parentes)

1. BORDER
COLLIE
(1070)

2. SCHÄFER
(935)

3. NORSK
ELGHUND GRÅ
(904)

Registrering og medlemstjenester
Medlemsservice og optimalisering av
tjenester
NKKs administrasjon gjennomførte i 2013
flere tiltak for å bedre vår medlemsservice.
For å optimalisere medlemsservicetjenesten ble førstelinjetjeneste outsourcet
ultimo 2012. Outsourcingen har fungert
tilfredsstillende, og tjenesten ble derfor
videreført I 2013. Antall samtaler til NKK
ligger på 60.000 i året, og kapasiteten i
førstelinje ble betraktelig forbedret ved
dette tiltaket.
Seminar om service med hele administrasjonen ble gjennomført i januar 2013, samt
dypere kartlegging av arbeidsprosessen
gjennomført våren 2013. Som resultat av
dette ble arbeidet strukturert og fordelt
på annen måte for å få bedre effektivitet. Det er fortsatt en del å hente på ITløsninger og rutiner.
REGISTRERING
Det ble i 2013 registrert 27505 valper. For
første gang var border collie den rasen
med flest registrerte valper. Schäferhunden
har hatt en enorm popularitet og har de
siste 30 årene vært den rasen med flest
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registreringer, men må i år ta til takke
med en sterk andreplass.
Den norske grå elghunden forsvarer den
norske æren med en sterk tredjeplass, og
engelsk setter og gordon setter kaprer
også plasser blant de ti mest populære
rasene.
HELSEREGISTRERING
Røntgenavlesning og kvalitetssikring
NKKs avlesere for henholdsvis hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi
(AD) er medlemmer av røntgenpanelet
i Nordisk Kennel Union. Det avholdes
årlig to møter i dette panelet, hvor kvalitetssikring av prosedyrer og diagnoser
har høy prioritet. 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 uavhengig av hverandre, og
bildene gjennomgås og diskuteres deretter på møtene. Hvert år diskuteres over
100 røntgenbilder i NKUs røntgenpanel.
I 2013 fikk i alt 8.017 (8.353) hunder offisiell
HD-diagnose og 3.579 (3.432) hunder

fikk offisiell AD-diagnose. I alt 113 (134)
boxere fikk offisiell spondylosediagnose
(forkalkninger i ryggsøylen), og 55 (81)
fikk offisiell kneleddsdiagnose (tallene
for 2012 er angitt i parentes).
DNA-tester og øyelysning
Arbeidet med sentral registrering av resultater fra DNA-tester er intensivert i
2013, og seks klubber har søkt og fått
innvilget søknad om sentral registrering
av til sammen 7 tester i løpet av året. Etter
søknad fra raseklubber med godkjenning
fra klubbens årsmøte og fra NKKs Sunnhetsutvalg er det innført krav om kjent
øyelysningsstatus og kjent DNA-status hos
foreldredyr ved registrering av valper for
flere raser i løpet av året (se Sunnhetsutvalgets årsmelding på nkk.no).
I alt 1.450 (340) DNA-diagnoser ble registrert i 2013, og 5.904 (5.807) hunder
ble øyelyst (tallene for 2012 er angitt i
parentes).
Nye screeningundersøkelser i DogWeb
I august startet NKK med sentral registrering av patellastatus hos alle raser.
Det stilles spesielle krav til veterinærer
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Registrering og medlemstjenester

4. STAFFORDSHIRE
BULL TERRIER
(881)

5. GOLDEN
RETRIEVER
(832)

6. CAVALIER KING
CHARLES SPANIEL
(802)

for å kunne stille en slik diagnose for
sentral registrering, og ved årsskiftet var
avtale inngått med 98 veterinærer. I alt
424 hunder fikk offisiell patellastatus i
2013. Foreløpige tall fra begynnelsen av
2014 viser at antall undersøkte hunder
er kraftig økende.

7. ENGELSK
SETTER
(729)

8. LABRADOR
RETRIEVER
(703)

AD-avlesninger 2013
Diagnosegrad

Diagnosegrad
A
(fri)

B
(fri)

10. CHIHUAHUA
LANGHÅRET
(560)

Sentral registrering av røntgenavlesning
for forkalkede intervertebralskiver (forkalkninger mellom skiver i ryggsøylen) hos
dachshund startet også opp i august, etter
å ha vært registrert i regi av raseklubben
i mer enn 10 år.

HD-avlesninger 2013

Gruppe

9. GORDON
SETTER
(601)

C
(svak)

D
(middels)

A
(fri)

C
(svak)

D
(middels)

E
(sterk)

E
(sterk)

Sum

Gruppe
01

813

57

26

36

Sum
932

01

767

239

169

87

40

1302

02

805

182

169

99

35

1290

02

725

83

37

27

872

425

03

219

19

11

7

256

3

04

2
288

10

7

5

310

73

1

1

75

03

144

96

111

04

1

1

1

64

10

05

771

206

182

60

7

1226

05

06

208

47

38

14

2

309

06

07

909

192

152

66

19

1338

07

92
844

2

94
940

08

1345

242

191

65

14

1857

151

27

29

12

7

226

09

56

3

1

60

41

10

29

6

2

1

38

8017

Sum

3141

216

120

102

3579

32

6

2

1

Sum

5133

1238

1044

468
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134

37

2

09
10

37

22

08
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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.
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Arrangementer og aktiviteter

Aktiviteter
NKK er en stor organisasjon med høyt aktivitetsnivå. 2013 ble intet
unntak: Totalt har det vært arrangert 1323 terminfestede prøver, 444
utstillinger, 110 agilitystevner og 186 lydighetsstevner i 2013. Disse fordeler seg fra små rasespesialer med noen få titals deltakere til store
arrangementer med mange tusen deltakere.
Autorisasjoner og godkjenninger i 2013
Dommerkurs for eksteriørdommerutdanning ble startet høsten
2012 og 10 nye dommerelever ble godkjent sommeren 2013. Nytt
dommerelevkurs med rundt 20 personer startet opp i desember
2013.
Instruktør trinn I

54

Instruktør trinn II – Brukshund

8

Instruktør trinn II – Lydighet

2

Instruktør trinn II – Agility

1

Figurant – K-test/FA/MH

54

Testleder – K-test/FA/MH

12

Testleder – MH

1

Freestyle/HTM

3

Rallylydighet

13

Ringsekretærer

17

Lydighetsdommer

2

Agilitydommer

3

Agilitydommer aut. Måling

3

Jaktprøve for retrievere

2

Elghundprøve løshund

22

Elghundprøve bandhund

11

Drivende hunder tilsluttet NHKF

28

Fuglehundprøve

10

Fuglehundprøve apport

1

Jaktprøve halsende fuglehund

1

Kunsthi

1

Drevprøve for dachshund

2

Karaktertest

8

Ettersøk

18

Løshunddommer som kan dømme ettersøk

17

Vannprøve for newfoundlandshund
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Internasjonale utstillinger
På NKKs 11 internasjonale utstillinger var det totalt i 2013
30.951 påmeldte hunder, inklusive påmeldinger til lydighet,
agility og juniorhandling.
VM i lydighet – Norge til topps individuelt og i lag
VM i lydighet ble arrangert i Budapest i mai i tilknytning
til Verdensvinnerutstillingen. Kjellaug Selsaas ble verdensmester med border collien Flis. Ved samme arrangement
ble det også lagseier til Norges landslag. Laget besto
av Øyvind Johansen med Luce, Hege Schea Bakke med
Yatzie, Line Frøystad med Harry-Pepper, Aina Røine med
Tyra, Grete Thon med Chess, Kjellaug Selsaas med Flis
og Monica Reiersen med Malte.
Nordisk mesterskap i agility
Mesterskapet ble arrangert i Oslo i august, samtidig med
NKKs internasjonale utstilling på Bjerke. Her ble det flotte
norske laginnsatser med sølv «Lag small» og bronse til
«Lag medium». Beste norske individuelle plassering ble
Stine Haakensen, Charmtassen’s Take A Bow, shetland
sheepdog. Ekvipasjen tok 5. plass i klasse «Small».
Nordisk mesterskap i kreativ lydighet
Mesterskapet ble arrangert i Herning i november. Beste
norske individuelle plassering ble Marianne Aas, Memory
Of Sara Av Sea Perto, australian shepherd. Ekvipasjen
kom på 4. plass.
Jakthundprøver
En stor andel av NKKs medlemmer er aktive jegere og
prøvedeltagere. NKKs medlemsklubber arrangerer et
stort antall prøver og NM-arrangement. Bare innen fuglehund-sektoren hadde man i 2013 totalt 18.000 startende
på prøver. Slik bidrar jakthund-sektoren til å videreføre
norsk kulturarv.
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Norsk Vinner og Dogs4All 2013
Dogs4All er NKKs største årlige arrangement
for to- og firbente. Mer enn 6000 hunder deltok i en rekke forskjellige konkurranser, og
over 17.000 besøkende fikk se flotte raseparader og tjenestehunder i arbeid.
Norsk Vinnerutstilling ble avholdt på
Norges varemesse i Lillestrøm i november. Dogs4All er NKKs største årlige arrangement. Totalt deltok 6003 hunder
fra inn- og utland på arrangementet i
2013. 17.400 besøkende fant også veien
til Lillestrøm og alt hva arrangementet
har å by på.
Nordisk mesterskap i lydighet, Norgesmesterskap i juniorhandling, Norgesmesterskap i agility og Norgesmesterskap i
kreativ lydighet var også en del av Dogs4All. Det er flott å se utrolige dyktige
hunder i utfoldelse sammen med sine
førere. Her ligger det mye jobb og mye
glede for både hund og eiere til grunn!
I tillegg til de offisielle konkurransene er
det mange aktiviteter og muligheter for
12

