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Norsk Kennel Klubs (NKK) hovedstyre 
og administrasjon ønsker at årsrapporten 
skal vise organisasjonens mangfold, samt 
bredden i vårt aktivitetsnivå. Vi vil også 
vise hvordan organisasjonen som helhet 
jobber for å nå de målsettinger som er 
forankret i vår formålsparagraf, våre verdier 
og strategier. Derfor har vi invitert alle 
våre 267 medlemsklubber og -forbund til 
å bidra med informasjon til årsrapporten, 
og alle innsendte bidrag er inkludert. Tett 
samarbeid med klubbene og forbundene 
er helt sentralt for driften til NKK.

NKK er en paraplyorganisasjon som har 
sine medlemmer via klubbene. Årsrapporten 
viser at vi sammen gjennom NKK er en 
organisasjon som arbeider for hundevel-
ferd og hundeglede på mange forskjellige 
fronter. Vi har en uttalt målsetning om å 
være en proaktiv medlemsorganisasjon 
som taler hunden og hundeeiers sak. 
Vi har derfor tydelige holdninger om saker 
som påvirker hverdagen til norske hunder 
og deres eiere.

I det ordinære representantskapsmøtet 
i 2014 ble NKKs strategier for perioden 
2014 – 2019 vedtatt. Strategiene gir oss 
klare retningslinjer, og fastsetter hvilke 
mål vi skal jobbe mot for å nå 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

Også i 2017 har vi arbeidet videre for å 
oppnå disse målene. 

Å arbeide for å ivareta god helse og 
velferd hos hund er et av NKKs viktig-
ste formål. NKK-fellesskapet arbeider 
derfor tett for å få til dette. Også i 2017 
har klubbene vist et stort engasjement 
og nedlagt en betydelig innsats for å få 
levert inn rasespesifikke avlsstrategier 
for sine raser, som blir kommentert og 
godkjent av NKKs helseavdeling. I 2017 
ble det også nedsatt nye utvalg som 
jobber på tvers av raser. Her kan nevnes 
utvalg for HD og NKKs Brachycephalråd 
(kortsskallede raser) som begge rappor-
terer til NKKs Sunnhetsutvalg. 

NKK jobber tett med forskingsinstitu-
sjoner med et særlig fokus på hunders 
atferdsegenskaper. I samarbeid med 
veterinærhøgskolen har arbeidet med 
et stort forskningsprosjekt på atferd og 
genetikk hos hund fortsatt i 2017. NKK 
har rollen som prosjektleder. Prosjektet 
fokuserer hovedsakelig på lydfølsomhet 

hos hund. Videre har også forståelsen av 
hvor viktig internasjonalt samarbeid er, 
forsterket seg i 2017. Det har derfor blitt 
jobbet målrettet for å utvikle samarbeidet 
vi har på tvers av landegrensene. Særlig 
har samarbeidet gjennom Fédération 
Cynologique Internationale, den Nordiske 
Kennel Unionen og Internasjonal Partnership 
for Dogs  vært en viktig arena for erfa-
ringsutveksling for å sikre bedre helse og 
velferd hos hunder verden over. NKK har 
gjennom en årrekke hatt stort fokus på 
registering av helsedata fra screeningun-
dersøkelser til bruk i avlsarbeidet. I 2017 
har utvikling av nye og bedre avlsverktøy 
vært i fokus. 

Brukerforum for IT har fremmet flere  
prosjekter for styringsgruppen for IT- 
prosjekter og Hovedstyret. Blant mange  
andre IT-prosjekter i 2017 ble løsningen for 
sentral registrering av kliniske diagnoser 
ferdigstilt. Løsningen gjør det enkelt 
for veterinærer, med eiers samtykke, å 
registrere alvorlige og antatt arvelige 
sykdommer som har betydelig negativ 
effekt på hundens livskvalitet og/eller 
nødvendiggjør livsvarig medisinering eller 
operasjon. Registrering av disse diagno-
sene vil vises på hunden i DogWeb.  Dette 
vil være til stor hjelp for raseklubbene i 
deres arbeid med RAS (rasespesifikke 
avlsstrategier). Veterinæren logger seg 
på via NKKs veterinærportal, og legger 
diagnosen direkte inn i DogWeb.

Også i 2017 har vi opprettholdt fokuset 
på vårt politiske arbeid. En viktig sak har 
vært hunders rettsikkerhet, hvor vi har 
jobbet for å få opphevet raseforbudet og 
hvor regjeringen nå har bedt departe-
mentet om en evaluering av Hundeloven 
som blant annet hjemler dette forbudet. 
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Videre har vi jobbet med å følge opp NKKs 
gjennomslag i Stortingets Friluftsmelding. 
Hunder har stor positiv betydning for vår 
fysiske og psykiske helse, og hunder og 
hundeeiere må tas hensyn til i den politis-
ke planleggingen. Et helt sentralt behov 
for våre hunder er bevegelsesfrihet. Her 
ønsker vi særlig at politikerne skal sette 
en stopper for enkeltkommunenes stadige 
utvidelse av båndtvangsreglene. Som 
en tjeneste til alle undeeiere lanserte vi i 
2017 et båndtvangskart. Tjenesten er ikke 
bare ment som en service til hundeeiere 
men er tenkt også som en synliggjøring 
av de store forskjeller som finnes i de 
ulike kommuner hva gjelder båndtvangs- 
regler. For å ivareta hundens og hundeeiers  
interesser i samfunnet er det viktig å ha 
et målrettet politisk arbeid, og dette er 
noe vi vil fortsette å ha fokus på fremover.

NKK arbeider kontinuerlig med å utvikle 
organisasjonen, og for å nå de målset-
ningene som er forankret i vår formåls- 
paragraf. Arbeidet med å bygge en god 
organisasjon og organisasjonskultur har 
derfor fortsatt i 2017.
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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. 

NKK har gjennom en årrekke hatt et stort 
fokus på registrering av helsedata fra 
screeningundersøkelser til bruk i avls- 
arbeidet. I 2017 har utvikling av nye og 
bedre avlsverktøy hatt fokus, og det er 
et arbeid som fortsetter i 2018. 

Økt fokus på helse og velferd 
i eksteriørbedømmelsen
Breed Spesific Intructions (BSI) regar-
ding exaggeration in pedigree dogs er 
et felles program for hele Norden, og 
har vært gjeldende siden 2014. BSI har 
en generell del som gjelder alle hunder – 
uansett rase. Det er også en rasespesifikk 
del som beskriver eksteriørtrekk som 
kan ha uheldig innvirkning på helse og 

velferd dersom de blir for ekstreme. 
Nordisk Kennel Union (NKU) har bestemt 
at BSI skal evalueres hvert 3. år. NKK  
sendte ut en nettbasert spørreundersøkelse 
til eksteriørdommere våren 2017. I mot-
setning til de andre nordiske landene, 

sendte NKK også tilsvarende spørreskjema 
til alle raseklubber, i overensstemmelse 
med vedtak på RS 2016 om å involvere 
klubbene i BSI-arbeidet. I juni overtok NKK 
sekretærfunksjonen for NKUs BSI-gruppe. 
Arbeidet med evaluering og revidering 
av BSI på nordisk nivå har pågått høsten 
2017, og det reviderte BSI-dokumentet 
ble tatt i bruk sommeren 2018. 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
Ved utgangen av 2017 hadde de aller 
fleste raseklubber levert rasespesifikke 
avlsstrategier for sine raser. Raseklub-
bene har vist et stort engasjement og 
nedlagt en betydelig innsats for å få  
ferdig dokumentene. Ved årsskiftet 
var 159 RAS-dokumenter ferdigstilt og  
publisert på www.nkk.no, endel av disse 
omhandler flere raser/varianter. Totalt er 
det levert RAS for snaut et par hundre 
raser, og så godt som alle er også endelig 
godkjent. I utgangspunktet skulle utkast 
til revidert versjon av RAS vært under 
utarbeidelse for en del av rasene nå.  
I påvente av nye IT verktøy er imidlertid 
fristen for innlevering av revidert versjon 
utsatt med ett år. Et av hovedfokusene 
i RAS er å bevare tilstrekkelig genetisk 
variasjon i hver rase, og dette er også et 
tema NKKs administrasjon holder mange 
foredrag om i raseklubbene. Videre blir 
rasespesifikke forhold som er omtalt i BSI 
alltid innarbeidet i RAS-dokumentene. 

For svært mange raser har det vært økende 
bevissthet rundt viktigheten av genetisk 
mangfold i populasjonen.
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Flere raseklubber gjennomførte i 2017 
rasespesifikke elektroniske helseundersø-
kelser gjennom et samarbeid med NMBU 
Veterinærhøgskolen (hundoghelse.no). 
Undersøkelsene gir svært verdifull infor-
masjon ved utarbeidelse av RAS, og er 
et viktig verktøy i avlsarbeidet.  

Økning av genetisk mangfold
Genetisk variasjon i en rase er viktig 
for å sikre god hundevelferd og fort-
satt fremgang i avlen, og for svært 
mange raser har det vært økende be-
vissthet rundt viktigheten av genetisk 
mangfold i populasjonen. Ikke minst er 
dette en aktuell problemstilling for de 
norske hunderasene. Enkelte av disse er 
antalls messig svært små, både nasjonalt 
og internasjonalt. Norske Harehundklub-
bers Forbund og Veterinærhøgskolen 
har sammen med NKK gjennom en år-
rekke hatt et utmerket samarbeid om 
krysningsprosjekt for dunker/hygenhund, 
haldenstøver/hygenhund og finskstø-
ver/haldenstøver. I 2013 startet Norsk  
Lundehundklubb et innkrysningsprosjekt 
for å bevare lundehunden. Lundehun-
den har svært lite genetisk variasjon,  
og er derfor avhengig av litt «nytt blod». 
I første omgang er planen å få frem to 
lundehund x buhund-kull, to lundehund x 

islandsk fårehund-kull og to lundehund x 
norrbottenspets-kull. Førstegenerasjons 
prosjekthunder vil, etter inngående helse-
undersøkelser, bli paret med lundehund, 
og etter et visst antall generasjoner vil 
de bli tatt inn i stamboken som lunde-
hund. Målsetningen er å bevare denne helt  
spesielle rasen med sine unike anatomiske 
særtrekk, ved å øke den genetiske varia-
sjonen og derved redusere forekomsten 
av helseproblemer og innavlsdepresjon. Så 
langt er det født tre førstegenerasjonskull 
og fire andregenerasjonskull. Det frivillige 
arbeidet som er nedlagt i prosjektet er 
formidabelt. Prosjektvalpene som er født 
så langt synes å være robuste og friske 
hunder med godt gemytt. De viser også 
mange typiske lundehundtrekk. 

På FCI General Assembly i Milano 2015 ble 
det bestemt at det er opp til de nasjonale 
kennelklubbene å avgjøre hvorvidt man 
skal tillate paring mellom varianter av 
samme rase, eller nært beslektede raser. 
NKK har bestemt at det skal være opp 
til den enkelte raseklubben å bestemme 
hvorvidt slike paringer skal tillates i Norge, 
i overensstemmelse med raseklubbenes 
forvaltningsansvar for sine raser. Det ble 
avholdt møter med aktuelle raseklubber 
i 2016 og 2017. Flere raser har innført nye 

regler i løpet av 2017, slik at det skal være 
enklere å krysse ulike varianter. Hensikten 
med de nye retningslinjene fra FCI er å øke 
tilgangen på genetisk materiale, spesielt 
i raser med små populasjoner, samt å 
redusere helseproblemer og problemer 
forårsaket av usunn konstruksjon. 

NKKs sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget (SU) avholdt også i 
2017 to møter, og har hatt en rekke saker 
til behandling. Tiltak for å avhjelpe og 
fremme avl av funksjonelt sunne hunder 
har høyeste prioritet i SUs arbeid. SUs 
årsrapport for 2017 er tilgjengelig i sin 
helhet på www.nkk.no

NKKs oppdretterskole
En ny runde med den populære kurs- 
serien Oppdretterskolen startet opp igjen 
i 2016. Kursene arrangeres av regionene, 
med foredragsholdere fra NKKs helse- 
avdeling. I 2017 ble både kurs 1 og kurs 2 
holdt både vår og høst, dvs i alt fire kurs. 

