
Avl 
 
Sunn hundeavl er et svært viktig tema for Norsk Kennel Klub, og samarbeid, åpenhet og 

kunnskapsformidling er kjerneverdiene i organisasjonens avlsstrategi. 
 
 
I over 20 år har oppdrettere, hundeeiere, 
veterinærer og fagfolk i Norge hatt et meget 
bevisst forhold til avl og helse hos hund. 
 

NKKs tanke er at man kommer mye lenger 
med samarbeid og kunnskap enn med strenge 
krav og restriksjoner. For å spre lærdom har 
NKK derfor i en årrekke hatt kurs og opplæring 
både for oppdrettere, dommere og "vanlige" 
hundeeiere. 
 

Langsiktig strategi 
Allerede på slutten av 1990-tallet var helse et 
hovedtema i organisasjonens foredragsserie 
"Hund og helse mot år 2000".  
 NKK samler også hvert år forskere fra inn- og 
utland til "Forskningsforum Hund" hvor ny 
forskning innen hundehelse presenteres. 
 
Målet er funksjonelt friske hunder med 
rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som 
kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg 
selv sine eiere og samfunnet; det skal være 
sunt å være vakkert. 
 
 NKK har også som mål å fremstå som ledende 
i verden når det gjelder informasjon og 
utdanning innen helse, avl og oppdrett. 
 NKK vil vise at den rette veien til god 
hundehelse går gjennom samarbeid med 
kunnskapsrike og ansvarsbevisste 
oppdrettere. 
  

Utdanning og kompetanse 

Å spre kunnskap om hundens anatomi og dens 
fysiske og psykiske helse, og hvor viktig det er 
å ha denne lærdommen når man skal drive 
avl, er en av grunnpilarene i NKKs arbeid. 
 
For å bevisstgjøre alle instanser er det derfor 
satt i gang flere tiltak her i landet.  
I samarbeid med NKKs regioner arrangerer  
 
 

 
 
NKKs veterinære fagsjef, Astrid Indrebø, 
Oppdretterskolen over hele Norge. 
  
Avlsrådkurs og kurs for dommerelever er også 
en viktig del av det stadig pågående arbeidet 
med å bevisstgjøre alle som driver med 
oppdrett og de som skal bedømme 
resultatene. 
  

Rasestandarder i endring 

Alle godkjente raser har en offisiell standard - 
en rasestandard - som er en beskrivelse av 
hvordan et tenkt ideelt eksemplar av rasen 
skal se ut og hva slags gemytt den bør ha. 
 
Standardene har vært, og er, i kontinuerlig 
endring etter hvert som man har fått større og 
større kunnskap om hva som kan føre til 
sykdom og skader hos hund. 
  

 
Stort ansvar for dommerne 

Å tolke rasestandardene riktig slik at 
ekstremvarianter av rasen ikke blir premiert 
på utstillinger er svært viktig. 
 
Her har dommerne et stort ansvar, og den 
grundige, norske dommerutdanningen gir stor 
kunnskap om hva de skal se etter i ringen. 
 
Allerede i 1999 innførte organisasjonen 
følgende setning i rasestandarden: 
"Hunder som viser tegn til aggressivitet 
og/eller har fysiske defekter som påvirker 
hundens sunnhet skal diskvalifiseres".  
  
Dette ble berømmet av den internasjonale 
hundeorganisasjonen, FCI, som i 2003 innførte 
de samme reglene.  
 
For hundeavl handler nettopp om god 
hundehelse. Ingen oppdrettere er interessert i 
å avle frem syke hunder! 


