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Til  
NKKs medlemsklubber og regioner 
 

   

Deres Ref.:  Vår ref: JG 
 
 
 
 
Vedr. ny høring om samarbeidsavtale med hundeskoler 
 
Det er i NKKs handlingsplan vedtatt at det skal arbeides for å se på samarbeid mellom hundeklubber og 
hundeskoler. Arbeidet ble påbegynt i mars 2008, og har pågått i samarbeid med representanter for de ulike 
miljøer i denne prosessen. 
På bakgrunn av det nedlagte arbeidet er det utarbeidet et utkast til avtale. Utkastet har vært til gjennomsyn 
hos Hovedstyret og NKKs advokat Jørgen Klaveness, som har bidratt med kommentarer og innspill. 
Denne avtalen er ment å gjelde for det som vedrører samarbeid om instruktørutdanning på grunnivå, og vil 
ikke på noen måte gi skolene styringsrett eller politisk påvirkningskraft innad i NKK.  
 
Avtalen ble sendt på høring i desember 2009, men på bakgrunn av tilbakemelding fra flere klubber om 
manglende mottak av høringen, har NKKs hovedstyre i sitt møte av 10. mars 2010 vedtatt å sende saken på 
ny høring. 
 
Vi ber om klubbenes skriftlige innspill til den utarbeidede avtalen innen 10. juni 2010. 
 
 
 
 
  
Med vennlig hilsen 
for Norsk Kennel Klub 

 
Aktivitetsavdelingen 
Tlf: 98 69 05 45, E-post: janne.gregersen@nkk.no 
 
 
 



Utkast til avtale mellom NKK og hundeskoler. 

1 Formål 
Formålet med denne avtalen er å fremme hundeholdet i Norge i tråd med NKKs lover, § 2 - 
formålsparagrafen.  
 
2 Intensjon  
Avtalens intensjon er å regulere forholdene mellom NKK og de seriøse, private aktører innen 
hundeskolesegmentet. Avtalen skal også gjenspeile og avgrense partenes særinteresser og rettigheter. 
Samarbeidspartene vil arbeide i fellesskap for å ivareta hundeskolenes og klubbenes interesser i forhold til 
myndighetene og samfunnet for øvrig.  
 
3 Partene 
Denne avtalen er inngått mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og _____________ (hundeskolen).  XXXX 
plikter lojalt å følge de retningslinjer for nasjonalt og internasjonalt samarbeid som NKK følger og XXXX 
kan ikke inngå noen overenskomst eller samarbeide med nasjonale eller internasjonale hundeorganisasjoner 
som ikke er anerkjent eller har samarbeidsavtale med NKK 
3.1 Hundeskolen bekrefter at følgende vilkår er oppfylt: 
* Skolen eller det selskapet som driver den er registrert i Brønnøysund med eget 
organisasjonsnummer(org.nr). 
* Skolen følger alle relevante offentlige pålegg og regler, f.eks. når det gjelder regnskap, arbeidsavtaler og 
internkontroll. 
* Skolen har eksistert i minst tre år, ved avtalens inngåelse, uten endring av navn og/eller org.nr. 
* Skolen forplikter seg til også i fremtiden å følge NKKs retningslinjer, dyrevernloven, og innen norsk lov 
der det regulerer skolens virke. 
* Skolen må kunne fremvise utdanningsplan som fører fram til godkjent NKK instruktør trinn I. 
3.2 NKK kan ikke holdes ansvarlig for skolens synspunkter og uttalelser der de måtte avvike fra NKKs 
standpunkter. 
  
4 Utdanning  
Det skal være én felles utdanning av instruktører trinn I (frem til Appellmerke grad 1). Det vil si at pensum 
og eksamen skal være felles, selv om utdannings veien kan være forskjellig for hundeskolene og for 
hundeklubbene. 
Personer fra skolene må være registrert medlem i en av NKKs medlemsklubber ved påbegynnelse av 
utdanning, og for videre opprettholdelse. Dersom medlemskap opphører vil den gitte autorisasjon bortfalle. 
 
5 Samarbeid  
Opplegget for instruktørutdanningen skal revideres hvert 3 år. Begge parter har ansvar for dette arbeidet. Det 
skal opprettes en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet, gruppen består av oppnevnte representanter fra hver 
av NKKs Kompetansegrupper med instruktøransvar og 3 valgte representanter fra Hundeskolene. 
 
6 Rettigheter og plikter  
6.1 NKK anerkjenner XXXX og dennes avdelinger, og autoriserer hundeskolen som en samarbeidspartner. 
6.2 Hundeskolene som har utdannet trinn I instruktører kan benytte dette i sin markedsføring. NKK 
utdannende instruktører er anerkjente både i hundeklubbene og hos hundeskolene. Dette medfører at NKKs 
instruktører kan ta videregående kurs i NKKs- og hundeskolenes regi. NKK instruktører trinn III skal være 
en av sensorene ved godkjenning av NKK trinn I instruktører fra hundeskolen. Dette for å opprettholde den 



kvalitet som ligger til grunn i trinn I utdanningen. 
6.3 Retten til terminfestede arrangementer er forbeholdt NKKs medlemsklubber. 
6.4 Hundeskolen kan ikke ha treningsgrupper utenom tidsavgrensede kurs, med unntak av steder hvor det 
ikke tilbys tilsvarende trening av lokal klubb eller der hvor kapasiteten er lav. 
6.5 Hundeskolen plikter gjennom denne avtalen å informere om NKK og medlems klubbenes virke. 
Materiell fås ved henvendelse til NKK. 
6.6 NKK gis tilgang til hundeskolens kundelister, bla. for bruk i vervekampanjer eller lignende. 
 
7 Disiplinære forhold/Reaksjoner 
XXXX anerkjenner og aksepterer beslutninger om eventuelle disiplinære vedtak fattet mot enkeltmedlem i 
NKK. 
 
8 Økonomi og avgifter  
8.1 Hundeskolen betaler en årlig samarbeidsavgift.  
8.2 For instruktørutdanningen skal det være en aktivitetsavgift som betales av Hundeskolen for 
gjennomføring av kurs med avsluttende godkjenning fra NKK. 
Avgiftene under pkt 8.1 og 8.2 fastsettes av NKKs administrasjon. 
 
9 Avautorisasjon  
Hundeskolen har ikke anledning til å aktivt drive verving av instruktører i lokale hundeklubber uten 
samtykke fra disse. Samtykke kan gjøres betinget av at skolen betaler kompensasjon.  Spørsmålet om 
samtykke må avklares med hundeklubben før henvendelse rettes til instruktørene. 
Ved brudd på dette punktet kan hundeskole og instruktør miste sin autorisasjon.  
 
10 Oppsigelse av avtale 
10.1 Denne avtalen er gjeldende frem til 31.12.2012. 
10.2 Oppsigelse av avtalen kan skje med 3 måneders varsel.  Hvis noen av avtalens vilkår blir brutt, og 
bruddet oppfattes som vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning.  Slik oppheving kan bare 
besluttes av arbeidsgruppen og/eller NKKs hovedstyre. Det samme gjelder hvis hundeskolen på annen måte 
har opptrådt slik at det er til skade for NKK, klubbene eller hundesaken.  Hvis hundeskolen bryter lov, 
forskrift eller regelverk, herunder NKKs etiske retningslinjer, vil det kunne medføre oppsigelse av denne 
avtalen.  
 
Ved tvist skal arbeidsutvalget kobles inn. Dersom det er et av arbeidsutvalget s medlemmer som er i tvist, 
skal medlemmet erstattes av en representant fra- eller oppnevnt av NKKs hovedstyre. 

 