Antidopingarbeid 
Det er gjennomført dopingkontroll på 
flere arrangementer i 2017. NKKs anti-
dopingreglement er tilgjengelig på nkk.no.  
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Forskningssamarbeid 
NKK samarbeider tett med forskningsinsti-
tusjoner, i første rekke Veterinærhøgskolen 
NMBU. NKK har de siste årene hatt et 
økende fokus på hunders atferdsegen-
skaper, og NKK har prosjektledelsen i to 
prosjekter på atferd og genetikk hos hund, 
finansiert av Forskningsrådet. Prosjektene 
drives i nært samarbeid med Seksjon 
for medisinsk genetikk ved Veterinær-
høgskolen. Det er pågående prosjekter 
om både lydfølsomhet og mer generelle 
former for frykt/angst, som for eksempel 
sosiale redsler. Mange hunder er svært 
redde for høye lyder, og NKK håper at 
vi gjennom dette prosjektet skal bidra til 
mer kunnskap om hvorfor noen hunder 
blir lydfølsomme, mens andre er robuste i 
forhold til høye/skarpe lyder. Tilsvarende 
ønsker man mer kunnskap om gener som 
påvirker reserverthet, frykt for fremmede 
mennesker og hunder m.m. NKK er glad 
for muligheten til å gjøre en enda bedre 
jobb for bedre helse og hundevelferd i 
årene som kommer.

I 2015 tok NKK initiativet til et forsknings-
prosjekt på øyesykdommen collie eye 
anomaly hos border collie, der NKK deltok 
i prosjektgruppa. Selve prosjektarbeidet 
foregikk i hele 2016 og ble sluttført i 2017. 

NKK er representert i styret i Stiftelsen 
Forskingsfondet Kreft hos Hund, for tiden  

med kasserer, samt i Dyrlege Smidts 
stiftelse, som begge forvalter midler 
til forskning på hund og helse. Dyrlege 
Smidts stiftelse er i ferd med å sluttføre 
sitt arbeid. Videre er NKK representert i 
Agria & SKKs forskingsfond, som hvert 
år deler ut 4-5 millioner til forsknings-
prosjekter i Norden. 
 
Internasjonalt samarbeid
NKK har vært representert i FCI Breeding 
Commission i mange år, og har fortsatt 
sitt arbeid der i 2017. 

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår 
kontinuerlig gjennom NKUs vitenskapelige 
komité (NKU/VK). Årets møte ble avholdt 
i Danmark. Sentrale temaer på møtet var 
samkjøring av de ulike landenes arbeid 
for helse og velferd.

NKUs røntgenpanel avholdt to møter  
i 2017. Røntgenpanelet består av de 
nordiske avleserne for hofteleddsdys-
plasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD).  
Kvalitetssikring av prosedyrer og diagnoser 
har høy prioritet 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. Avle-
serne leser bildene uavhengig av hverandre, 
og bildene gjennomgås og diskuteres der-
etter på møtene. Hvert år diskuteres over 
100 røntgenbilder i NKUs røntgenpanel. 

International Partnership for Dogs (IPFD) 
representerer en ny og spennende platt-
form for hele det globale hundesamfunnet. 
Dette banebrytende samarbeidet mellom 
kynologiske organisasjoner, helseregistre, 
forskere, veterinærorganisasjoner 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.
Et av hovedmålene til IPFD er nettsiden 
DogWellNet.com. Dette er en unik nett-
side som deler informasjon og veiled-
ning 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 presenteres på DogWellNet.
com vil vise alt det gode arbeidet som til 
enhver tid gjøres og planlegges rundt om 
i verden for å fremme helse og velferd hos 
hunder og interaksjoner mellom hund og 
menneske. Ikke minst er dette en platt-
form for å videreutvikle dette arbeidet.  
DogWellNet.com ble åpnet februar 
2015, og er løpende videreutviklet siden  
åpningen. IPFD 3rd International Dog Health 
Workshop ble arrangert i Paris i april 2017. 
Et av hovedtemaene var Exaggerations and 
Extremes in Dog Conformation.  NKK var 
involvert i planlegging og gjennomføring 
av arrangementet.

Helse og velferd



 Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2016 7

Drøbak Hundeklubb

STATUS MEDLEMMER 2017:
Antall medlemmer pr. 31.12.2017:  233. Det har vært 
holdt 9 styremøter.

Oppsummering av 2017 som følger:

AGILITY: 
Aktiviteten i Ag-gruppen blomstret videre også i 2017. 
Det har vært fulle kurs og tidvis trangt på trening, men det 
er utrolig mange blide og glade folk som deltar på treningene.
At Ag-gruppen klarte å få med seg TO GULL fra NM i 
agility er fremdeles vanskelig å tro. Det er en dag svært 
mange kommer til å minnes lenge. Det var flere fra klubben 
som jobbet i finaleringen for klasse 1 og 2, mens noen gikk 
ordentlig finale. Både liten- og mellomlaget kom til finalen, 
og toppen over alle topper: Stine Mørkhagen Granum og 
Gloslibråtens Benita ble individuell Norgesmester, og det 
lille laget med Helene Norstrøm Pettersen, Yvonne Langerud, 
Madeleine Dreier og Stine Mørkhagen Granum gjorde sølv 
i 2016 om til gull i 2017.

LYDIGHET:
Det har vært holdt fire valpe- og grunnkurs med totalt 
49 ekvipasjer, og som vanlig med utrolig mange flotte 
tilbakemeldinger.
På den videregående hverdagslydighetstreningen har det vært 
i gjennomsnitt 20 ekvipasjer både på vår- og høsttreningen.
I bronsemerkegruppen har det vært 9 ekvipasjer og trent, 
og 6 ekvipasjer klarte bronsemerket. Når det gjelder 
LP-konkurranser har Tonje Mørkhagen og Elly konkurrert 
i klasse I med opprykk til klasse II, og Hanne Skute med 
Samba fikk bronse i NM junior. 
Konkurransegruppen i lydighet har bestått av 6-8 ekvipasjer, 
og foruten egentrening har gruppen flere ganger hatt hjelp 
av instruktør Heidi Linnerud.

RALLYLYDIGHET:
Det ble holdt to nybegynnerkurs i 2017, og antall ekvipasjer 
som trener RL i klubben øker stadig. Det er ca. 30 ekvipasjer 
som har deltatt fast på treningene i 2017. 
Under DM 2017 var det flere ekvipasjer som var med og 
konkurrerte i RL med mange flotte resultater. Ekvipasjene 
i klubben konkurrerer nå i alle klasser inkludert Elite.
En av våre yngre ekvipasjer har imponert stort og gått fra 
klasse 1 til Elite i løpet av sommeren 2017. Klubben hadde 
også en ekvipasje som hadde gjort det så bra at den fikk 
være med på NM i 2017.

Tre personer har gått som hjelpeinstruktører fra Drøbak 
Hundeklubb, og alle har fått timene og opplæringen de 
trengte for å bli godkjente rallylydighetsinstruktører. 
Drøbak hundeklubb har nå totalt 6 godkjente instruktører i RL.

SMELLER:
Smeller er en hundesport hvor hunden i stor grad må tenke 
selv. Den blir utfordret på å markere forskjellige lukter. 
Søket foregår på bruskasser, baner, biler og forskjellige 
rom osv. Sporten har eksplodert i Drøbak Hundeklubb i 2017.
Det har vært 4 fulle introkurs, faste treninger med instruktør 
samt egentreninger i klubben. Det har vært ca. 30 ekvipasjer 
som har deltatt på de faste treningene. Under NM i Smeller 
2017 var to av klubbens ekvipasjer representert med flotte 
resultater. 
Høsten 2017 ble Kjersti Pettersen autorisert og godkjent 
Smeller instruktør, etter 1 ½ års utdannelse. Det er foreløpig 
kun 23 autoriserte instruktører i Norge i dag.

ANDRE KURS OG VIKTGE HENDELSER:
Av andre kurs har det blitt avholdt sporkurs, som har 
vært etterspurt i lengre tid. Også spesialsøkkurs har blitt 
gjennomført med stor suksess. Samtlige deltakere fikk stor 
fremgang i løpet av kurset. Det har i 2017 også blitt avholdt 
kurs i hvordan man kan øke hundens styrke, balanse og 
kroppskontroll.
Det har blitt utdannet nye instruktører. Samtlige gjennom-
førte utdannelsen og klarte eksamen, og klubben har nå 
fått tre nye instruktører.
Drøbak-mesterskapet ble avholdt 2. og 3. september, 
og det ble nok en gang vellykket. Til tross for noe lavere 
oppmøte enn i fjor, ble overskuddet større enn forventet.
Hundens dag 27. mai ble en stor suksess, og en kjempefin 
reklame for klubben. Mange tok turen til badeparken for å 
se på hundetriks, lydighet, agility og Smeller, og også å få 
vite mer om Rallylydighet og delta på spørrekonkurransen.

I 2017 ble det lagt kunstgress på appellplassen. Klubben har 
brukt mye penger på dette prosjektet, i tillegg har det vært 
en stor dugnadsinnsats fra svært mange for å få anlegget 
klart.

Styret

Foto: Vibeke Brath

Foto: Vibeke Brath
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REGISTRERING
Det ble i 2017 registrert 26 714 valper. 
Dette er en liten nedgang fra 2016 hvor 
det ble registrert 27 076 valper.

Det ble registrert 2 140 importer (2 328 i 
2016) hvor 1 250 var fra de skandinaviske 
landene, fordelt på 981 fra Sverige, 104 fra 
Finland og 165 fra Danmark. Resterende 
874 import fra resten av verden. Høyeste 
antall importer utenom Skandinavia var 
145 importer fra Russland, 99 fra Polen 
og 70 importer fra Tyskland. 

Landets aller mest populære hund i 2017 
er igjen arbeidsjernet border collie. Dette 
er fjerde gang rasen med de allsidige 
bruksegenskapene og den store arbeids-
lysten troner øverst på NKKs registrerings-
statistikk. Også i 2013, 2014 og 2016 kunne 
border collien smykke seg med tittelen 
«Norges mest populære hund», og det 
er mange grunner til at denne rasen for-
svarer sin topplassering.

Border collien er et arbeidsjern med vilje 
og evne til å arbeide med dyr. Den er 
skapt for å kunne gjete flere timer om 
dagen. Den har et medfødt gjeterinstinkt, 

og det er viktig at eieren er konsekvent i 
oppdragelsen for å unngå gjeting av biler, 
barn og lignende. Dette er en hund med 
stor kapasitet. Har du planer om å satse 
på lydighet eller agility er dette en rase 
som passer for deg.

HELSEREGISTRERINGER
Tallene for 2016 er angitt i parentes.  
I 2017 fikk i alt 8 257 (8 108) hunder offi-
siell HD-diagnose og 4 305 (4 171) hunder 
fikk offisiell AD-diagnose. I alt 111 (117) 
boxere fikk offisiell spondylosediagnose 
og 29 (52) fikk offisiell kneleddsdiagnose. 
Avlesning av røntgenbilder for kneledds-
artrose hos boxer ble i samråd med Norsk 
Boxerklubb avsluttet i 2017.

Sentral registrering av ryggrøntgen med 
tanke på forkalkede intervertebralskiver 
hos dachshund startet i august 2013.  
I 2017 fikk 32 (36) dachshunder offisiell 
ryggdiagnose.

DNA-tester, øyelysning og patellastatus
Arbeidet med sentral registrering av  
resultater fra rase- og sykdomsspesifikke 
DNA-tester er videreført også i 2017,  
og stadig flere raser får innvilget sentral 

registrering av DNA-tester til bruk i avls-
arbeidet. Totalt 6553 (6 508) hunder ble 
øyelyst i 2017. 

Sentral registrering av patellastatus star-
tet i 2013, og veterinæren som utfører 
undersøkelsen må ha avtale med NKK 
om å fastsette patellastatus for sentral 
registrering. Ved utgangen av 2017 hadde 
261 (231) veterinærer avtale med NKK. 
I alt 1810 (1761) hunder fikk offisiell 
patella  status i 2017.

Registrering og medlemstjenester
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Gruppe
A  

(fri)
B  

(fri)
C  

(svak)
D  

(middels) 
E  

(sterk) Sum

01 525 476 254 109 35 1399

02 401 283 192 132 49 1057

03 112 164 132 70 7 485

04 1 2 1 1 1 6

05 599 422 269 97 20 1407

06 163 110 53 20 2 348

07 630 437 219 82 11 1379

08 1009 515 239 124 34 1921

09 96 74 29 19 6 224

10 22 7 2  31

Sum 3558 2490 1390 654 165 8257

Gruppe
0  

(fri)
01  

(svak)
02  

(middels) 
03  

(sterk) Sum

01 916 67 22 37 1042

02 621 71 43 38 773

03 295 25 18 4 342

04 0

05 426 14 13 14 467

06 93 6  1 100

07 161 5 3 5 174

08 1179 61 23 28 1291

09 88 4 1  93

10 17 2 4 23

Sum 3796 255 123 131 4305

HD-avlesninger 2017 AD-avlesninger 2017

AD-gradHD-grad

Tabellen viser oversikt over offisielle røntgenstatuser avlest i NKK i 2016 for henholdsvis HD (hofteleddsdysplasi) og AD (albueleddsdysplasi), fordelt på 
FCI-gruppe og diagnosegrad. HD er en utviklingsforstyrrelse i hofteleddene som består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer perfekt til hverandre slik 
de gjør hos en hund som er fri for HD (grad A eller B).  AD er en lidelse i albuen, og betegner kroniske forandringer som utvikles i og rundt albueleddet.