liten og stor til å kose seg. Det er mulig å
se tjenestehunder i arbeid, oppvisninger
og flotte raseparader hvor ulike hunderaser vises frem. Mange raseklubber kommer
også sammen og tilbyr informasjon om
sin(e) rase(r) i en egen messehall.
Ny kunnskap kan man hente gjennom
ulike foredrag som holdes og til sammen
138 stands gir mulighet både for informasjon om helse, forsikringer, fôring, samt
mulighet for å gjøre gode kjøp.
NKK mottar mange gode tilbakemeldinger fra utstillere, utøvere og dommere på
arrangementet. En stor takk til utstillere, besøkende, tekniske arrangører og
alle andre som gjør Dogs4All til et flott
arrangement!
Årsrapport 2013 | Norsk Kennel Klub

Fuglehundklubbenes
Forbund
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) er et stort og viktig
forbund i NKKs organisasjon. Forbundets klubber har forvaltningsansvar for et stort antall raser, og et høyt aktivitetsnivå.
FKF har sammenfattet og utarbeidet høringssvar i mange
saker det siste året:
1. Kompendium utdannelse av instruktører Fase I og II.
2. Strategidokument for IT satsingen i Norsk Kennel Klub
3. Mandat for brukerforum IT (BIT)
4. NKK høring om særkomite for brukshundsektoren
Dommerutdanning:
Det ble utdannet 11 nye jaktprøvedommere for stående fuglehunder i 2013 mens det for 2014 er meldt opp og godkjent
13 dommerkandidater. Videre har nesten 250 av ca. 350 jaktprøvedommere deltatt i det systematiske etterutdanningsopplegget til FKF med lokale samlinger forut og etter den
sentrale dommerkonferansen.
Dommerutdanningen finansieres av FKF s medlemsklubber,
jaktprøvedeltagere og med et bidrag fra NKK som varierer
i størrelse.
Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2013

FKF har utarbeidet en ny instruktørutdanning. Den består
av Fase I med 24 teoritimer undervisning, egenprestasjon
og praktisk evaluering med fokus på appelldressur. Fase II
gjennomføres for kandidater som har gjennomført og bestått
Fase I eller tilsvarende utdanning. Kurset består av en teoriog praksisdel med fokus på feltdressur og føring av hund på
prøve og jakt. Dressuropplegget følger NKKs retningslinjer
for dette.
Jaktprøver
FKFs medlemsklubber arrangerer over 160 jaktprøver.
• 50 vinterprøver i fjellet
• 50 høyfjellsprøver høst
• 10 prøver på lavland
• 32 skogsfuglprøver
• 23 apportprøver
Totalt startende: Ca. 18 000.
FKFs medlemsklubber arrangerer 48 jaktprøver med anledning til å dele ut internasjonalt sertifikat, CACIT. Videre
arrangeres det NM høyfjell, lavland, vinter og skog. Dette er
store arrangement med egne kvalifiseringskrav.
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Terminfestede
prøver
NKK jobber for at alle
hunder skal få bruke sine
iboende egenskaper, til
nytte og glede for både seg
selv, eier og samfunn. NKKs
medlemsklubber arrangerer
derfor et stort antall prøver
for alle brukshunder.

Navn
ANLEGGSPRØVE BLODSPOR
BLODSPORPRØVE – BEVEGELIG
BLODSPORPRØVE - ORDINÆR/SAMLET

Ant.

Avlyst

Navn

Ant.

Avlyst

0

0

HAREHUNDPRØVE - RR RÅDYRRENHET

18

18

140

5

HAREHUNDPRØVE EP – ELITE

35

3

89

1

HAREHUNDPRØVE SP – SMÅHUNDER

23

2

108

6

HAREHUNDPRØVE ÅP - ÅPEN SAMLET

10

2

BRUKSPRØVE FOR SCHWEISSHUNDER

2

0

HAREHUNDPRØVE ÅP - ÅPEN SEPARAT

24

0

DREVPRØVE FOR BASSETS – BEVEGELIG

1

0

APPORTPRØVE FOR SPANIELS

6

1

APPORTPRØVE FOR SPANIELS BEVEGELIG

4

0

JAKTANLEGGSPRØVE FOR SPANIEL BEVEGELIG

5

1

JAKTANLEGGSPRØVE FOR SPANIELRASENE

8

1

JAKTPRØVE FOR SPANIELS

8

0

JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND

11

2

JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND SPREDT

2

0

BRUKSHUNDPRØVE (NBF)

DREVPRØVE FOR BASSETS ORDINÆR/SAMLET

3

0

DREVPRØVE FOR DACHSHUND – BEVEGELIG

14

2

DREVPRØVE FOR DACHSHUND - ORDINÆR/
SAMLET

10

0

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SAMLET BANDHUND

24

3

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SAMLET LØSHUND

18

1

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SEPARAT BANDHUND

25

1

ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SEPARAT LØSHUND

28

0

JAKTPRØVE FOR RETRIEVERE

45

5

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SAMLET BANDHUND

13

5

KARAKTERTEST

22

4

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SAMLET LØSHUND

16

0

KREATIV LYDIGHET

ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SEPARAT
BANDHUND
ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SEPARAT LØSHUND
FERSKSPORPRØVE – BEVEGELIG
FUGLEHUNDPRØVE – APPORT
FUGLEHUNDPRØVE – FULLKOMBINERT

12

5

24

3

126

23

17

0

11

0

HIPRØVE

10

2

HIPRØVE BEVEGELIG

12

2

3

0

44

2

LURE-COURSING FOR MYNDER
MENTALBESKRIVELSE HUND
NKKS KÅRINGSPRØVE
RIK OG RIK-BRUKSHUNDPRØVER

8

1

FUGLEHUNDPRØVE - HØYFJELL HØST

50

0

FUGLEHUNDPRØVE - HØYFJELL VINTER

58

1

ELGSPORPRØVE

VANNPRØVE FOR NEWFOUNDLANDSHUND

FUGLEHUNDPRØVE - LAVLAND HØST

12

1

DREVPRØVE FOR ALPINSK DACHSBRACKE

FUGLEHUNDPRØVE - SKOGSFUGL HØST

31

1

TREKKHUNDPRØVE FOR POALRE RASER

FUNKSJONSANALYSE

19

5

12

0

98

17

8

0

19

4

1

0

36
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Arrangementer og aktiviteter

Antall prøver avholdt i 2013

1323

Norsk
Retrieverklubb
Registreringstall for retrieverklubbens raser i 2013:
Curly coated retriever: 8
Chesapeake bay retriever: 7
Flatcoated retriever: 376
Golden retriever: 832
Labrador retriever: 703
Nova scotia duck tolling retriever: 257
Norsk Retrieverklubb har forvaltningsansvaret for noen av
landets mest populære og folkekjære raser.
Norsk Retrieverklubb har en rekke komiteer og råd som
sorterer direkte under hovedstyret. Blant disse er:
- Sentral jaktkomite som koordinerer klubbens aktiviteter
innen Working Tester, jaktprøver på alle nivåer, administrerer opplegg for utdanning av jaktinstruktører, prøveledere,
og arrangerer jaktkonferanse. Det ble avholdt 72 B-prøver
og 2 praktiske jaktprøver i 2013 med totalt 977 startende
ekvipasjer.
-S
 entral utstillingskomite som arrangerer klubbens spesialutstilling og koordinerer klubbens utstillingsaktiviteter. Det ble
avholdt 50 utstillinger hvor retrieverne var representert i 2013
-K
 lubben har også spesialkomiteer med ansvar for agility- og
lydighet, sporaktivitet, media- og profilering, dommerutdanningskomite for jaktprøvedommere, eksteriørdommerkomite,
16lov- og organisasjonskomite samt raseråd for alle våre raser.