Registrering og medlemstjenester

Antall registrerte valper pr år
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Som paraply og interesseorganisasjon for distriktets 
raseklubber, med 245 medlemmer (registrert i NKKs 
medlemsregister ved utgangen av 2017), bestreber 
RFK seg for å kunne tilby et variert og fullverdig 
aktivitetsnivå til medlemsmassen, både til nybe-
gynnere og mer erfarne ekvipasjer. 

Aktivitet – navn Dressurkurs, apportkurs, utstillingskurs, aversjons- 
dressur, vann/spor trening og kurs, duetrening, 
rypetaksering for Statskog, vintersamling, 
høstsamling, treningspartier høst, vinter og vår. 
Medlems/ temakvelder, leirdueskyting.
4 faste jaktprøver, 2 klubbmesterskap, 1 apport-
prøve og 1 utstilling pr. kalenderår.

Raser som kan delta Stående fuglehunder

Antall deltakere i 2017 736 i de målbare aktivitetene.

Utvikling siste tiden Strukturert satsing og målrettet arbeid i hoved-
styret og våre 14 stk. utvalg/komiteer slår 
positivt ut i form av høy aktivitet og stor 
interesse, samt deltakelse på våre arrangement.
Deltakelse på RFK prøver/utstilling 2017; 
443 ekvipasjer/121 premieringer.

Rekruttering til 
sporten

Stadig stigende interesse for våre aktiviteter. 736 
deltakere i de målbare aktivitetene er meget 
positivt. Stor utfordring å skaffe nok dommere til 
våre jaktprøver/utstillinger, samt instruktører til 
alle aktiviteter.

Utfordringer Selv om RFK holder et høyt aktivitetsnivå, ønsker 
våre medlemmer stadig flere tilbud. Økt aktivitet 
krever flere frivillige og dette er en stor utfor-
dring. Med dagens aktivitetsnivå er det menne-
skelige ressursbehovet godt over 100 personer 
pr. kalenderår. Dette er i sterk kontrast til 
holdning i medlemsmassen vedr. frivillige verv/
dugnad. Det blir dermed ekstra stor belastning 
på våre «trofaste ildsjeler».
Den største utfordringen er dog høy gjennom-
snittsalder på vår egen dommerstab, med 
naturlig frafall, samtidig som utdannelse av nye 
dommere er fallende. Dette er en utfordring på 
landsbasis, og tendensen er lik for våre 
naboklubber.

Merkverdige  
resultater i 2017

Blant våre medlemmer noterer vi med glede 
4 innmeldte championater, 1 gullmedalje NM lag 
høyfjell Kongsvoll, 1 sølvmedalje NM lag lavland, 
samt finale sølvmedalje i St. Hubertus Frankrike.

Planer for 2018 Å fortsette det målrettede arbeidet med en 
velfungerende klubb.
Dette er en kontinuerlig prosess som krever god 
kompetanse i alle ledd innad i klubben.

Erwin Kranzmann
Styreleder

Rogaland  
Fuglehundklubb
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Norsk Chodsky Pes klubb er en ung klubb som ble startet i 2013 og som 
i dag har 69 medlemmer.

Med ønske om å vise at denne rasen trives med å bli brukt i forskjellige 
aktiviteter, har vi i 2017 hatt flere arrangementer for å bli kjent med 
rasen og klubbens medlemmer.

Aktivitets helg på Hove i Arendal 12-14.mai, der vi presenterte aktiviteter 
som Lydighet, Agility, Felt og Rally Lydighet, 15 deltok denne helgen.
Gjeterkurs på Vågå 1-3. september med, med fokus på hvordan rasen 
gjeter, 8 deltok denne helgen.  

Aktivitets helg hos Terje Østlie 12-15. oktober, med aktiviteter 
som spor, rundering og lydighet, samt teori om testing av 
hund og adferd, 13 deltok denne helgen.

Mange av våre medlemmer har og deltatt på utstillinger 
med sine hunder, med masse flotte resultater.
Vi ønsker å fortsette med arrangementer som viser/fremmer 
rasens egenskaper også i årene fremover.

 
Styret
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Telemark fuglehund klubb med sine 300 medlemmer 
ble stiftet i 1946 og er svært aktiv på jakt fuglehund, 
som arrangør av utstillinger, fagmøter, dressurkurs, 
hund-sau, klubbmesterskap jaktprøver og ikke minst 
5 offisielle jaktprøver i året. Vi har vårt hovedsete på 
Skinnarbu Nasjonalpark hotell og benytter de flotte 
terrengene rundt Møsvatn som er inngangen til 
Hardangervidda.

Vi er stolte av å arrangere høystatusløp for ung hunder. 
Jaktprøven heter Ung hund Grand Prix og ble første gang 
avholdt i 1987. Prøven går over 2 dager og prestasjonene til 
hundene blir for begge dagene lagt sammen slik at man får 
en resultatliste. Denne prøven har lange slipptider og er ment å 
fremheve de unge hunder som virkelig har jaktlyst og stå på vilje.

Klubben er også delaktige i et stort dugnadsarbeid ved NKK 
sin store utstilling i Bø i Telemark. Denne dugnaden gir klubb 
kjærkommen inntekter.

Telemark 
Fuglehundklubb EN AV NKKs  

267  
KLUBBER
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Antidoping 
NKKs antidopingreglement ble iverksatt 
fra 1.1.2014. Dopingkontroller ble også 
tatt på enkelte arrangementer samme år, 
og dette arbeidet er videreført hvert år 
etter dette. Det ble gjennomført doping-
kontroller på 2 arrangementer i løpet av 
2017. Dopingkontrollene omfattet hunder 
på RIK-prøve og harehundprøve. Totalt 
ble 4 hunder trukket og leverte urinprøve 
på stedet. Alle prøvene viste seg å være 
helt i orden. 

Rekruttering til eksteriørdommer-
utdanning 
Dommerelevkurset som startet siste kvar-
tal i 2017 ble fullført i 2018, med kurshelg 
del to og eksamen. 10 nye dommerelever 
startet sin utdanning mot autorisasjon.  
I løpet av 2017 er 4 dommere førstegangs-
autorisert, og i tillegg har mange utvidet 
sin autorisasjon med nye raser.

Utdannelse som kan lede til 
bemyndigelse eller godkjenning 
Det ble i 2017 avholdt kurs i kategoriene 
nedenfor (antall kurs): 

Instruktør trinn I 3*

Instruktør trinn II - Lydighet 1

Instruktør trinn II – Bruks 1

Figurantkurs 4

Testlederkurs 2

RIK Grunnkurs 13

RIK Figurantkurs 3

Konkurranselederkurs 6

Arrangementer
og aktiviteter

Foto: Cilje H. A. Moe

*lavt antall skyldes revidering av kurset
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Autorisasjoner og 
godkjenninger i 2017

Autorisasjon Nye Entlediget

Brukshunddommer - nordisk 
prøveprogram

0 1

Instruktør trinn I 62 4

Instruktør trinn II – Brukshund 0 1

Instruktør trinn II – Lydighet 0 0

Instruktør trinn II – Agility 0 0

Instruktør trinn III – Jakthund 2 0

Instruktør trinn III - RIK 0 1

Instruktør trinn III - Lydighet 0 1

Instruktør Ettersøk 0 0

Figurant – K-test/FA/MH 0 2

Testleder – K-test/FA/MH 0 0

RIK 0 1

Rallylydighet 2 1

Ringsekretærer 22 26

Lydighetsdommer 0 1

Konkurranseleder LP 0 1

Agilitydommer 0 2

Agilitydommer aut. måling 0 0

Kreativ lydighetsdommer 4 4

Jaktannleggsprøve spaniels 1 0

Jaktprøve for retrievere 2 0

Elghundprøve løshund 37 4

Elghundprøve bandhund 19 0

Drivende hunder tilsluttet NHKF 17 7

Fuglehundprøve 1 18

Fuglehundprøve apport 4 2

Jaktprøve halsende fuglehunder 2 0

Drevprøve for dachshund 4 3

Drevprøve for asset 3 3

Hiprøve 0 3

Ettersøk (blod- og ferskspor) 22 8

Bruksprøve for schweisshund 0 0

Jaktprøve Wachtelhund 0 0

Mentaltest - beskriver 0 1

Funksjonsanalsysedommer 0 1

Karaktertestdommer 0 1
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Deltakelse på messer
NKK deltok tradisjonen tro på Camp Vill-
mark på Norges Varemesse i Lillestrøm. 
2 personer fra Aktivitetsavdelingen 
bemannet standen, ga informasjon om 
NKK og klubber/forbunds virksomhet 
og aktiviteter. Det var også anledning 
for interesserte å melde seg inn i NKKs 
medlemsklubber på stedet.

Norsk Vinner 
Norsk Vinnerutstilling ble avholdt i  
Lillestrøm i november. Norgesmesterskap 
i juniorhandling ble også arrangert. Det 
ble arrangert eget valpeshow fredagen. 
Totalt deltok 7000 hunder. 

Norgesmester i juniorhandling ble  
Julia Sofie Sørum Bjørklund, som da også 

skal representere Norge på Crufts 2018. 
Sølvvinner Nanette Berge Karlsen vil 
representere Norge på World Dog Show 
i 2018.  

NKKs internasjonale utstillinger 
NKK hadde 11 internasjonale utstillinger 
i 2017. NKKs regioner hade ansvaret 
for 4 av disse.  Totalt var det 31.000 
påmeldte hunder, inkl. lydighet, agility 
og juniorhandling på de internasjonale 
arrangementene. 

NKKs årskonkurranse: «Mestvinnende 
hund innen ulike raser på NKKs utstill- 
inger» ble videreført i 2017. Utviklingen 
i resultatene kunne følges gjennom 
året på hjemmesiden. Vinnerne har fått  
tilsendt diplom. NKK gratulerer!

Arrangementer i klubber/forbunds regi
Totalt har det vært arrangert 420 utstill- 
inger (inkl. valpeshow), 109 agilitykon-
kurranser og 146 lydighetskonkurranser i 
2017. Disse fordeler seg fra små rasespe-
sialer på noen få titals deltakere til større 
arrangementer. Antall utstillinger og antall 
lydighetskonkurranser viser en nedgang 
på hhv. 15 % og 15 % fra 2016, og viser 
en fortsettelse av den synkende trenden 
vi så fra 2015. Antall agilitykonkurranser 
viser en liten økning fra foregående år.
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CHAMPIONATER OG TITLER 
Hunder som oppnår 3 ganger 1. premiering i 
en av aktivitetskonkurransene (agility, agility 
hopp, lydighet, kreativ lydighet og rally-
lydighet) kan få stambokført mellomtittel.

I 2017 ble det registrert 830 slike mellom-
titler på hunder i NKK. 

Hunder som oppfyller raseklubbenes 
godkjente krav for championater kan få 
stambokført championat på sin hund. 
Championat kan oppnås i fht eksteriør 
(utstillingschampion), på jaktprøver, andre 
prøver og aktivitetskonkurranser. Følgende 
nordiske championater (omfatter kun 
norske hunder) og norske championater 
er stambokført i 2017.

Championater 2017

Nordisk Agility hopp Champion 1

Nordisk Jaktchampion 28

Nordisk Lure Coursing Champion 2

Nordisk Lydighet Champion 1

Nordisk Rallylydighet Champion 1

Nordisk Trekkhund Champion 1

Nordisk Utstilling Champion 276

Nordisk Viltspor Champion 10

Norsk Agility Champion 35

Norsk Agility Hopp Champion 40

Norsk Bruks Champion 5

Norsk Bruks Champion (IPO) 1

Norsk Champion 3

Norsk Freestyle Champion 1

Norsk Jakt Champion 60

Norsk Jakt Champion (Bandhund) 56

Norsk Jakt Champion (Drev) 163

Norsk Jakt Champion (Hi) 18

Norsk Jakt Champion (Kombinert) 15

Norsk Jakt Champion (Løshund) 127

Norsk Jakt Champion (Schweisshund) 8

Norsk Lure Coursing Champion 27

Norsk Lydighet Champion 27

Norsk Rallylydighet Champion 69

Norsk Trekkhund Champion 24

Norsk Utstillingschampion 2662

Norsk Vannprøve Champion 1

Norsk Viltspor Champion 195

Totalsum 3857
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Ettersøk
I 2017 ble det registrert 1170 nye ettersøks-
ekvipasjer til bruk på skadet vilt. 