Raserådene fungerer som fagkomiteer med ansvar for oppfølging av og informasjon om rasene. Det er lagt ned et stort
arbeid i forbindelse med RAS-prosjektet i regi av NKK. Klubben avholdt et stort seminar i innspurten av RAS-arbeidet
hvor raserådene redegjorde for arbeidet og fikk innspill og
tilbakemeldinger fra oppdrettere og raseentusiaster.
Av andre store og krevende arrangement har klubbens komiteer og avdelinger tatt ansvar for bl.a. NM blodspor (Ogndal/
Steinkjer), Nordisk Lagmesterskap i spor (Danmark), Mesterskapshelgen/jakt (Bergen), deltakelse på Elverumsutstillingen (Nordiske jakt- og fiskedager), i tillegg til å organisere en
vellykket raseparade og retrieverdemonstrasjon på Dogs4All.
Norsk Retrieverklubb sentralt har også deltatt aktivt i samarbeidskonstellasjonen Jakthunddivisjonen, Representantskapet,
FCI´s Retrieverkomite, BIT-arbeidet til NKK samt diverse
komiteer i NKK-systemet.

Årsrapport 2013 | Norsk Kennel Klub

Arrangementer og aktiviteter

NM-arrangementer 2013
for jakt- og brukshund
22.-24.3 Fuglehundprøve høyfjell- vinter

28-30/9 Fuglehundprøve – skogsfugl høst

Sted: Andøy
Arr.: Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, 9486 Harstad
Norgesmester: Pointer, “Barentsvidda’s B Sortebill»,
Geir B. Larsen og Ingrid Salvesen

Sted: Namdalseid
Arr.: Norsk Irsksetterklubb, 7820 Spillum
Norgesmester: Irsksetter, «Furunakken`s Balto», Geir
Haugen/Evju, Tonje

6.-7.7 RIK - IPO III

9-10/11 Jaktprøve for halsende fugl

Sted: Øvre Romerike
Arr.: Norsk Schäferhund Klubb avd. Romerike
Norgesmester: Schäferhund normalhår, «Izzat V D
Daelenberghütte», Henning Wold

Sted: Trøndelag
Arr: Norsk Spesialklubb for Finsk- og Norrbottenspets,
2260 Kirkenær
Norgesmester: Finsk spets, »Fort Hjort Hilla», Tore Bjørnbet

2. -3./8 Elghundprøve- bandhund

11-13/10 Fuglehundprøve – lavland høst

Sted: Sør-Trøndelag
Arr.: Sør-Trøndelag Elghundklubb, 7335 Jerpstad
Norgesmester: Norsk elghund sort, «Frolingens Barack»
Even Sinnes

Sted: Østfold
Arr.: Østfold Fuglehundklubb, 1659 Torp
Norgesmester: Engelsk setter, «Tøttadalen’s Kaisa»,
Yngve Klappang

9- 10/8 Brukshundprøve (NBF)

9/11 Harehundprøve – småhunder

Sted: Drammen
Arr.: Norsk Brukshundsports Forbund, 0913 Oslo
Norgesmester rundering:
Border collie «Tin Tin», Torill V. Pedersen
Norgesmester spor: Hollandsk gjeterhund, «Havrevingens
Ambra», Anne Gry Øyeflaten

Sted: Hatldalen
Arr.: Trøndelag Harehundklubb, 7228 Kvål
Norgesmester: Drever, «Kvindølen’s Sandy», Jørn Aamand

17/8 Blodsporprøve
Sted: Ogndal
Arr.: Norsk Retrieverklubb, 7715 Steinkjer
Norgesmester: Nova scotia duck tolling retriever,
«Vildandens Humle Af Tingcha», Johanna Järnegren

6.-8.9 Fuglehundprøve – høyfjell høst

16/11 Drevprøve for dachshund
Sted: Vestfold/Buskerud
Arr.: Vestfold og Buskerud Dachshundklubb, 2340 Løten
Norgesmester: Dachshund korthåret, «Gravabekken’s 
Ez Lita», Frank Andersen

16-17/11 Harehundprøve – elite
Sted: Rauland
Arr.: Telemark Harehundklub, 3770 Kragerø
Norgesmester: Dunker, «Tortåsen’s Ronja», Thor Mogen

Sted: Kongsvold
Arr.: Norsk Engelsksetterklubb, 2324 Vang på Hedmark
Norgesmester: Engelsksetter, «Sørbølfjellet’s Zizou»,
Erik Hjelmås Lien

Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2013
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Landslaget i
lydighet
Det norske landslaget i lydighet som går under NKK består av 6 ekvipasjer + en reserve. 2013 ble et suksessår for
laget. Det startet med VM i Budapest 16-19/5 hvor Norge
tok VM-gull i lag. I tillegg ble Kjellaug Selsaas med border
collien Flis individuell verdensmester.
Nordisk mesterskap ble arrangert av NKK på Lillestrøm
16-17/11. Norge fikk her sølv i lagkonkurranse og individuell
bronse ved Line Fatland Frøystad med border collien Harry.
Landslagets representanter blir tatt ut av en tropp som
til enhver tid består av de beste utøverne i landet, dette
gjennom uttaksstevner og vurdering av andre prestasjoner.
Norge har vært i verdenstoppen i mange år og har som
mål å holde seg der.

Utdanning, samarbeid og
kunnskapsformidling
Dyrevelferd, kunnskap om sunn avl, både
på nasjonalt og internasjonalt plan har
gjennom en årrekke stått sentralt i NKK.
Vår visjon er at vi gjennom en inkluderende
avlsstrategi som bygger på opplæring,
kunnskap og respekt skal avle Europas
friskeste hunder! Informasjons- og utdanningsvirksomheten vedrørende helse, avl
og oppdrett har foregått for fullt også i
inneværende år.
NKKs Avlsrådskurs
Årets Avlsrådskurs ble arrangert på Mastemyr hotell. Kurset var fulltegnet med 143
deltagere fra 41 raseklubber. Målgruppen
for kurset er raseklubbenes styre og avlsråd. Klubbenes arbeid med rasespesifikke
avlsstrategier var et sentralt tema.
NKKs Oppdretterskole
Utdanning av oppdrettere med regionale
helgekurs over hele landet har pågått
jevnlig i mer enn 20 år i NKK. I 2008 fikk
kursene navnet ”NKKs Oppdretterskole”.
Regionene har ansvaret for arrangementene i samarbeid med NKKs administra18

sjon. Forelesere har gjennom alle år vært
Hilde Bremnes, tidligere veterinærkonsulent i NKK og nåværende seniorrådgiver
i Mattilsynet, og Astrid Indrebø, veterinær
fagsjef i NKK og leder av Helseavdelingen.
Oppslutningen om kursene har vært
enorm; totalt antall deltagere på foreløpig siste runde av NKKs Oppdretterskole
har vært i underkant av 3.000. I 2013
ble det avholdt kurs i regionene Østfold,
Nordland, Agder og Oslo & Akershus.
Den videre planen er å ha et par års opphold – for å starte opp igjen med nye
forelesere.
Seminarer og møter i raseklubber
NKKs avlskonsulent Kristin Aukrust og
veterinærkonsulent Kristin Wear Prestrud
har forelest på i alt 12 seminarer i regi
av ulike raseklubber i 2013. Mange av
forelesningene har tatt utgangspunkt i
arbeidet med RAS samt andre aktuelle
problemstillinger som klubben ønsker å
sette fokus på gjennom økt kunnskap.
Videre har administrasjonen avholdt møter
om helsearbeid med styre/avlsråd i en

rekke hundeklubber i NKKs lokaler.
NKKs Kynologikurs
Det har vært arrangert flere kynologikurs rundt om i landet. Disse kursene blir
fortrinnsvis arrangert av NKK-regionene,
og det benyttes forskjellige forelesere på
kursene. Kynologikurset er også obligatorisk for opptak til eksteriørdommerutdannelsen, men det er også et stort antall
deltakere ved disse kursene som ikke har
dommerambisjoner. Kursene er fulltegnet.
Organisasjonskurs
Det har i 2013 vært avholdt 6 organisasjonskurs rundt om i landet. Kursene
arrangeres som helgekurs med NKKregionene som teknisk arrangør. NKK
sentralt, ved organisasjonsavdelingens
leder, Øystein Eikseth, har vært foreleser. Kursene er et tilbud til tillitsvalgte i medlemsklubbene, og tilbakemeldingene fra deltakerne er
entydig at slike kurs er nyttige for de
tillitsvalgte i våre medlemsklubber.