Nye forskrifter gitt av Miljødirektoratet 
i 2016 innførte krav om videregående 
kurs for ettersøksekvipasjer som skal gå 
ettersøk for offentlige instanser.  Slikt kurs 
ble utviklet av Skogkurs i samarbeid med 
NKKs kompetansegruppe for ettersøk.
Det er pr utgangen av 2017 lagt inn 1764 
personer i ettersøkshundregisteret.

Det er avholdt 8 kurs videregående  
ettersøk i regi av NKKs medlemsklubber.
Det er avholdt 1 instruktør kurs videre-
gående i regi av Skogkurs og NKK.
 
Regelverk
Følgende regelverk har blitt revidert:
• Utstillingsregler
• Championatregler
• Regler for lydighetsprøver
• Instruktørutdanning trinn 1
• Anleggsprøve for tysk jaktterrier 
 (ny prøve fra 2017)
• Regler for blodspor – og fersksporprøver 
• Drevprøveregler for bassetrasene
• Jaktprøveregler for elghund - bandhund
• Jaktprøveregler for elghund – løshund 
• Regler for jaktprøver for halsende fuglehund
• Regler for kåringsprøver

Norske deltakere i utlandet 
• VM i lydighet 
VM i lydighet ble arrangert i Oostende, 
Belgia 15.-.18. juni. Det norske laget tok 
en flott bronsemedalje. Beste norske  
ekvipasje ble Monika Kvernberg med Dålli 
på en 10. plass.

• VM i agility
VM i agility ble arrangert i Liberec, Tsjekkia 
5.-8. oktober 2017. Super innsats av Eli 
Beate Sæther med shetland sheepdog 
Wildrain’s Follow That Dream som tok 
individuell bronse i klasse small. 

• VM for stående fuglehunder
Dette året ble VM avholdt i Frankrike den 
26.-29. oktober og det ble et lag fra de 
kontinentale fuglehundene som repre-
senterte Norge.
Sterk innsats av strihåret vorstehhund 
Fjellgløtt’s Akg Haldor og Ida Sollie i St. 
Hubertus for damer. De tok en flott sølv-
medalje og fikk en plass på pallen. 
Korthåret vorstehhund Kaiser og Geir Sve 
fikk Excellent og Tres Bon og korthåret 
Vorstehhund Peppa og Fredrik Engell 
Sæthereng fikk Tres Bon!

• Nordisk mesterskap agility 
Mesterskapet ble arrangert i Stockholm 
11.- 13.- august. 
Flott norsk laginnsats med sølv til «lag 
medium». Individuelt gjorde Tarjei Bratt  

Hveding-Gabrielsen og toy terrier 
Narjana’s Baronesse Galena det flott og 
fikk bronse i klasse small. Bronse ble 
det også til Monica Skjold og shetland 
sheepdog Coastcollies Miracle Girl. 

• Nordisk mesterskap lydighet 
God norsk innsats i Nordisk mesterskap 
i lydighet 2017 som ble arrangert i under 
Dogs4all på Lillestrøm. I den individuelle 
konkurransen ble Renate Lund og golden 
retriever Vassruggens Ålga Mildir beste 
norske ekvipasje på 6. plass. Det norske 
laget ble nr. 2 i lagkonkurransen.

• Nordisk mesterskap i kreativ lydighet 
Mesterskapet ble arrangert i Danmark i 
oktober. De norske lagene kom på fjerde 
plass i begge grener; Heelwork to Music 
og Freestyle. Beste norske ekvipasje ble 
Marianne Ono Njøten og belgisk fåre-
hund, tervueren, Brukbare’s Cassandra 
på 7. plass. 

• Nordisk Mesterskap i juniorhandling 
Nordisk mesterskap i juniorhandling  
ble arrangert i Finland i forbindelse med 
Nordisk Vinnerutstilling. Det norske juni-
orlandslaget ble nr. 3 i lagkonkurransen. 
Julie Sofie Sørum Bjørklund og Nanette 
Berge Karlsen ble blant topp 10 i den indi-
viduelle konkurransen. Fantastisk innsats 
av våre flotte juniorhandlere!

Foto: Kristoffer Andreassen
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Vi har arrangert kystcup med 
4 stevnedager, med uoffisiell 
konkurranse i agility og lydighet. 
Det har vært godt oppmøte til å 
være fire ettermiddager, og en fin
gjennomføring.

Hundens dag ble gjennomført i 
samarbeid med Buddy Brotorvet. 
Det ble arrangert raseparade og 
klubben fikk vist seg frem. Stor 
suksess, og vi gjentar aktiviteten 
i 2018.

Vi har også arrangert Telemarks- 
appellen. Det var litt få påmeldte, 
men vi fikk det til å gå rundt til 
slutt. Vi har funnet ut at det er 
lurt å legge arrangementet til 
en litt annen tid dersom vi skal 
arrangere igjen.

Det er holdt en dugnad på 
Riissletta hvor vi fikk ryddet i 
konteiner og klippet til luftestier i
skogen. Vi har også hatt dugnad 
på gjennomføringen som teknisk 
arrangør av agility på NKK Bø 2017.

Hundeparken/gåtur med hund:
Ivar har lånt ut 2 dvd-ene for 
hundeparken til 22 personer.
Gåtur m/hund og siden inn i 
parken 8 ganger. Fremmøte har 
vært veldig vekslende. I nov. og 
desember var bra fremmøtte. 4,5 
og 8 hunder.

Temakvelder:
Med Johanne Teige Bøe, 
Porsgrunn Dyreklinikk.
Tema: Fra snute til hale samt 
ormebitt og ut å reise.
Antall fremmøtte: 22 stk
Fremvisning av disse 2 dvd-ene 
som vi har for å kunne frislippe i 
parken. Her var vi 15 stk.

Det har til sammen blitt holdt 
44 lydighetstreninger i løpet 
av året, med faste treninger på 
tirsdager fra klokken 17.30. Det 
er godt oppmøte på treningene 
(gjerne mellom 10-20 stk.), hvor 
det trenes både fellesøvelser og 
enkeltøvelser. Det trenes LP,
hverdagslydighet og rally-
lydighet.

Agilitytreninger: 28

Brukstreningene har fått en opp- 
sving høsten 2017, og det har blitt 
gjennomført 13 bruks-treninger. 
Odd Christian Riis har tatt over 
som grenleder og Veronica Olsen 
er medhjelper.

Odd Christian kom ganske sent 
inn som grenleder, han skriver: 
Vi fikk ikke mange treningene i 
skogen føre snøen ble for høy 
og det ble vanskelig for små og 
unge hunder å trene. Men vi fikk 
noen flotte dager sent på høsten 
med mange flinke deltagere.
Helgene gikk til å trene i skogen 
og torsdagene til å trene lydighet 
og andre øvelser som deltakerne 
måtte ønske på Grasmyr. Frem 
mot våren nå blir treningene holdt 
på banen på Grasmyr søndager 
og vi trener lydighet og alt annet 
som du ønsker og trene på. Når
våren kommer for fullt blir det full 
fart i skogen igjen og vi trener 
både rundering, spor og felt. 
Når det blir lyst nok kan vi også 
ta noen treninger i skogen på 
torsdagene hvis det er ønskelig.

Liv Katrine Borge 
Sekretær 

Bamble
Hundeklubb
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Antall medlemmer pr 31.12 2017:
151 A-medlemmer, 33 B-medlemmer, 2 - kun hundepark

2 valpekurs m/Liv Katrine Borge
1 valpekurs m/Solveig Markussen
1  valpekurs m/Solveig Markussen   
 og Liv Katrine Borge (under opplæring)
1 valp videregående kurs 
 m/Vibeke Havsøy
1  valp videregående kurs 
 m/Solveig Markussen
1  konkurranse lydighetskurs 
 m/Solveig Markussen
1  lydighet ettermiddagskurs 
 m/Solveig Markussen
1  lydighetskurs m/ Anette Kristiansen
1  Passeringskurs m/ Katarina S. Bråthen 
 fra IvrigHund
1 rallykurs m/Heidi Gjerstad
1 nybegynner agilitykurs 
 m/Karen M. Skjelbred og 
 Gry J. Grønvold
1  agilitykurs m/ Silje Johansen

GJENNOMFØRTE KURS:

(+ planlagt 1 agilitykurs 
m/Irene Yrstad og 1 agilytykurs  
med Ole Kristoffer Sagløkken 
som ble avlyst)
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I 2017 har det vært avholdt 3 hoved-
styremøter, og behandlet 25 saker. 
Økonomien i klubben er fortsatt 
god, og det var pr. 31.12.2017, 
387 medlemmer i klubben. Det var 
9 mer enn 2016.

UTSTILLING OG PRØVER
NKK-utstillingen gikk veldig bra og 
endte med et resultat på 66 367,73. 
Innleid hjelp fra Kristiansund, 
Nidaros, Sula Hundesport, Ålesund 
Turnforening, Ålesund Sportsdrill 
og en gjeng Russ så ble stevnet 
berget vel i havn, også i år fikk vi 
bare skryt fra NKK, dommere og 
utstillere. I tillegg har vi arrangert 
Vestnes-utstillingen, høstutstill-
ingen, 2 RIK prøver og 2 NBF 
prøver i 2017.

KLUBBHUS OG BANE
I 2017 har det blitt utført noe 
dugnad på huset. Første onsdag i 
måneden har det vært åpent hus. 
Det har blitt drenert vekk vann fra 
parkeringsplassen, gravd grøfter 
for fremtidig lys og laget nytt 
fundament for å erstatte gamle 
trestolper. Det har blitt utfylt, 
gruset og satt opp gjerde på første 
del, og nesten ferdig utfylt på siste 
del. I tillegg har vi oppgradert noe 
av treningsutstyret.

KURS
Det har  vært avholdt 30 kurs med 
til sammen 181 deltagere,  
• 12 Valpekurs
• 10 Grunnkurs
• 1 Appelmerkekurs
• 1 Videregående lydighetskurs,   
 med Monika Kvernberg
• 1 Rallylydighetskurs
• 3 Nybegynnerkurs i agility
• 2 Videregående kurs i agility
Ventelisten er fortsatt lang, 
og det står 146 på liste for de 
forskjellige kursene.

TRENINGSAKTIVITETER
Lydighet- og Brukshundgruppa 
har hatt faste treninger man-
dager og onsdager gjennom 
nesten hele året. Gruppa har i 
år avholdt et par konkurranse-
treninger som har vært åpen 
for alle i distriktet. Det har også 
blitt gjennomført Cup og klubb-
mesterskap samt to appell-
merkeprøver.

Agiltygruppa har hatt faste 
treninger mandager, onsdager 
og fredager for alle nivå. 
Det har blitt gjennomført 4 
blåbærkonkurranser med stort 
oppmøte og motiverte deltagere. 
Gruppa har også gjennomført 
Cupen og klubbmesterskap, 
to gruppemøter og en bli kjent 
aften.

Selskapshundgruppa har arrangert 
ringtreninger i forbindelse med 
NKK utstillingen.

IPO/RIK gruppa har avholdt faste 
treninger tirsdager og torsdager 
gjennom nesten hele året. I til-
legg har de arrangert kurs med 
innleid instruktør.

RL gruppa har avholdt faste 
treninger hver mandag og 
onsdag, samt gjennomført 
Cup og klubbmesterskap.

ANNET
Klubben deltok med 4 personer på 
NKK nordvest årsmøte i Ålesund. 
Frode Grande og Kristin  
Dyrkorn representerte SMHK.