Årsrapport 2013 | Norsk Kennel Klub

Utdanning, samarbeid og kunnskapsformidling

Freestyle
Norsk freestyleorganisasjon (NFF) er en aktiv organisasjon med
90 medlemmer ved utgangen av 2013. Medlemsbladet «For swingende» ble gitt ut to ganger i 2013, og bladet ble sendt ut på mail
til alle medlemmer. NFF hadde et aktivt styre som brukte skype og
fysiske møter som treffplass. Vi hadde også en kurskomité og en
regelverks- og fagkomité. Disse komitéene var også meget aktive.
Det ble arrangert seks konkurranser i 2013, deriblant var NFF teknisk
arrangør for Norgesmesterskapet på Dogs4All i november. Vi hadde
to representanter i Heelwork to music i OEC/EM i Nederland – og
to representanter i freestyle og tre i Heelwork to music i nordisk
mesterskap i Danmark.
Det var to dommermøter/dommersamlinger og det ble avholdt internasjonalt dommermøte i Danmark hvor det var fem norske dommere
som deltok. I løpet av 2013 fikk vi også fire nye autoriserte dommere.
I juli avholdt NFF sommercamp i freestyle og heelwork to music med
instruktørene Richard Curtis og Karolina Petterson på Finnskogen.

En av NKKs viktigste målsetninger er at vi gjennom en inkluderende
avlsstrategi som bygger på opplæring, kunnskap og respekt skal avle
Europas friskeste hunder!

I tillegg til det ordinære organisasjonskurset har organisasjonssjef Øystein Eikeseth
forelest i flere av NKKs medlemsklubber/
forbund på deres interne samlinger for
tillitsvalgte. Tema har vært knyttet til
organisasjonskunnskap. Noen av disse
samlingene har også vært som et komprimert endagskurs.

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 Studieforbundet.

Røntgenkurs for veterinærer
Kvalitetssikring ved røntgenfotografering er et viktig ledd i avlsarbeidet.
Det årlige røntgenkurset for veterinærer
om prosedyrer ved røntgenfotografering
for hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD), som er obligatorisk
for å kunne sende bilder til avlesning i
NKK, ble avholdt i september i samarbeid
med Den norske veterinærorganisasjon
(ca 70 deltagere).

FRIFO
NKK fikk i 2013 tilskudd fra FRIFO. Det
ble søkt om tilskudd til tre prosjekter;
Hundens Dag, Ungdom aktiv med hund
og til utvikling av nettsiden kjøpehund.
no. I sum ble NKK tildelt kr 420 000,- i
støtte til disse prosjektene.

Studieforbundet
Kr 2 548 150,- ble tilført NKK- organisasjonen i form av kurstilskudd i løpet
av 2013. 1247 kurs med 8670 deltakere
som ble undervist i 26 504 timer. Dette
Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2013

Nye publikasjoner
Funksjonell helse har gjennom en årrekke vært et hovedtema i NKKs dommerutdanning så vel som i utdanningen
av oppdrettere. I forbindelse med NKKs
Dommerelevkurs i november utkom den
nye utgaven av NKKs kompendium Anatomi og bevegelser, som i enda sterkere
grad enn tidligere setter fokus på funk-

sjonell anatomi og risikoen for eksteriøre
overdrivelser som kan gå på bekostning
av hundens sunnhet. Ansvarlig for den
nye utgaven er Astrid Indrebø, Wenche
Eikeseth og Leif Herman Wilberg.
En ny utgave av heftet ”Informasjon om
hundeavl” lå ferdig i januar 2013. Heftet
var så populært at opplaget var borte
ved utgangen av året. En ny og utvidet
utgave forelå i mars 2014.
I 2013 fikk vi utmerket hjelp til å markedsføre NKKs brosjyre ”Etiske grunnregler for
avl” og oppdrett gjennom en kortfilm som
ble laget av to studenter ved Hedmark
University College. Filmen er tilgjengelig
på nkk.no.
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Myndigheter og samfunn
NKK utarbeider høringssvar ved offentlige
høringer som berører vår virksomhet.
Videre engasjerer NKK seg i samfunnsspørsmål, spesielt vedrørende hund, hundens plass i samfunnet og hund-menneske-relasjoner. NKK samarbeider tett med
Mattilsynet innenfor temaer som berører
hundens helse og velferd. NKK har blant
annet sendt en bekymringsmelding fra
et medlem vedrørende kastrering videre
til Mattilsynet. Dette resulterte i at Mattilsynet skrev en generell uttalelse om
temaet.
Strømhalsbånd er forbudt å bruke i Norge,
med ett eneste klart definert unntak. Det
er imidlertid tillatt å selge strømhalsbånd
og reklamere for produktet. NKK har tatt
det standpunkt at vi ikke ønsker annonser
som reklamerer for strømhalsbånd, fordi
bruk av dette i de fleste tilfeller vil være
i strid med norsk lov samt NKKs etiske
retningslinjer for hold og trening av hund.

opp rapporten I januar 2014, og ble lovet
tilbakemelding på rapporten fra to av
partiene i løpet av første halvdel av 2014.
Bevisstgjøring av fagfolk og samfunnet
rundt oss
For NKK er det viktig å spre informasjon
om vårt arbeid for helse og dyrevelferd.
Like viktig er det å samarbeide med fagfolk
og andre aktører for at vi skal dra i samme
retning; samarbeid gir økt forståelse og
øker sjansen for å lykkes i vår målsetning!

En stor utfordring er det stadig økende
antall uregistrerte rasehunder i Norge.
Disse står utenfor NKK, de følger ikke våre
helsekrav og i altfor mange tilfeller har de

For NKK er det viktig å spre informasjon om
vårt arbeid for dyrevelferd og glede for to- og
firbente.

Oppheving av raseforbud – farlige hunder
Arbeidet med rapporten om erfaringene
med praktisering av hundeloven, spesielt med vekt på såkalte «farlige» hunder
ble avsluttet i første halvår, og oversendt
Justisdepartementet og politikere i justiskomiteen på Stortinget som NKK avholdt
møter med i forkant sommeren 2013.

Gjennom en årrekke har NKK-ansatte
forelest for studenter ved Norges veterinærhøgskole innen tema dyrevelferd,
sunn avl, helseundersøkelser og problemer
knyttet til både utvalg og kombinasjon
av avlsdyr, samt fødselsproblematikk og
håndtering og behandling av spedvalper.
Gjennom dette arbeidet sprer vi informasjon om våre etiske grunnregler om avl
og oppdrett, etiske retningslinjer om hold
av hund og om det øvrige arbeidet NKK
gjør for å fremme dyrevelferd og glede.