Frode Grande
Leder

Sunnmøre
Hundeklubb
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Statistikk

NM - arrangementer - prøver i 2017

Statistikk

31.03- 02.04 FUGLEHUNDPRØVE HØYFJELL- VINTER 
Sted: Andøya Arr: Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 
Norgesmester: Breton, «Vakkuniva- Tarzans T/R Tindra»,  
Joachim Almgren, Sverige

05.08-06.08 RIK 
Sted: Oslo Området Arr.: Norsk Kennel Klub 
Norgesmester: Schäferhund, N BCH(IPO) BH IPO3 AD FH1 
Haydn Av Martes Foina, Cathrine Stenmoe, Jevnaker

05.08 BLODSPORPRØVE 
Sted: Østfold Arr.: Norsk Retrieverklubb/Østfold
Norgesmester: Flat Coated Retriever, N VCH NMB-17Ryegate’s 
Earth Calling, Linda Eirin Lynum, Selbu

11.08-12.08 BRUKSHUNDPRØVE 
Sted: Hundorp Arr.: Norsk Brukshundsports Forbund
Norgesmester spor og rundering: Labrador retriever, N JCH 
NB CH V NMRu-17 NMSp-17 Visterwood Ynni Du, 
Kari Anne Lier Hansen, Grålum

11.08 – 12.08 ELGHUNDPRØVE- BANDHUND
Sted: Nord- Trøndelag. Arr.: Nord-Trøndelag Elghundklubb
Norgesmester: N J(B)CH NMEb-17 Norsk Elghund Grå, 
Loshundens Nt Hera, Trond Anders Nilsen, Trondheim

18.08 -19.08 JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND
Sted: Sør- Norge Arr: N. Spesialklubb for Finsk- og 
Norrbottenspets 
Norgesmester: Finsk Spets, N JCH NMHF-17 Kalliokosken Irja,
Hermann Aune, Støren

25.08 –27.08 FUGLEHUNDPRØVE – SKOGSFUGL HØST 
Sted: Siljan Arr.: Norsk Münsterländer Klubb
Norgesmester: Gordon Setter, N UCH N JCH N J(K)CH NMFS-
17  Trixie, Kristin og Eskild Bothner, Grimstad

01.09. - 02.09 NORGESMESTERSKAPET I RETRIEVERJAKT 
Sted: Geilo
Norgesmester: Labrador retriever NRMJ17 Masterkey’s Fax 
Sprint, Inger Elden, Bodø

01.09. - 03.09 FUGLEHUNDPRØVE – HØYFJELL HØST 
Sted: Kongsvold Arr.: Norsk Engelsksetterklubb
Norgesmester: N JCH NMFHv-12 NMFHh-17 Irsk setter, Hugo 
Boss Av Kjerringholm, Geir Tommy Keiseraas og Heidi Walle, 
Vikebukt

06.10 -08.10 FUGLEHUNDPRØVE – LAVLAND HØST 
Sted: Vestfold Arr.: Vestfold Fuglehundklubb
Norgesmester: Irsk setter, N JCH NMFLh-17 H-Frøya Av 
Kjerringholm, Hans og Siri Simensen, Lier

10.11 DREVPRØVE FOR DACHSHUND 
Sted: OpplandArr.: Oppland Dachshundklubb
Norgesmester: Dachshund Strihåret, N SE J(D)CH N UCH 
NMDd17 Tverrliberga’s AM Ailo, Svein Hallgeir Ølstøren, Lensvik

16.11 -17.11 HAREHUNDPRØVE – ELITE 
Sted: Kikut, Nordmarka. Arr.: Norsk Harehundklubb 
Norgesmester: Finsk støver N J(D)CH RR NMEP15 NMEP17 
FB Anja-Aris, Rolf Syvertsen, Hokksund

2/12 KREATIV LYDIGHET 
Sted: Drammen Arr.: Norsk Freestyleforening
Norgesmester Heelwork to Music: HTMI HTMII NMHM-17 Border 
Collie, Maya, Jessica Karlgren, Tistedal
Norgesmester Freestyle: Border Collie, RLII RLIII NMFS-17 Vega, 
Marianne Methie, Hobøl
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Terminfestede prøver

Navn
Ant. 

prøver
Avlyste 
prøver

Ant. 
hunder*

Anleggsprøve Blodspor 0 0 0

Anleggsprøve or tysk jaktterrier 3  --

Apportprøve for spaniels 8 1 50

Apportprøve for spaniels bevegelig 3 0 9

Blodsporprøve - bevegelig 153 7 1903

Blodsporprøve - ordinær/samlet 112 9 1796

Brukshundprøve (NBF) 122 11 1075

Bruksprøve for schweisshunder 2 0 38

Drevprøve for bassets - bevegelig 1 0 54

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 2 0 28

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 2 0 5

Drevprøve for dachshund - bevegelig 15 1 95

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 16 0 203

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 22 3 93

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 13 6 63

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 26 5 182

Elghundprøve 1-dags separat løshund 31 2 457

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 10 2 110

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 13 4 164

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 20 5 109

Elghundprøve 2-dags separat løshund 31 6 197

Elsgsporprøve 21 3 31

Fersksporprøve - bevegelig 149 10 1306

Fersksporprøve - ordinær/samlet 2 0 2

Fuglehundprøve - apport 19 0 1004

Fuglehundprøve - fullkombinert 11 2 54

Fuglehundprøve - høyfjells høst 50 3 6635

Fuglehundprøve - høyfjells vinter 55 0 8791

Navn
Ant. 

prøver
Avlyste 
prøver

Ant. 
hunder*

Fuglehundprøve - lavland høst 11 0 2143

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 35 4 1219

Funksjonsanalyse 15 4 59

Harehundprøve - RR rådyrrenhet 18 0 18

Harehundprøve -EP - elite 41 6 724

Harehundprøve SP - småhunder 27 1 200

Harehundprøve ÅP - åpen samlet 9 2 61

Harehundprøve ÅP - åpen separat 22 0 736

Hiprøve 13 1 79

Hiprøve bevegelig 8 3 24

Jaktanleggsprøve for spaniel - bevegelig 2 0 12

Jaktanleggsprøve for spanielrasene 10 1 102

Jaktprøve for spaniels 9 1 89

Jaktprøve for halsende fuglehund 5 0 61

Jaktprøve for halsende fuglehund bevegelig 2 0 46

Jaktprøve for retrievere 69 0 1584

Jaktprøve for wachtelhund 1 0 4

Karaktertest 26 2 133

Kreativ lydighet 8 0 165

Lure-coursing for mynder 3 0 350

Mentalbeskrivelse hund 32 2 300

NKKs kåringsprøve 14 2 75

Rallylydighet 166 2 9806

Rik og rik-brukshundprøver 102 17 --

Trekkhundprøve for polare raser 53 24 513

Vannprøve for newfoundlandhund 8 0 115

Sum antall prøver 1621 122 43 072*

*Omfatter antall hunder på prøver i 2017 som er ferdig anerkjent pr. 30.4.18. Enkelte prøvetyper har ikke resultatregistrering og fremkommer derfor ikke (--).

BAMSEVINNER 2017
N UCH NV-17 Aedan Talk Of The Devil, 
Toy Puddel, Johansson, Christina, Lier

ÅRETS MESTVINNENDE VETERAN 
INT NORD FI UCH NVV-13 DKVV-14- 16 
NORDVV-14-15 NVV-16 Stings Velour In 
Black To Matrix, Lhasa Apso, Birgitte 
Sperle, Steinberg

ÅRETS MESTVINNENDE AVLSHUND
DK N UCH NORDV-12 KBHV-13 KBHVV-17 
DKVV-17 Idyllium’s Cookies’n Cream, Chi-
huahua Langhåret, Marthe Dalen, Molde

ÅRETS MESTVINNENDE  
OPPDRETTER 
Larhjelm - Dachshund strihåret, Lars 
Hjelmtvedt, Holmestrand

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 
BEV-16 EUV-16 Kimura’s Peer Gynt, Norsk 
Buhund, Kathrine Lindstrøm, Øksnevad, 
Karmsund

GERAPOKALEN 
Myrullen’s Ludvig, Border Collie, Kjellaug, 
Selsaas, Nedre Vats

H.P.PETTERSENS MINNEPOKAL 
Tending Runway, Border Collie, Gørill 
Nordve, Aurskog

KALAPOKALEN 
Liten 3: 1. N A(H)CH N SE ACH AGHI-
II AGIII AGHII AGII AGHI AGI Freetain’s 
Thornado Jothero, Papillon, Ellen H. Tangen, 
Fåberg.
Mellom 3: 1. N ACH N A(H)CH Rockhound’s 
Cosalite, Shetland Sheepdog, Mina Mat-
hilde Engh Mathisen, Holmestrand.
Stor 3: 1. N ACH N A(H)CH Tinka, Border 
Collie, Inger Bakkeby, Kløfta.

NM I JUNIORHANDLING 
Vinner av NM i juniorhandling 2017 var 
Julie Sofie Sørum Bjørklund. 

NM AGILITY 
Klasse Liten: NORD UCH SV-12 N 
ACH N A(H)CH Isamelin Dance With 
Narjane, Engelsk Toy Terrier, Hveding- 
Gabrielsen, Robert Bratt, Våler i Østfold
Klasse Mellom: AGHI AGI AGHII AGII 
N A(H)CH NMAG-17 Gloslibråten Beni,  
Cocker Spaniel, Mørkhagen, Tonje, Drøbak
Klasse Stor: N ACH N A(H)CH AGHII 
AGIII NMAG-16- 17 Miss Beatric, Border 
Collie, Johansen, Silje, Oslo

LAG
Klasse Liten: Lillehammer Brukshund-
klubb – Golvræserne
Klasse Mellom: Trysil Hundeklubb –  
Mellomsmurfene
Klasse Stor: Asker Hundeklubb – Asker 
Joy Runners

NM LYDIGHET 
NMLP-17 Myrullens Lille Herman, Border 
Collie, Hege Johnsen, Aurskog 
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Vår visjon er at vi gjennom en inkluderende 
avlsstrategi som bygger på opplæring, 
kunnskap og respekt, skal avle Europas 
beste og friskeste hunder. Informasjons- 
og utdanningsvirksomheten vedrørende 
helse, avl og oppdrett og ikke minst sosial 
tilpasning og atferd, har foregått for fullt 
også i 2017. NKK er stolt av at vi kan tilby 
ettertraktede helgekurs og seminarer med 
glimrende forelesere, både nasjonale og 
internasjonale. 

NKKs Oppdretterskole
Utdanning av oppdrettere med regionale 
helgekurs over hele landet har pågått jevn-
lig i mer enn 25 år i NKK. Oppdretterskolen 
består av to helgekurs; kurs 1 Genetikk og 
avl og kurs 2 Oppdrett, og arrangeres av 
NKKs regioner med foredragsholdere fra 
Helseavdelingen. Etter en pause startet 
NKK en ny serie med Oppdretterskolen 
i 2016. I 2017 har både kurs 1 og kurs 2 
vært arrangert to ganger i ulike regioner. 

Avlsrådskurs
Årets avlsrådskurs ble arrangert på Quality 
Hotel Mastemyr. Kurset var fulltegnet med 
130 deltakere. Målgruppen for kurset er 
raseklubbenes styre og avlsråd.

Seminarer og møter i raseklubbene
NKKs veterinærer er populære foredrags-
holdere i raseklubber om ulike tema innen 
helse og avl. I 2017 foreleste de på flere 

møter og konferanser i regi av raseklubbe-
ne. I tillegg har administrasjonen 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 fagmil-
jøet, og at vi spiller på lag i arbeidet for 
hundevelferd og helse. NKK har i mange 
år hatt et nært samarbeid med Seksjon 
for medisinsk genetikk og Institutt for 
sports- og familiedyrmedisin ved Vete-
rinærhøgskolen. For å øke samarbeidet 
med veterinærmiljøet generelt, var to av 

våre veterinærer representert med en egen 
stand på Veterinærdagene i 2017. NKK 
foreleste også i 2017 for veterinær- og 
dyrepleierstudenter ved NMBU Veteri-
nærhøgskolen innen en rekke ulike tema: 

Hundevelferd gjennom kunnskapsformidling om sunn avl og seriøst 
oppdrett, både på nasjonalt og internasjonalt plan, har gjennom en 
årrekke stått sentralt hos NKK.

Utdanning og kunnskapsformidling 

Det er svært viktig at NKK har et godt samarbeid 
med det veterinære fagmiljøet, og at vi spiller 
på lag i arbeidet for hundevelferd og helse.
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Utdanning og kunnskapsformidling

dyrevelferd, atferd, om organisasjonen, 
raser, rasestandarder, sunn avl, helseun-
dersøkelser og problemer knyttet til både 
utvalg og kombinasjon av avlsdyr, samt 
håndtering og behandling av spedvalper. 
Gjennom dette arbeidet sprer vi informa-
sjon om våre etiske grunnregler for avl og 
oppdrett, etiske retningslinjer for hold og 
trening av hund og det øvrige arbeidet 
NKK gjør for å fremme hundevelferd og 
glede. Kunnskapsformidling til kommende 
veterinærer og annet dyrehelsepersonell 
er meget viktig for framtidas samarbeid 
med veterinærmiljøet. 

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 24. 
i rekken, samlet rundt 130 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, hundeklubber, 
oppdrettere, hundeeiere, veterinærer, 
dyrepleiere, studenter og alle andre 
med interesse for hund. Hele 12 forskere  
informerte om pågående prosjekter og 
resultater.  

Studieforbundet natur & miljø
NKKs medlemsklubber og forbund har 
i 2017 arrangert 1 1167 kurs i studieforbun-
dets regi. Det har vært 8 045 deltakere 
på kursene, som har vært på 19 849  
timer. Tilskuddet fra Studieforbundet til  

klubbene har vært kr 1 940 000. NKK har 
også i 2017 hatt personer i flere tillitsverv 
hos Studieforbundet natur & miljø.