Rapporten ble også sendt til pressen og
fikk en del oppmerksomhet. NKK fikk
dermed tydeliggjort sitt standpunkt for
bredt publikum i samfunnet. På sosiale
medier uttrykte mange hundeeiere også
begeistring over initiativet. NKK fulgte

Vår veterinærkonsulent har også forelest
om NKKs nye attester for patellastatus for
gruppen av veterinære spesialister. Hun
var også foreleser og satt i panelet på
Mattilsynets konferanse om avl og dyrevelferd i Litteraturhuset i forbindelse med
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Dyrenes dag. Vi har deltatt i diskusjoner
i media i etterkant av dette seminaret,
men har igjen opplevd at det er vanskelig å komme frem med våre synspunkter
og informasjon om det arbeidet vi gjør.
Dette er et prioritert satsningsområde
for NKK fremover.

heller ikke et eksteriør slik det beskrives i
rasestandardene. NKK nedlegger et stort
arbeid for å hindre eksteriøre overdrivelser som reduserer hundens helse og
velferd, og dette er et budskap vi må
bli langt bedre til å få ut til folket! Vi har
imidlertid stor tro på dette vil lykkes langt
bedre i 2014.
Mattilsynet varslet på slutten av 2013 at
de ønsket et møte med NKK, Rådet for
dyreetikk og Den norske veterinærforening
angående uvettig hundeavl av rasehunder.
Det ble stilt spørsmål ved NKKs innsats
for å bedre helse og dyrevelferd, og det
lå i kortene at vi kunne risikere et forbud
mot enkelte raser. Når dette skrives er
møtet avholdt (april 2014). NKK benyttet
denne muligheten til å informere om vårt
Årsrapport 2013 | Norsk Kennel Klub

Myndigheter og samfunn

H A Moe

Lure
coursing

Hund&Barn-konferanse
Konferansen Hund&Barn ble arrangert 6.
september. Arrangementet ble også brukt
overfor politikere/presse som ble invitert,
men arrangementet ble nok overskygget
noe av valg på samme tidspunkt.
Konferansen hadde over 100 deltagere.
Konferansen ble markedsført med annonsering på canis.no, hunden.no og forskning.
no, og fikk god dekning på canis.no og
hunden.no i etterkant. I etterkant av konferansen har flere av foredragsholderne
levert artikler til Hundesport basert på sine
innlegg slik at også andre medlemmer i
NKK kunne ha nytte av den formidlede
kunnskapen.

Foto: Cilje

arbeid for dyrevelferd, resultater av vårt
helsearbeid, vårt samarbeid med faginstitusjoner og også om problemer knyttet
til det økende antall uregistrerte hunder.
Møtet var på mange måter banebrytende
i arbeidet med å skape en solid plattform
for videre samarbeid i arbeidet for god
dyrevelferd.

Lure coursing (LC) er en bruksprøve
for alle raser tilhørende gruppe 10,
samt faraohund, etnahund, podenco
og podengo rasene i gruppe 5. LC er
en form for hundesport der hundene
jakter på en falsk hare (lokkehare).
Sporten er i stor grad knyttet til mynderasene og deres naturlige jakt- og
løpstrang. Hundene jakter rasevis i par,
og får individuelle poeng etter gitte
regler og retningslinjer. Delmomentene
som bedømmes er hundenes bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme og
jaktevne. LC tar utgangspunkt i ekte
jakt på hare, men siden denne formen
for jakt er forbudt, er lokkeharen en
bra erstatter.
Formål: Å bidra til at hundene skal
kunne opprettholde sin opprinnelige
karakter og utseende, og være et mål
på deres naturlige jaktegenskaper,
deres evne til effektivt å utnytte sin
opprinnelige kapasitet for hurtighet
og smidighet, samt legge ned et bytte.
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Dette skal ikke gå ut over myndens
sosiale oppførsel i kontakt med andre hunder og mennesker. I Norge
organiseres LC offisielt gjennom NKK,
og ivaretas av Norsk Lurecoursing
Komite i Norge som representerer
og godkjennes av Norsk Myndeklubb
og Norsk Greyhound Klub. Lure coursing må ikke forveksles med racing/
hundeveddeløp. Organisert spill på
hundene er ikke tillatt.
På tross av et lite miljø i Norge sammenlignet med resten av Skandinavia
så er både nivået på hundene og aktiviteten innad i sporten meget høyt.
Det ble i 2013 arrangert flere treninger
gjennom sommerhalvåret, i tillegg til
to internasjonale prøver og en nasjonal
prøve med totalt opp mot 350 påmeldte hunder. Det norske landslaget i LC
kan vise til vise til flere europamestere
og pallplasseringer fra EM.
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Synlighet i pressen og samfunnet
NKKs arbeid både på politisk og administrativt nivå kommuniseres
aktivt både til medlemmer og samfunnet.
I 2013 har NKK satt fokus på hundevelferd,
hundens betydning i samfunnet, samt
arbeidet med å fjerne listen over «farlige»
hunder fra hundeloven. I juli 2013 leverte
NKK en erfaringsrapport til Justisdepartementet i tillegg til de politiske partiene
vi har hatt kontakt med i saken.

”kjøp to, betal for en”). Man har innhentet
ekstern hjelp til å strukturere og tilgjengeliggjøre innholdet på en mer logisk og
brukervennlig måte. Bedre struktur som
ivaretar rollefordelingen i organisasjonen
etterstrebes. Siden ble lansert i første
halvdel 2014.

NKK har i 2013 fortsatt arbeidet med å
bli mer synlig i media:
Annonseverdien for den omtalen NKK fikk
som resultat av vårt pressearbeid ligger på
11.5 millioner kroner, dette nivået er midt
i mellom nivået for 2011 og 2012. Antall
oppslag på 450 artikler er en stigning
på 10% fra i fjor.

NKK har en uttalt målsetting om å
være en tydelig premissleverandør i
debatter som angår helse og dyrevelferd i Norge

Antall pressemeldinger som sendes ut er
også stabilt fra i fjor (22 mot 24). Dekningen viser at temaene som vekker interesse i mediene fortsatt er registreringstall,
Dogs4All og helse/dyrevelferd. I tillegg
fikk NKK en del dekning som følge av
pressemeldingen om erfaringsrapporten
om farlige hunder.
NKK.no
På slutten av 2012 ble det klart at NKKs
nettside ikke har tilstrekkelig driftssikkerhet og kvalitet som nødvendig for vår
organisasjon. Takket være kjøpehund.
no fikk man mulighet til å utvikle også
nkk.no-siden samtidig (etter prinsippet
Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2013

Nettsiden hadde over 420.000 unike
brukere i løpet av året, og 2.000.000
besøk. Både antall unike brukere og antall
besøk har en stigning på ca 10% sammenlignet med året før. 250.000 av disse
brukte mobile enheter for å besøke nettsiden (fra 140.000 i 2012). Den nye nettsiden
er også utviklet med dette i bakhodet.
Sosiale medier
NKK er nå representert i tre kanaler;
Facebook, Instagram og Twitter. Sistnevnte må regnes som først og fremst
en kanal for å nå pressen, mens de andre, spesielt Facebook, har appell til en

bred hundeeiermasse. Både Facebook og
Instagram viser seg å ha stor verdi som
omdømmebyggere og «her og nå» kanaler,
da de spesielt på Dogs4All ble brukt til
å formidle bilder, filmsnutter og nyheter
fra arrangementet, til stor begeistring
hos mottakere.

NKKs kommunikasjonsavdeling har brukt
Facebook aktivt gjennom 2013. Den
uttalte målsettingen om å være synlige
på Facebook daglig er nådd, og vi har
økt antall følgere fra ca 15.000 til 18.700,
en økning tilsvarende økningen vi så i
2012. Ifølge Facebook sitt analyseverktøy er våre følgere fortsatt hovedsakelig
mellom 35-44 år.
NKK ønsker at vår facebook-side skal
fortsette å være relevant for personer i
aldersgruppen 35-44. Vi ønsker allikevel
også å nå flere i aldersgruppen 25-35,
samt bruke siden mer aktivt som et re23

kruteringsverktøy for medlemmer. Vi har
derfor videreutviklet siden i 2013 nettopp
med tanke på dette. Videreutviklingen har
bl. a. bestått av å lage oppdatert grafikk
(logo og forsidebilde), samt utvikling
av en applikasjon for medlemsverving
(i samarbeid med ekstern leverandør)
og integrasjon av andre sosiale medier i
siden (Instagram).
Antall kommentarer og innspill har økt
vesentlig i 2013. Dette har en sammenheng mellom økt aktivitet fra NKKs side,
både når det gjelder antall saker som
legges ut på siden, samt høyere antall
svar i kommentarfeltet fra NKK. NKK
ser at tilbakemeldingene på Facebook
er vesentlig mer positive, noe som er et
resultat av økt aktivitet. Facebook har i
2012 åpnet for at man kan «karaktersette»
bedriftene/organisasjonene på Facebook
på en skala fra 1 til 5. Snittet gjennom året
for NKKs del varierer fra 3.5 til 4.
Instagram er en kanal som NKK har jobbet mye med å videreutvikle i 2013, og
hvor vi fortsatt har stort potensial. Vi har
per januar 2014 ca 900 følgere. I løpet
av året har vi arrangert tre konkurranser
og 12 sesong-/arrangement-relevante
«kampanjer» hvor våre følgere har lastet
opp bilder.
Satsningen på digitale kanaler skal forsterkes i 2014.
I tillegg til dette laster NKK opp bilder
ukentlig fra egne arrangement og av annen
NKK-relevant karakter.

Norske Dachshundklubbers Forbund
Norske Dachshundklubbers Forbund
hadde ved årsskiftet 2399 medlemmer fordelt på 15 lokalklubber. NDF
forvalter 9 raser, fordelt på 3 hårlag
og 3 størrelser og dachshunden får
gjerne tilnavnet «Den lille allrounder»
på grunn av sin allsidighet.

Bevegelige blodsporprøver
(473 påmeldte)
Fersksporprøver (170 påmeldte)
Ordinære drevprøver (159 påmeldte)
Bevegelige drevprøver (85 påmeldte)
Ordinære hiprøver (50 påmeldte)
Bevegelige hiprøver (26 påmeldte)

NDF har mange tilbud via sine
lokalklubber, slik som blodsporkurs,
ringtrening, napping av strihår, bruk
av GPS og mer uformelle samlinger
som dachsturer og familiedager. Dette
i tillegg til at det i lokalklubbene arrangeres utstillinger og hele 7 ulike
prøvegrener.

Norske Dachshundklubbers Forbund
arrangerer årlig NM drev for dachshunder, og i 2013 gikk dette i regi av
Vestfold og Buskerud Dachshundklubb.

I 2013 fordelte dette seg slik:
Utstillinger: 25 (1273 påmeldte)
Ordinære blodsporprøver
(478 påmeldte)
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Rasemesterskapet på Igsi er en lukket
årlig sporprøve for dachshunder der
hver lokalklubb stiller med en representant. Dette arrangementet er det
Follo og Østfold Dachshundklubb som
er teknisk arrangør av.
I 2013 var det 4 klubber som hadde

Årsrapport 2013 | Norsk Kennel Klub
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Norske Harehundklubbers
Forbund
Støverrasene og de kortbeinte rasene
beagle og drever sorterer under Norske
Harehundklubbers Forbund (NHKF).
NHKF er en landsomfattende overbygning for 18 regionale harehundklubber
i hele landet.
Ved siden av klubber og forbund, er de
forskjellige rasene organisert i 11 raseringer. Ringene er interesseorganisasjoner
for rasene, men har ingen formell plass
i systemet under NKK. Mye positiv aktivitet er likevel knyttet til raseringene.
Aktiviteten i harehundklubbene varierer, både med tanke på nivå og type
aktiviteter. Alle arrangerer jaktprøver og
utstillinger og har forskjellige medlemsarrangement. Utover dette arrangerer
de fleste dressur- eller sosialiseringskurs

og aversjonstester mot sau og evt. rein.
Noen holder ettersøkskurs og arrangerer
sporprøver.
Det har vært en nedgang i antallet medlemmer i NHKF. Ved utgangen av 2013
var det 3 084 medlemmer, noe som
er en nedgang på 49 medlemmer fra
2012 og ca. 20 % fra høyeste nivå midt
på 1990-tallet.

Det arrangeres en rekke konkurranser,
som for eksempel rasemesterskap,
klubbkamper, mesterskap for norske
raser, m.m. Men for mange er høydepunktet NM. Det arrangeres to NM; ett
for støvere og ett for drever og beagle.
Støverne må gjennom kvalifisering i ett
av de fem distriktene i landet, mens
småhundene er kvalifisert ved å være
jaktchampion.

For å oppnå mest mulig enhetlig bedømmelse, kurses jaktprøvedommerne
jevnlig. De fleste klubbene holder stort
sett samling for sine dommere hvert år.
I 2013 holdt 14 klubber dommersamling
for 255 dommere. I tillegg ble 25 nye
jaktprøvedommere utdannet, fordelt
på 8 klubber.

NM for småhund ble arrangert 9-10/11
2013 av Trøndelag Harehundklubb. Norsk
mester ble drever Kvindølens Sandy
og Jørn Aamand fra Telemark. NM for
støver ble arrangert 16-17/11 2013 av
Telemark Harehundklubb. Vinner ble
dunker Tortåsen’s Ronja og Thor Mogen
fra Buskerud.

jubileum. Oppland DHK og Nord-Trøndelag DHK hadde begge 20 års jubileum
og Vest-Agder DHK og Rogaland DHK
kunne feire 40-års jubileum.
Norske Dachshundklubbers Forbund har
flere store arrangementer på gang i 2014.
Først på programmet er Nordisk samarbeidsmøte i Trondheim i juli som skjer i
forbindelse med at Trøndelag DHK feirer
25-års jubileum og arrangerer to utstillinger, Jubileumsutstilling og Nordisk vinnerutstilling for dachs. Her kommer det
delegater fra alle de nordiske landene.
Deretter er Aust-Agder DHK arrangør av
NM blodspor i august. NM drev for dachshunder arrangeres av Follo og Østfold
DHK. Nordisk landskamp for dachshunder
går i regi av Hedmark dachshundklubb.

Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2013
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Medlemsklubber og medlemskap
NKK hadde pr. 31.12.13 totalt 254 medlemsklubber (253
pr. 31.12.12), hvorav 98 raseklubber og -forbund, 23 lokale
fuglehundklubber og 133 lokale hundeklubber. Antall
medlemskap var ved utgangen av året 87.823.
I løpet av 2013 ble følgende klubber tatt opp som
medlemsklubber i NKK.
• Norsk Lancasire Heeler Klubb
• Norsk Pomeranian Klubb
• Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge
• Haugaland Brukshundklubb (region Hordaland)
Følgende klubber har ikke lagt inn medlemmer i
systemet for 2013.
Disse klubbene utgår:
• Sogndal og Omland Hundeklubb og Tingvoll Hundeklubb (region Nordvestlandet)
• Bærum Brukshundklubb (region Oslo/Akershus)

Medlemstall for klubber, regioner,
forbund og foreninger
Pr. 31.12.2013

Raseklubbene

42.526

Fuglehundklubbenes forbund

13.389

Elghundklubbenes forbund
Harehundklubbenes forbund
Dachshundklubbenes forbund

5.839
3.077
2.252

NKKs regioner:
Agder
Buskerud

1.656

Hedmark/Oppland

2.022

Hordaland

1.564

Nordland

1.516

Nordvestlandet

1.808

Oslo/Akershus

2.806

Rogaland

1.515

Telemark

485

Troms/Finnmark

1.352

Trøndelag

1.829

Vestfold

1.229

Østfold

1.083

Norsk Kennel Klub Ungdom

181

Autoriserte Hundedommeres Forening

167

Autorisert Ringpersonells Forening

117

Norsk Freestyleorganisasjon

88

Norsk Rallylydighetsklubb

116

SUM MEDLEMSKAP
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1.206

87.823
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Representantskapet
Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet
og avholdes hvert år i november måned.
Ordfører: Eivind Mjærum. Viseordfører: Anne Espelien

Hovedstyret
Leder: Siv Sandø Nestleder: Dag Skarpodde
Andre medlemmer: Marianne Holmli, Terje Lindstrøm, Torunn Sørbye,
Per Harald Sivesind, Harald Bruflot, Tom Øystein Martinsen, Elisabeth Jangås.

Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør: Trine Hage

NKKs administrasjon
Ved utgangen av 2013 besto NKKs
administrasjon av 38,7 årsverk, fordelt
på 40 fast ansatte. Våre kontorer er på
Bryn i Oslo. 1. desember 2013 tiltrådte
ny administrerende direktør Trine Hage.
Kulturbygging og arbeidsmiljø
Det ble i 2013 gjennomført flere tiltak
for å bidra til en positiv arbeidskultur i
administrasjonen. I januar 2013 ble det
avholdt et heldagsseminar med fokus
på NKKs verdier, og i september 2013
ble alle administrasjonens ansatte invitert
til å delta på et to-dagers kulturbyggingsseminar i Tallin. 31 av administrasjonens
ansatte deltok på seminaret, hvor hovedfokus var NKKs IT-satsing og admi-
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nistrasjonens arbeid for å imøtekomme
behovene til de forskjellige klubbene og
forbundene.
I 2014 er det satt fokus på at NKK skal
preges av en relevant organisasjonskultur.
I årene som kommer må organisasjonskulturen preges av en mer kommersiell
tankegang. Det er allerede gjennomført
en rekke tiltak for å bedre organisasjonens økonomi, og driften fremover skal
ha økt fokus på sterkere dugnadsånd,
mer effektivitet og bedre service.

elektroniske informasjonskanaler. Ytterligere tiltak er planlagt gjennomført.
Velferdskomiteen fortsatte sitt virke i 2013
og har gjennomført flere trivselsfremmende tiltak.
Tilbudet om fysikalsk behandling til samtlige ansatte har blitt opprettholdt i 2013
og blir i stor grad benyttet. NKKs administrasjon har en uttrykt holdning mot
mobbing. Varslings- og oppfølgingsrutiner
er på plass.

Også i 2013 har intern kommunikasjon
og informasjon foregått via hyppige avdelingsmøter samt allmøter og gjennom
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Også mange av de ansatte
i NKKs administrasjon tilbringer mye av fritiden på
hunderelaterte aktiviteter
og dugnadsarbeid for flere
av NKKs medlemsklubber.
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Styrets beretning 2013
Virksomhet
Norsk Kennel Klub (NKK) er et fellesforbund for hundeinteressene i Norge.
NKK består av selvstendige klubber og
forbund. NKK er en frivilling, partipolitisk
nøytral og uavhengig organisasjon. NKK
har det overordnede ansvar for hundeavl
og huderaser i Norge, men forvaltningen
av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber. Antall medlemskap
pr 31.12.2013 var 87.823, en nedgang på
4,5 % fra 2012.
Organisasjonen har kontor i Oslo.
Formål
NKK har til formål å ivareta hundens og
hundeholdets interesser i Norge, samt
å bidra til å fremme positive aktiviteter
med hund og utviklingen av den enkelte
hunderase. NKK skal også arbeide for etisk
og praktisk riktig behandling av hunder,
og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard
og rasens sunnhet. NKKs formål søkes
nådd gjennom at NKKs organer og medlemsklubbene arbeider for NKKs formål
på sine områder innenfor de rammer som
gjelder for NKK nasjonalt og NKKs internasjonale forpliktelser.
Organisasjon og arbeidsmiljø
Det ble i 2013 utført i alt 38,5 årsverk
av de faste ansatte og vikarer for disse.
Sykefraværet utgjorde 5,5 % inkludert
langtidssykefravær. Arbeidsmiljøet er
tilfredsstillende. NKK ønsker å legge vekt
på å dyktiggjøre alle som gjør en innsats for organisasjonen. Det foregår også
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kompetanseutvikling av administrasjonen
gjennom forskjellige former for seminarer
og kurs. De ansatte har ikke vært utsatt
for skade eller ulykker i 2013.
Likestilling
Organisasjonens styre har 5 mannlige og 4
kvinnelige styremedlemmer. Styrets leder
er en kvinne. Administrasjonens ledelse
består av 4 kvinnelige og 2 mannlige ledere. Det er for øyeblikket ikke iverksatt
konkrete tiltak for å fremme likestillingsarbeidet. Styrets målsetting er gjennom
ansettelse og utvalg å sørge for en best
mulig balanse mellom kjønnene i organisasjonens arbeid.
Ytre miljø
NKKs systemer for avfallshåndtering og
håndtering av forurensende stoffer er
godkjent og følger de lover, regler og
forskrifter som gjelder for dette området.
Finansiell risiko og likviditet
NKK har ingen rentebærende gjeld og
alle pengeplasseringene er i bank.
Det ble 24. april 2014 avholdt ekstraordinært representantskapsmøte for å sette
fokus på NKKs svekkede likviditet etter
flere år med underskudd og fall i antall
medlemmer.
Det er i 1. halvår 2014 iverksatt tiltak for
å bedre den økonomiske situasjonen slik
at nødvendig investering i IT-plattformen
på sikt kan gjennomføres.

er liten risiko knyttet til valuta og renter.
Administrasjonen arbeider kontinuerlig
med forbedringer av rutiner rundt innkreving og oppfølging av våre krav for
minimering av finansiell risiko.
Årsregnskapet for 2013
Regnskapet viser et underskudd på
kr 4 996 360. Egenkapitalen pr 31.12.2013
er kr 14 611 614. Styret mener det fremlagte
regnskapet gir en rettvisende oversikt
over NKKs finansielle stilling og resultat
pr 31.12.2013.
Organisasjonens økonomi er med de
tiltak som er iverksatt tilfredsstillende
og styret bekrefter at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede. Styret foreslår at
underskuddet fratrekkes egenkapitalen.
Framtidsutsikter
NKK vil fortsette arbeidet for dyrevelferd
og glede på mange forskjellig fronter
fremover. Enten det gjelder nye helseregistreringer, kurs i regi av lokale
hundeklubber eller arbeid med å forbedre informasjonsmateriale. Målet
om bedre dyrevelferd og glede for to
– og firbente vil være en rød tråd i hele
organisasjonens virke.
De tiltak som er implementert i løpet av
første halvår av 2014, sammen med tiltak
som er vedtatt å iverksette fremover, vil
styrke likviditeten og gjøre det mulig å
gjennomføre nødvendige IT-investeringer.

NKK tar risiko ved å gi kunder kreditt. Det
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Gardermoen 18. juni 2014

Siv Sandø
styrets leder

Dag Skarpodde
styrets nestleder

Marianne Holmli
styremedlem

Terje Lindstrøm
styremedlem

Torunn Sørbye
styremedlem

Per Harald Sivesind
styremedlem

Harald Bruflot
styremedlem

Tom Øystein Martinsen
styremedlem

Elisabeth Jangås
styremedlem

				

Trine C. Hage
administrerende direktør

Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2013

31

Årsregnskap 2013
Resultat
Note

Driftsinntekter:
Grunnkontingent
Drifts- og aktivitetsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Varekostnad
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger
Andre diftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter
Resultat

32

2013

2012

11 599 840

11 840 708

44 031 844

42 441 885

2 330 536

3 680 490

2

57 962 219

57 963 083

-664 612

-889 908

3

-29 112 677

-26 489 802

4

-1 693 635

-1 673 241

5

-32 112 922

-29 190 881

-63 583 846

-58 243 832

-5 621 627

-280 750

625 267

878 459

-4 996 360

597 710
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Balanse
Note

2013

2012

4

7 186 336

3 348 221

Varebeholdning

6

1 355 593

1 547 302

Kundefordringer

7

868 094

2 737 517

Andre kortsiktige fordringer

7

5 160 150

571 603

Bankinnskudd og kontanter

10

14 510 928

23 020 915

29 081 101

31 225 558

Eiendeler
Anleggsmidler:
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner
Omløpsmidler:

Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Bunden egenkapital

8

1 400 000

1 400 000

Opptjent egenkapital

9

13 211 614

18 207 974

14 611 614

19 607 974

Sum egenkapital
Gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige skatter og avgifter

10

Annen kortsiktig gjeld

11

4 648 638

4 835 320

2 132 555

3 028 604

7 688 294

3 753 659

Sum gjeld

14 469 487

11 617 583

Sum gjeld og egenkapital

29 081 101

31 225 558
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Årsregnskap 2013-Noter
Note 1 - Regnskapsprinsippet
Årsregnskapet, som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31.desember 2013. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er
tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vuderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes
ikke å 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
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Ikke avsatt for ukurans i 2013.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning er basert på en
helhetsvurdering av sannsynligheten for at kravene betales.
Bankinnskudd, kontanter o.l
Inkluderer kun kontanter og bankinnskudd. NKK har ingen øvrige betalingsmidler per 31.12.2013.

		

Anleggsmidler
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost.
Inntektsføring av medlemskontingent
Kontingentinntekten bokføres ved betaling i inntektsåret.
Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling
Inntekt resultatsføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Pensjonsforpliktelse og pensjonskostnader
Organisasjonen har en pensjonsordning som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplan. Årlig premie
kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn.
Det er belastet ekstraordinær kostnad engangspremie pensjonspremie for justeringer for regnskapsåret 2011 og 2012, med kr 1,5 mill.
inkl. arbeidsgiveravgift.