Frivillighet Norge
NKK er medlem av Frivillighet Norge, og 
har deltatt på flere av deres arrangement.

Norsk Friluftsliv
NKK har også i 2017 benyttet muligheten 
som medlemskapet i Frivillighet Norge gir 
ved å søke og å få tildelt prosjektmidler 
fra Norsk Friluftsliv. Blant de prosjekter 
som er støttet i 2017 er bl.a. Hundens Dag. 



Pr 31.12.2017 har klubben 509 
medlemmer.

Klubben har avholdt to utstill-
inger i 2017: 

Første utstilling var 20. mai på 
Åstjern hyttetun på Hadelandsåsen. 
Her var det 42 påmeldte hunder.
Dommer på denne utstillingen 
var Paul Stanton.

Andre utstilling var 28. oktober 
på Fagernes camping i Valdres. 
Her var det påmeldt hele 
78 hunder. Dommer på denne 
utstillingen var Vigdis Nymark.

Det har blitt utgitt 3 numre av 
medlemsbladet ‘Malamuten’ i 
2017, vårt eget medlemsblad som 
inneholder artikler og lesestoff 
aktuelt innhold.

Distriktskontaktene jobber 
kontinuerlig med fellesturer og 
opplegg til ferdighetstester og 
løp og det har  vært aktiviteter i 
11 distrikter i 2017, og under kan 
dere lese om ferdighetstester 
som er gjennomført:

Antall hunder som har tatt 
ferdighetstester 2017
Kløv bronse: 38, kløv sølv: 18, 
kløv gull: 1

Deltester til N TCH:
Antall godkjente deltester til 
N TCH i 2017:
Test 1 (enspanntest 10 km): 
20 hunder
Test 2 (2 dagers test, 60 km): 
14 hunder
Test 3 (2 dagers test, 120 - 150 km): 
3 hunder
På test 2 og 3 er det i tillegg flere 
hunder som har gjennomført 
testen for andre gang.
Etter årets vintersesong fikk 
16 nye hunder tittelen Norsk 
Trekkhund Championat (N TCH)
To av våre medlemmer fikk 
tittelen verdensmester i 
Polardistans i Särna i mars 2017. 

Aktivitetskomiteen har avholdt to 
samlinger i 2017. 
Vintersamling på Gomubu, 
Valdres 27.-29. januar med 48 
påmeldte og høstsamling på 
Dørålseter 22.-24. september 
med 75 påmeldte.
Dette er svært populære 
samlinger, hvor vi jobber med 
å rekruttere flere medlemmer.

Tove Kristin Øren
Sekretær

Norsk Alaskan
Malamute Klubb
NAMK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og 
omfatter rasen Alaskan Malamute

NAMK 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. 
NAMK 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 rasenes sunnhet. Det har blitt 
utført undersøkelser på HD i rasen, og hva sunnhet jobber 
med kan man lese mer om her: www.namk.no/sunnhet.
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NKKs IT-satsning 2015-2019

Bakgrunn 
Norsk Kennel Klubs Representantskaps-
møte i 2012 vedtok en intensivert IT-satsing. 
Målet er at NKKs IT-systemer skal under-
støtte NKKs klubber, forbund og med-
lemmers aktiviteter. Satsingen ble vedtatt 
spesifisert i en egen IT-strategi, og de 
økonomiske rammene for satsingen ble 
vedtatt i forbindelse med ekstraordinært 
RS 2014 og ordinært RS 2014. 

Hovedstyret
Hovedstyret oppnevnte en egen styrings-
gruppe (SG-IT) for satsningen, bestående 
av ressurspersoner fra HS, BIT (Bruker-
forum-IT) og administrasjonen, samt to 
personer fra klubber/forbund. Satsningen 
skal defineres i en strategiplan utarbeidet 
av NKKs IT-avdeling/administrasjon/BIT 
basert på behov og ønsker fra medlem-
sklubbene/forbund, og skal godkjennes 
av HS før den iverksettes. 
BIT og SG-IT arbeider nå i tråd med IT-stra-
tegi for 2015-2019, som ble vedtatt av HS 
22.04.2015. Denne er tilgjengelig på NKKs 
nettsider under Strategiske dokumenter. 

Utdrag fra strategien
NKKs medlemsklubber og forbund skal 
sammen med NKKs hovedstyre, regio-
ner og administrasjon jobbe for at NKKs 
IT-systemer utvikles i ønsket retning og 
slik at de støtter fremtidige behov. NKKs 
løsninger skal gi akseptabel funksjonali-
tet og utviklingen av ønskede løsninger 
og funksjonalitet må skje innenfor de 
RS-vedtatte kostnadsrammer. Derfor 
må disse satsinger gjennomføres med 
akseptabel risiko i forhold til denne helt 
fastsatte føring.

GJENNOMFØRTE PROSJEKTER 2017
Sentral registrering av kliniske diagnoser 
Det er nå tilrettelagt slik at veterinærer, 
med eiers samtykke, kan registrere  
alvorlige og antatt arvelig sykdom som 
har betydelig negativ effekt på hundens 
livskvalitet og/eller nødvendiggjør livsvarig 
medisinering eller operasjon.

Registrering av disse diagnosene vil vises 
på hunden i DogWeb. 
Dette vil være til stor hjelp for raseklubbene 
i deres arbeid med RAS (rasespesifikke 

avlsstrategier). Veterinæren logger seg 
på via NKKs veterinærportal, og legger 
diagnosen direkte inn i DogWeb.

Registrering av hjertelidelse
I samarbeid med Norsk Forening for 
Veterinær Kardiologi (NFVK)er det nå 
tilrettelagt slik at resultater fra hjerte-
undersøkelser, utført av veterinærer med 
spesifikk videreutdanning i diagnostikk 
av hjertesykdommer, kan registreres på 
DogWeb. 

Både resultatet av undersøkelsen og 
en PDF-fil av hjerteattesten vil vises på 
hunden i DogWeb (samme opplegg som 
visningen for øyelysningsresultater).

Hjertescreening for avl innebærer en full 
undersøkelse med lytting (auskultasjon) 
og spesialisert ultralyd. Det er denne 
prosedyren som best avdekker hjertets 
tilstand. Ultralydundersøkelsen krever 
avansert utstyr og høy kompetanse, og 
NFVK fører liste over veterinærer som 
innehar dette.

Nytt og forbedret prøveprogram for 
Fuglehundprøver
I samarbeid med Fuglehundklubbenes 
Forbund (FKF) har det blitt laget et nytt 
og forbedret prøveprogram. FKF har hatt 
en stor rolle sammen med administrasjon 
for å få laget et program som støtter deres 
prøvetyper slik de ønsker. Planen var å 
lansere dette til prøvestart august 2017, 
men FKF ønsket å utsette dette til 1.1.18. 

Nytt og forbedret kullregistreringspro-
gram
Nytt og forbedret kullregistreringsprogram 
ble lansert 6. mars 2017. Dette programmet 
gjør at oppdretter til enhver tid kan følge 
kullregistreringen og hva som evt. er av 
mangler på kullet. Paringsbevis blir signert 
med Bank-ID av hannhundeier for sikrere 
og raskere registrering av paringsbeviset. 
Det samme gjelder for kennelnavn hvor 
de er flere innehavere, flere innehavere 
av tispe m.m.

Min Side
Min Side har fått en ny og forbedret layout 
som er kompatibel for nettbrett/mobil. 

Det er også mulighet for å slette gamle 
eposter på Min Side.

Ny versjon av søknad om championat/
tittel
Nytt og forbedret system for søknad om 
norske, nordiske championater, mellom-
titler og innleggelse av utenlandske titler. 
Siden er kompatibel for nettbrett/mobil.

Påmelding til prøve og utstilling
Et nytt og forbedret påmeldingssystem 
for påmelding til utstilling/lydighet/agility 
som er kompatibelt for mobil og nettbrett 
er utviklet.

Dødmelde hunder
Det er lagt til rette slik at man kan død-
melde sine hunder via Min Side. Det kan 
registreres dato, måned og år for døds-
fallet, samtidig som man kan registrere 
dødsårsak (avhukningsvalg). Det vil være 
mulig for raseklubbene å ta ut statistikk 
for dødsårsaker – alder på hunder mv. 
ved et senere tidspunkt. Statistikken kan 
være et nyttig verktøy for raseklubbene 
i deres RAS arbeid

Nordisk utstilling og championat
Opprettet ny Nordisk utstillingsmodell 
med Nordisk cert og Nordic show Cham-
pion. HS har vedtatt å innføre Nordiske 
utstillinger fra 1.1.18. 
Det er tilrettelagt for dette i Arra. Det er 
opprettet Nordisk cert og Nordic Show 
Champion tittel.

ENDRINGER I DAGENS IT-SYSTEMER
• Agility – Målebrev blir registrert på 
 hunden og vil vises på hunden i Dogweb.
• Registrering av staffordshire bull terri- 
 er – betaling for blodprøve gjøres nå til 
 NKK via omregistrering fra utlandet og/ 
 eller ved registrering av kull. Tidligere 
 ble dette betalt til Norsk Terrier Klub.
• Tilpasset systemet med endrede regler 
 for årskonkurransene Kala og Gera.
• Tilrettelagt slik at Norske Elghundklub- 
 bers Forbund bruker sitt NPP system 
 også på bandhundprøver på lik linje 
 med løshundprøver.

IT-satsning 2015-2019
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NKK har i 2017 engasjert seg i mange 
sammenhenger hvor hund og hundehold 
har blitt behandlet politisk. Vi har invol-
vert oss i saker rundt hundehelse, avl og 
hundehold. Det siste året har vi hatt et 
ekstra stort fokus på hunders rettsikkerhet, 
bevegelsesfrihet, og jobbet videre for en 
oppheving av raseforbudet.

NKK opplever generelt en økt bevissthet 
rundt den store samfunnsverdien som 
hunden representerer. Vi opplever at svært 
mange av politikerne vi har møtt de siste 
årene har et genuint ønske om å gi hunder 
og hundeeiere bedre rettsikkerhet, og at 
de forstår behovet for å tilrettelegge for 
hunders bevegelsesfrihet. Likevel ser vi at 
viljen politikerne har til å prioritere dette 
arbeidet, dessverre ikke er like stor.  
 
Hundeloven
NKK har vært sentral i kampen for å få 
endret hundeloven. Vi er tydelige på at 

denne loven må endres, fordi den ikke er 
bygget på et faglig godt nok grunnlag.  
I juni 2017 vedtok Stortinget at hundeloven 
skulle gjennomgås på nytt. Vedtaket kom 
etter at Venstre i tett samarbeid med NKK 
fremmet et representantforslag om at 
det var på høy tid med en ny vurdering 
av hundeloven. Stortinget sa seg enig, 
og regjeringen med Justis- og bered-
skapsdepartementet i spissen er nå i gang 
med å vurdere hundeloven på nytt. Dette 
er en viktig seier for NKK. Vi har vært i 
kontakt med departementet flere ganger 
for å gi NKKs syn i saken. Blant annet har 
NKK sendt brev til departementet hvor 
vi forklarer hva vi mener er de største 
utfordringene med dagens hundelov, og 
hva vi mener det er viktigst å endre på. 
NKK er særlig opptatt av at raseforbudet 
må oppheves, og at det må innføres et 
krav om at det skal være personer med 
hundefaglig bakgrunn som vurderer om 
en hund er farlig eller ikke, i saker der 

dette er nødvendig. I tillegg ønsker vi en 
endring rundt kostnader ved kennelopp-
hold. Slik det er i dag må hundeeieren 
betale for et eventuelt kennelopphold mens 
hundens skjebne avgjøres, uavhengig av 
hva den endelige avgjørelsen i saken blir.  
I 2018 vil NKK fortsette å presse på slik at  
departementets arbeid blir gjennomført 
raskt, men grundig. 

Hundens bevegelsesfrihet 
For å få flere til å bruke naturen, la Stortinget 
i 2016 frem forslag til en friluftsmelding. 
NKK reagerte på at hundens rolle for  
friluftsliv, folkehelse og livskvalitet ikke 
var nevnt. NKK engasjerte seg sterkt  
politisk for å sikre at hunder og hunde- 
eiers interesser skulle bli inkludert i 
meldingen, og vi fikk til slutt med alle 
våre innspill i friluftsmeldingen som ble 
vedtatt. I 2017 har vi henvendt oss til  
Klima- og miljødirektoratet, hvor vi har gitt 
innspill til handlingsplanen som skal følge 

En av NKKs mange viktige roller er å arbeide med hunderelaterte saker 
mot politikere og samfunnet for øvrig. I 2017 fortsatte dette målrettede 
arbeidet på en rekke ulike områder. NKK har hatt en stadig positiv  
utvikling når det kommer til økt synlighet i samfunnsdebatten. 
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friluftsmeldingen. Vi har også jobbet opp 
mot embetsverket, hvor vi blant annet 
har møtt rådgivere i Venstres Stortings-
gruppe og statssekretæren i Justis- og 
beredskapsdepartementet. At Stortinget 
har stadfestet hundens naturlige plass i 
norsk friluft på et overordnet nivå, er et 
svært viktig signal til alle lokale myndig-
heter og beslutningstakere.

I 2017 intensiverte NKK arbeidet for å få 
redusert antallet lokale båndtvangsregler. 
Det er § 6 i hundeloven som omhandler 
båndtvang. I tillegg til den ordinære 
båndtvangen, som NKK støtter, legger 
§ 6 føringene for hvilke utvidede regler 
hver enkelt kommune kan innføre lokalt. 
NKK publiserte i 2017 et kart hvor vi har 
samlet alle disse lokale båndtvangsbe-
stemmelsene. Her kan hundeeiere enkelt 
få en oversikt over hvilke regler som gjel-
der der de ønsker å gå tur med hunden 
sin. Kartet viser at omtrent halvparten 

av landets kommuner har valgt å utvide 
båndtvangen. Mange av disse kommunene  
har etter NKKs vurdering så strenge bånd- 
tvangsforskrifter at de ikke burde vært 
tillatt. NKK er i gang med arbeidet med 
å få redusert denne båndtvangen, og er 
i kontakt med kommunene for å få dem 
til å fjerne de ulovlige forskriftene og for 
å få dem til å forstå verdien av å tilrette- 
legge for hund og hundeeiere i større 
grad. På nasjonalt nivå kjemper vi for å 
få standardisert båndtvangsregelverket 
i større grad, slik at vi kan få fjernet de 
unødvendige reglene.

Hundehelse
NKK jobber for god hundehelse, og vi har 
derfor involvert oss politisk også når det 
kommer til import av gatehunder. NKK 
mener at smugling av hund, og import av 
gatehunder utgjør en trussel for hundehel-
sen. NKK har derfor ønsket et strengere 
regelverk. Det har imidlertid vært viktig 

for oss at det fortsatt skal være mulig å 
importere hunder fra seriøse oppdrettere 
i utlandet. Senterpartiet fremmet i 2016 
et representantforslag for å endret på 
importreglene. I prosessen som fulgte fikk 
NKK gjennomslag for vårt høringsinnspill 
i næringskomiteen, om at det må være 
mulig å importere hunder fra seriøse opp-
drettere. I 2018 ble reglene for innførsel 
av gatehunder endelig strammet inn, uten 
at det går på bekostning av innførsel av 
hunder som kommer fra seriøse opp-
drettere i utlandet. NKKs arbeid i denne 
saken har dermed ført til at vi har fått det 
utfallet vi ønsket. Videre har NKK også 
engasjert seg for hundehelsen generelt, 
hvor vi blant annet har vært i kontakt 
med Miljøpartiet de grønne i forbindelse 
med deres representantforslag for å heve 
dyrevelferden i Norge.

NKK har vært sentral i kampen for å få endret 
hundeloven. Vi er tydelige på at denne loven 
må endres, fordi den ikke er bygget på et 
faglig godt nok grunnlag.



Medlemsbladet vårt heter 
Retrievernytt og kommer ut til 
alle medlemmer 4 ganger årlig.
Klubben har 20 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 særskilt trekkes frem 
blodsporprøver-fersksporprøver, 
jaktprøve for retrievere og 
utstilling. En raskt voksende 
aktivitet i miljøet er rallylydighet, 
og i 2017 ble en golden retriever 
norgesmester i sporten.

Jaktprøver
Det ble for flere retrieverraser i 
2017 avholdt i regi av Norsk 
Retrieverklubb jaktprøver.  
Jaktmiljøet i Norsk Retriev-
erklubb er et stort og aktivt 
miljø både sentralt og ute i de 
20 lokal avdelingene. Det er god 
rekrutering samt flere deltak-
ere på et meget høyt nivå, også 
internasjonalt. Klubben har også i 
2017 fått godkjent to nye jakt-
prøvedommere. Klubben har hatt 
god rekruttering av deltakere, og 
takket være god innsats fra den 
sentrale jaktkomiteen, dommer-
komiteen, lokale komiteer og  
ildsjeler, så vil klubben arrangere 
sin første offisielle tollingjakt-
prøve i 2018.

Utstilling
Det ble i 2017 avholdt drøyt 
40 utstillinger for flere av 
retrieverrasene hvor antall 
påmeldte hunder har variert fra 
50- 300 hunder. Antall utstillinger 
er noe redusert i antall, men  
 påmelding er relativt stabil. Vi 
har i 2017 hatt god påmelding 
til Norsk Retrieverklubbs Spesial-
utstilling og Rasespesialutstilling 
med ca 270 påmeldte hunder 
hver dag. Klubben har også 
deltatt på Elverumsutstillingen, 
og har avholdt utstillinger i regi 
av våre egne avdelinger, og i 

samarbeid med lokale hunde- 
klubber. Selv om påmeldings- 
tallene til utstillinger er relativt 
stabile sett i prosent av antall 
registrerte retrievere, jobber  
klubben for å rekruttere flere  
til utstilling. Flere av våre med- 
lemmer har oppnådd meget 
bra resultater i utlandet, både 
Nordisk- og Internasjonale
championat.
Norsk Retrieverklubb har som 
ambisjon for 2018 å fortsatt 
avholde utstillinger av meget 
god kvalitet.

Blodsporprøver –  
fersksporprøver
Flere av klubbens avdelinger har 
arrangert både anleggsprøver, 
ordinære og bevegelige
blodsporprøver og ferskspor-
prøver. Klubben har et lite men 
aktivt miljø innen blodspor. 
Klubben har et godt samarbeid 
med Norske Dachshundklubbers 
Forbund om flere av blodspor- 
arrangementene, samt at noen 
avdelinger avholder egne blod-
sporprøver og kurs. Det er stabil 
aktivitet, og flere deltakere på 
internasjonalt høyt nivå. Til stor 
glede oppnår retrieverne resul-
tatmessig meget gode resultater 
både i inn og utland. På tross
av utfordringer knyttet til å få 
flere avdelinger til å arrangere 
prøver har klubben som ambisjon 
for 2018 å fortsatt avholde  
sporprøver med meget god 
kvalitet.Norsk Retrieverklubb 
sentralt har også deltatt aktivt 
i samarbeidskonstellasjonen 
Jakthunddivisjonen, RS, FCI’s 
Retrieverkomite, BIT-arbeidet 
til NKK samt diverse komiteer i 
NKKsystemet.
Norsk Retrieverklubb har en 
stabil økonomi og har derfor 
blant annet i de senere år 
kunnet satset på utdannelse av 
instruktører, dommere, helse- 
undersøkelser og ny hjemmeside.

Mona Skyrudshaugen
Styremedlem

Norsk Retrieverklubb er en raseklubb for rasene chesapeake 
bay retriever, curly coated retriever, flat coated retriever, 
golden retriever, labrador retriever og nova scotia duck tolling 
retriever. NRK ble stiftet i 1960 og hadde i 2017 5454 medlemmer.

Norsk  
RetrieverklubbEN AV NKKs  
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Synlighet i pressen og samfunnetNorsk  
Retrieverklubb

Pressearbeidet gjennom 2017 har vært 
vellykket. Den totale annonseverdien*  
økte fra 34.3 millioner i 2016 til 37 mill-
ioner i 2017. Totalt ble det skrevet om 
NKK i nær 300 artikler i løpet av året. 
Dette er den høyeste annonseverdien 
NKK har oppnådd siden registeringen 
av dette begynte. Tallene viser at syn-
lighet og en tydelig profil i diskusjoner 
rundt båndtvang, rettsikkerhet for hund 
og hundeeier, og informasjon om rase-
hunder fører til store oppslag, som igjen 
hever annonseverdien.

Debatten om sunnhet og raseavl dukket 
opp flere ganger i løpet av 2017. NKK var 
her synlig og tydelig, og til tross for at 
raseavl ble kritisert gjorde NKK en god 
profil i denne debatten. 

Når det gjelder informasjon om regis-
treringstall, utstillingene våre, helsesta-
tikk og lignende ser vi at journalister nå 
i større grad er mer tilbøyelige til å ta inn 
saker vi sender ut, samt kontakte oss for 
informasjon. 

Vi har i 2017 lykkes med å gjøre eksklusive 
innsalg av registreringstallene våre. Dette 
førte til blant annet til store oppslag i 
Aftenposten. NKK kommer til å fortsette 
å selge inn registreringstallene og andre 
aktuelle saker til media, som er svært  

interessert i denne typen informasjon. 
NKK har som uttalt målsetting å fortsette 
det gode mediearbeidet i 2018. 

Sosiale medier 
NKK har stor nytte av tilstedeværelse 
i sosiale kanaler; Facebook, Instagram, 
Twitter og Snapchat. Spesielt Facebook 
har en bred appell og har sammen med 
Instagram stor verdi som omdømmebyg-
ger. Begge brukes bevisst til formidling 
av det brede aktivitetstilbudet NKK har, 
gjerne i form av bilder og filmsnutter som 
nyter stor popularitet hos NKKs følgere. 
NKKs julekalender, med konkurranser og 
premier hver dag, trekker også mye trafikk. 

Publiserte innlegg på Facebook nådde i 
snitt 15-20 000 personer i 2017, og en-
kelte innlegg har hatt nådd over 100 000 
personer. Tematikk som opptar publikum 
og oppmuntrer til interaksjon, som for 
eksempel «Gatehund-saken», skaper et 
betydelig engasjement som er med på å 
vise frem jobben NKK gjør. Rett i underkant 
av 40 000 personer likte Facebook-siden 
til NKK ved utgangen av 2017. Det er en 
økning på omlag 5000 personer på ett år.

Instagram har en mer uformell profil enn 
Facebook, men også her stiger antall føl-
gere jevnt. Instagram-kontoen til NKK har 
rundt 9 000 følgere, og egner seg veldig 

bra for å engasjere tilhengere. NKK har 
gjennom hele året oppfordret til deling av 
bilder fra våre arrangementer, og arrangert 
en rekke konkurranser for å engasjere. 
Dette har fungert veldig bra.

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

Nyhetsbrev som kommunikasjonskanal 
Nyhetsbrev er et viktig kommunikasjons-
verktøy i organisasjonen. Nyhetsbrevet 
brukes til å informere medlemmer om 
viktige endringer, og nyheter i organisa-
sjonen, samt som påminnelse av frister til 
arrangementer. Nyhetsbrev brukes også 
aktivt i promoteringen av NKK-butikken. 
NKK kan vise til en høy åpningsrate av 
utsendte nyhetsbrev (i underkant av 30%), 
enkelte nyhetsbrev åpnes av over 50% 
av mottakere (gjennomsnitt i Norge er 
23%). Dette tyder på at nyhetsbrevene 
har høy relevans og stor nytteverdi for 
NKKs medlemmer. NKK sender ut mellom 
4 og 8 nyhetsbrev per måned. På NKKs 
mailingliste hadde vi ved utgangen av 
2017 rundt 113 000 mottakere. NKK har 
også i løpet av 2017 benyttet nyhetsbrev 
til å spre informasjon til klubbene og 
forbund, blant annet om støtteordninger 
som momskompensasjon. 

NKK arbeider for å stadig øke synligheten i pressen, i 2017  
fortsatte dette arbeidet. NKK sendte ut over 30 pressemeldinger, 
som er en økning fra 2016. Vi ser at økt eksponering i mediene har 
gitt mer strategisk og proaktivt pressearbeid. Vi har hatt større 
fokus på innsalg av saker, og dette har ført til mer synlighet og 
høyere annonseverdi.

*Annonseverdi tilsvarer den summen medieoppslaget er verdt. Summen er hva NKK måtte betalt 
hvis vi skulle kjøpt oss til tilsvarende eksponering gjennom annonser.
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NKK hadde pr. 31.12.17 totalt 267 medlemsklubber og forbund. 
Antall medlemskap var ved utgangen av året 92.440*

I løpet av 2017 ble følgende klubber tatt opp som medlemmer i NKK: 
Norsk Miniature American Shepherd Klubb, Rauma hundeklubb og Tromsø Agilityklubb.