Note 2 - Inntekter
2013

2013

2013

2012

Virkelig

Budsjett

Endring

Virkelig

endring i %

Grunnkontingenter

11 599 840

12 235 200

-635 360

11 840 708

-2 %

Registreringsprodukter

16 315 539

14 125 008

2 190 531

15 609 437

5%

ID inntekter

3 853 407

4 996 667

-1 143 260

4 347 506

-11 %

3 041 917

2 902 000

139 917

3 068 964

-1 %

Per virksomhetsområde:

Helseprodukter
Utstillingsinntekter

8 298 296

8 541 323

-243 027

9 472 769

-12 %

Aktivitetsavgift

6 348 953

4 023 518

2 325 435

4 033 010

57 %

Inntekter Hundesport

3 690 326

3 953 340

-263 014

3 985 206

-7 %

Samarbeidsavtaler

2 483 407

2 471 250

12 157

1 924 994

29 %

2 330 536

3 846 301

-1 515 765

3 680 490

-37 %

57 962 220

57 094 607

867 614

57 963 083

0,00 %

Andre inntekter
Sum totale inntekter

Omsetningen i 2013 var på samme nivå som i 2012, dog med en annen sammensetning enn foregående år.
Grunnkontingent
Alle aktive medlemsskap ble fakturert 1.1.2013 og inntektsført på betalingstidspunktet. Nytegning av medlemsskap gjennom året har
blitt inntektsført ved betaling. Dette tilsvarer 72.925 grunnkontingenter.
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Note 3 - Personalkostnader
2013

2013

2013

2012

Virkelig

Budsjett

Endring

Virkelig

Lønn og honorarer

20 476 608

17 464 981

3 011 627

18 209 886

Arbeidsgiveravgift

3 489 949

3 385 355

104 594

3 271 941

Pensjonskostnader

4 464 119

2 100 000

2 364 119

2 240 635

Andre godgjørelser
Totalt

682 000

3 370 190

-2 688 190

2 767 340

29 112 676

26 320 526

2 792 150

26 489 802

38

38

0

38

Gjennomsnittlig antall årsverk

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/fungerende adminstrende direktør utgjorde samlet kr 1 044 208.
Beregnet andel av pensjonspremie utgjør kr 263 284.
Styret mottok ingen godtgjørelse. Styrets leder har ingen avtale om særskilt godtgjørelse. Administrerende direktør har en 6-års
årsmålskontrakt og hun har krav på 12 mnd etterlønn dersom styret avslutter kontrakten. Hverken styrets leder eller administrerende
direktør har lån i organisasjonen.
							
Ansatte kan få lån etter nærmere retningslinjer utarbeidet av styret. Ingen ansatte hadde lån per 31.12.13.
Revisor
Honorar til revisor er kostnadsført med:		
- kr 234.467 for ordinær revisjon		
- kr 23.875 for andre særattestasjoner

Note 4 - Varige driftsmidler
Type anleggsmiddel

Transportmidler

Maskiner, Inventar,
utstyr

IT

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.13

716 845

967 239

3 157 838

4 841 922

Tilgang kjøpte driftsmidler

90 000

313 000

5 414 268

5 817 268

-

-

Avgang
Anskaffelseskost 31.12.13

806 845

1 280 239

8 572 106

10 659 190

Balanseføre lånekostnader

-

-

-

-

Akkumulerte avskrivninger

366 859

883 343

2 222 652

3 472 854

Akkumulerte nedskrivninger

-

-

-

Reverserte nedskrivninger

-

-

-

Bokført verdi pr. 31.12.13

Årets avskrivninger

439 986

396 896

6 349 454

7 186 336

98 044

374 579

1 221 012

1 693 635

Årets nedskrivninger

-

-

-

-

Årets reverseringer av nedskrivninger

-

-

-

-

Økonomisk levetid generelt

3 år

Fra 2012 økonomisk levetid egenutviklet SW

5 år

Økonomisk levetid lastebil:

8 år

Avskrivningsplan:

Lineær
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Note 5 - Andre driftskostnader
2013

2013

2013

2012

Virkelig

Budsjett

Endring

Virkelig

4 483 731

2 370 000

-2 113 731

3 183 513

Dommerstøtte til utdanning i jaktsektoren

980 334

993 000

12 666

840 911

Dommerstøtte til utdanning ekstriør/bruk

143 060

270 365

127 305

285 928

5 607 125

3 633 365

-1 973 760

4 310 352

Prioriterte områder:
Kostnader IT

Sum prioriterte områder
Øvrige områder:
Kostnader Hundesport

5 738 792

5 657 188

-81 604

5 646 576

Kostnader utstilling

7 362 741

7 038 292

-324 449

7 151 656

Kostnader Hund og Helse
Div tjenester (HD/AD/øyne/DNA/sædbanken)

3 320
983 821

919 817

-64 004

902 088

8 843 301

8 484 879

-358 422

8 172 434

Reiser og møter

1 310 753

1 216 533

-94 220

1 227 942

PR og annonser

625 591

841 854

216 263

733 546

Andre administrative kostnader

Støtter klubber, landslag og arrangementer

140 267

370 640

230 373

246 220

Kostnader til regioner, hovedstyret,
Representantskapet, NKU og FCI

748 988

1 522 908

773 920

800 068

751 543

0

-751 543

0

26 505 797

26 052 111

-453 686

24 880 530

32 112 922

29 685 476

-2 427 446

29 190 881

Tap på krav (netto)

Sum øvrige områder

Sum totalt andre driftskostnader

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser						
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonen har pensjonsordninger
som omfatter i alt 40 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et
forsikringsselskap. Forpliktelsen er ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Det er totalt bokført pensjonspremie med kr 4 464 119, hvorav kr 1 446 399 er engangspremie for oppjustering av
lønn fra tidligere år.

Note 6 - Varebeholdning
Salgsvarer

2013

2012

1 355 593

1 547 302

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. NKK har ikke ukurante varer per 31.12.2013.

Note 7 - Kundefordringer
2013

2012

Alle kundefordringer til pålydende

1 866 434

2 965 857

- Fradrag for delkrederavsetning

-998 340

-228 340

868 094

2 737 517

Netto kundefordringer

Årets endring i delkredereavsetning gir en resultatmessig negativ effekt på kr 770.000. Avsetningen er gjort for å korrigere for
uoppgjorte kundeposter. 					
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Note 8 - Bundet egenkapital
Avsetninger:

2013 Pr 31.12

Årets disponering

2012 Pr 31.12

400 000

0

400 000

Fond for dommerutdannelse
Fond for støtte NKK regioner

0

0

0

Forskningsfondet

1 000 000

0

1 000 000

Bundet egenkapital per 31.12

1 400 000

0

1 400 000

2013 pr 31.12

2012 pr. 31.12

18 207 974

17 610 263

-4 996 360

597 710

Note 9 - Opptjent egenkapital
Egenkapital per 1.1.
Årets resultat
Overføring fra/til bundet egenkapital

0

Overføring til avsetninger

0

Opptjent egenkapital per 31.12

13 211 614

18 207 974

Note 10 - Skyldige offentlige avgifter
Skyldig skattetrekk på vegne av de ansatte
Skyldig arbeidsgiveravg på lønn og opptjente
feriepenger
Skyldig merverdiavgift(+)/til gode(-)
Skyldig offentlige avgifter per 31.12

På konto for skattetrekk står det pr 31/12 kr.:

2013

2012

862 903

959 409

1 420 840

1 139 164

-151 189

930 031

2 132 555

3 028 604

953 791

996 784

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld
Lønn og feriepenger
Forskuddsfakturerte inntekter

2013

2012

2 143 526

2 272 086

83 700

1 020 516

Annen kortsiktig gjeld

5 461 068

461 057

Sum annen kortsiktig gjeld

7 688 294

3 753 659

Alle beløp som tilhører driftsåret som er kjent (faktura mottatt) ved dato for regnskapsavleggelse er kostnadsført		
på respektive kostnadssted under resultatregnskapet og derav belastet regnskapsåret. Det er i tillegg ved årsskiftet
vurdert hvor mye kostnader man ennå ikke har mottatt faktura på, og dette er estimert, kostnadsført og lagt som		
kortsiktig gjeld i balansen.
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Revisjonsberetning
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