Organisasjon og administrasjon

Utvikling i totale medlemskap
2007 - 2017
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Medlemstall fordelt på klubber i 2017

Raseklubbene 42 132

Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund 14 869

Norske Elghundklubbers Forbund 6 173

Norske Harehundklubbers Forbund 3 049

Norske Dachshundklubbers Forbund 2 180

Regioner

Agder 1 442

Buskerud 1 788

Hedemark/Oppland 2 506

Hordaland 1 826

Nordland 1 661

Nordvestlandet 2 247

Oslo/Akershus 3 258

Rogaland 1 686

Telemark 651

Troms/Finnmark 1 654

Trøndelag 2 098

Vestfold 1 117

Østfold 1 157

Norsk Kennel Klub Ungdom 125

Autoriserte Hundedommeres forening 161

Autoriserte Ringpersonells forening 108

Norsk Freestyleforening 58

Norsk Rallylydighet 391

Norsk Sau og Geit 103

SUM MEDLEMSKAP 92 440* *Medlemstallet oppgitt her avviker fra tallet i styrets årsberetning. Styrets årsberetning  
inneholder også medlemmer som har gratismedlemskap i klubbene, og er derfor noe høyere.
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Norsk lundehund er en av Norges 
fem bevaringsraser. Det er en 
eldgammel hunderase som ble 
brukt til jakt på lundefugl i fjel-
let langs store deler av Norges 
kyst. Man vet ikke sikkert hvor 
gammel rasen er, men det 
finnes beskrivelse av lundefugl-
fangst med lignende hund som 
er over 400 år gammel.

Avl og oppdrett:
I Norge er det ca. 650 lunde-
hunder. I 2018 skal vi ha en 
hunde telling, som vi har hvert 
andre år. Da vil vi få et nøyakti-
gere tall. 2017 var også et godt 
valpe år for klubben. 32 kull 
med 80 valper så dagens lys 
og mange lykkelige lundehund 
eiere fikk små lundehunder i 
hus. Klubben har egen valpe-
formidler, som jevnt og trutt 
får kontaktskjemaer fra inter-
esserte, slik at vi har ikke 
problemer med å få solgt 
lundehund valpene.

Avlsrådet har i perioden 
gjennomført seks regionale 
samlinger med avl og oppdrett 
som tema, for alle medlemmer 
i klubben. Vi har en del utfor-
dringer i rasen og dette ble 
behørig tatt opp på seminarene, 
som fant sted i Nodeland, 
Tromsø, Bergen, Stavsjø, 
Drammen og Trondheim.

Krysningsprosjektet:
Klubben har et eget prosjekt 
for å bevare rasen i fremtiden. 
Formålet er å øke den genetiske 
variasjonen for derigjennom 
å redusere forekomsten av 
mage-/tarmrelaterte problemer 
og bedre fertiliteten.  
Dette prosjektet går foreløpig 
som et eget prosjekt ved siden 
av renrasede avl og gjennom-

føres i samarbeid med NKK, 
NMBU, NordGen og Norsk 
Genressurssenter.

I 2017 har vi hatt ett andre 
generasjonskrysningskull. 
Til sammen har vi nå 
10 førstegenerasjonshunder 
og 14 andregenerasjonsvalper. 
Det arrangeres årlige mønst- 
ringer av prosjekthundene i 
forbindelse med klubbens 
Spesialutstilling.

Det er stor interesse for 
krysningsprosjektet og avls- 
rådet får jevnlig henvendelser 
fra folk som er interessert i valp.
Andre aktiviteter: Klubben 
arrangerte sitt årlig treff med 
Årsmøte og Spesialutstilling 
på Sanngrund camping i juli. 
Der gjennomførte vi også en 
egen mentaltest for lundehun-
dene. I tillegg har vi en egen 
Giardiagruppe, som samler inn 
avføringsprøver for analyse ved 
NMBU. Formålet er å kartlegge 
forekomsten av Giardia hos 
lundehund i fht andre raser.
Også i 2017 bidro noen av klub-
bens medlemmer med hundene 
sine på flyplassene i Tromsø 
og Stavanger, med å lete opp 
fuglereir i flyplassområder, slik 
at eggene kan bli fjernet. Dette 
er en aktivitet som lundehunden 
er naturlig velegnet til, og som 
også gir stor samfunnsnytte 
tilbake. Dette er en jobb som 
Avinor har tatt initiativ til.

Lundehund klubben deltar også 
aktivt med stand og salgsboder 
på Dogs4All og Camp Villmark 
på Lillestrøm.

Merete Evenseth
Leder 

Norsk  
Lundehund Klubb
Norsk Lundehund Klubb er en landsomfattende klubb 
som har som oppgave å ivareta rasen og på best mulig 
måte bygge opp bestanden. 
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Foran: Keeza`Lunde Unni
Bak: Paluna Atla Troyadotter
Foto: Liv Skjervik

Venstre: Tjorven, lundehund. 
Høyre: Pippi, lundehund/buhund. 
Foto: Marc Daverdin



Vi er en stor og aktiv hundeklubb, med ca 500 medlemmer, 
vi har tilholdssted i Hoveleiren, på Tromøya, utenfor 
Arendal. Her har vi vår egen klubbhytte og 2 flotte 
treningsbaner med lys, en bane med gress og en med grus.

Arendal og Omegn 
Hundeklubb

Klubbens medlemmer er aktive 
i både trening og konkurranse 
i alle de fire hundesportene vi 
driver med; Agility, Brukshund, 
Lydighet og Rallylydighet.

Vi arrangerte i 2017 2 store 
doble agilitystevner, 3 rally- 
stevner og 3 lp stevner, 
i tillegg var vi teknisk arrangør 
for agilitydelen for NKK 
Kristiansand. Det krever 
store ressurser i form av stor 
dugnadsinnsats å arrangere så 
mange stevner i løpet av et år.
I tillegg til kurs og stevner har 
vi cuper, klubbmesterskap, 
medlemsfest og familiedag,  
så i vår klubb kan vi ikke ligge 
på latsiden.

Og det er flott når den store 
dugnadsinnsatsen dette krever 
svarer seg med at vi hele tiden 
kan oppdatere oss med det 

siste innen agilityhindre,  
flotte premier, flott hytte,  
flotte treningsbaner og sist 
men ikke minst et stort tilbud 
til klubbens medlemmer!

Våre stevner har tilreisende  
fra hele landet og er svært 
populære, vi er så heldige  
å ha tilgang til Sørlandets 
Hundehall, en deilig oppvarmet 
hall med kunstgress, her har vi 
treninger for alle grener i  
vinterhalvåret, helgekurs  
og lp og rallystevner når 
utedørssesongen setter en 
stopper for aktivitetene våre 
på Hove.

Vi tilbyr treninger, kurs, cup og 
stevner året rundt.

Anette Nesheim Hamre 
Leder
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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: Jan Helge Nordby

Andre medlemmer: Marianne Holmli, Jørn Presterudstuen, Wenche Skogli, 
Terje Lindstrøm, Anniken Holtnæs, Anne Mette Sletthaug, Astrid Indrebø (NKK-ansattes representant), 

Jonna Vassbotn (varamedlem), Erik Bostad (varamedlem), Kim Bellamy (NKK-ansattes vararepresentant).

Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør: Trine Hage

Organisasjon og administrasjon

NKKs administrasjon

Gitt den meget krevende økonomiske 
situasjonen organisasjonen på det tids-
punktet befant seg i, ble det for tre år 
siden gjennomført store interne endringer 
som har gitt virkninger. NKKs administra-
sjon har fått både forbedret effektivitet 
og bedre service til våre målgrupper. For 
å møte de stadig økende forventninger i 
samfunnet til både effektivitet og kvalitet, 
jobbes det kontinuerlig med forbedring 
av prosesser og tilgjengelig verktøy både 
for administrasjonens ansatte og våre 
klubber, forbund, regioner og klubbenes 
medlemmer. For å kunne forberede  
saker med tilstrekkelig kvalitet for våre 
politisk valgte utvalg og komiteer har 
administrasjonen hatt større fokus på å 
ha nødvendig juridisk kompetanse ansatt. 
Likeså har vi hatt fokus på å oppnå bedre 
kjønnsfordeling blant ansatte.

Velferdskomiteen fortsatte sitt virke i 
2017 og har gjennomført flere trivsels-
fremmende tiltak. Tilbudet om fysikalsk 
behandling til samtlige ansatte har blitt 
opprettholdt i 2017 og blir fortsatt i stor 
grad benyttet. 

NKKs administrasjon har en uttrykt 
holdning mot mobbing. Varslings- og 
oppfølgingsrutiner er på plass. 

I løpet av 2017 ble det ikke varslet om 
noen mobbesaker. Administrasjonen 
vektlegger dialog mellom ledelse og 
ansatte gjennom sine allmøter og den 
daglige driften. 

Som en del av det lovpålagte HMS 
arbeidet ble det gjennomført en  
om fattende undersøkelse av arbeids-
miljøet i 2016. Undersøkelsen ble 
foretatt i et samarbeid mellom verne- 
ombud og ledelsen. Stress i betydning 
«mye å gjøre» er en gjenganger hos en 
stor del ansatte, men de færreste gir 
uttrykk for at dette oppleves som negativt 
stress. Flere gir dessverre uttrykk for at 
de har stadig mindre mulighet til å styre 
sin arbeidshverdag og at opplevde krav 
stiger både internt og fra miljøene uten-
for. Her er det en fin balanse vi må være 
bevisste på.  Med mange miljøer som 
helt rettmessig/klart ønsker sine leve-
ranser og administrasjonens begrensede  

økonomiske ressurser vil dette alltid være 
en utfordring.  Dette setter store krav til 
prioritering fra Hovedstyre og prioritering, 
kommunikasjon og en positiv lederstil fra 
administrasjonens ledere.

NKK har et uttalt mål om å jobbe for 
hundevelferd og glede for både hund og 
eier. Gevinstene ved å uttrykke at dette 
er høyt prioritert overfor myndigheter, 
beslutningstakere og publikum er store 
for hele organisasjonen. Administrasjonen 
har derfor i 2017 fortsatt det målrettede 
arbeidet for å få gjennomslag for NKKs 
politiske saker hos politikere både på 
nasjonalt og lokalt nivå.

I 2017 ble det bestemt at administrasjonen, 
etter 32 år i lokalene på Bryn, skulle flytte 
til bedre og billigere lokaler på Holmlia 
i Oslo. I løpet av året ble det derfor gjenn- 
omført en omfattende planleggings- og 
ryddeprosess, som endte med en vellykket 
flytteoperasjon i april 2018.

Ved utgangen av 2017 besto NKKs administrasjon av 34,5 årsverk, fordelt 
på 38 ansatte. Gjennom året har administrasjonen hatt et sterkt fokus på 
å forbedre arbeidsprosesser og tilgjengelige verktøy til glede for våre 
klubber, forbund, regioner, medlemmer og ansatte.
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Styrets beretning 2017

Virksomhet 
Norsk Kennel Klub (NKK) er en felles- 
organisasjon for hundeinteressene i 
Norge. NKK består av selvstendige 
klubber og forbund. NKK er en frivillig, 
partipolitisk, nøytral og uavhengig 
organisasjon. NKK har det overordnede 
ansvar for hundeavl og hunderaser 
i Norge, men forvaltningen av den 
enkelte rase delegeres til de respektive 
raseklubber. Antall medlemskap pr. 
31.12.2017 var 92.604 en nedgang på 
1,7% fra samme tidspunkt i 2016.

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 tviklingen 
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 
rasenes sunnhet.

NKKs formål søkes nådd gjennom at 
NKKs organer og medlemsklubber 
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 2017 utført i alt 34,5 årsverk 
hvorav 33,4 årsverk var faste og 
1,1 årsverk var vikar/ekstrahjelp. 
Sykefraværet utgjorde i 2017 4,59%, 
hvorav langtidssykefraværet utgjorde 
2,82% og korttidsfraværet 1,77%.  
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 
NKK ønsker å legge vekt på å 
dyktiggjøre alle som gjør en innsats 
for organisasjonen. Det foregår 
også kompetanseutvikling av 
administrasjonen gjennom forskjellige 
former for seminarer og kurs.  
De ansatte har ikke vært utsatt for 
skade eller ulykker i 2017. 

Likestilling 
Organisasjonens styre har 1 mannlig 
og 6 kvinnelige styremedlemmer.  
Styrets leder er en mann. Administra- 
sjonens ledelse består av 7 kvinnelige  
ledere. Styret erkjenner dagens 
situasjon. Målsettingen 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. 

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

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

Årsregnskapet for 2017 
Regnskapet for 2017 viser et 
overskudd på kr 498.686 mot kr 
2.160.952 i 2016. Årets overskudd 
foreslås tillagt annen egenkapital. 
Egenkapitalen 
pr 31.12.2017 vil etter dette utgjøre 
kr 16.098.629. 

Styret mener det fremlagte regnskapet 
gir en rettvisende oversikt over NKKs 
finansielle stilling og resultat pr. 31.12.2017.

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 
hundevelferd og glede på mange 
forskjellig fronter fremover. 
Enten det gjelder nye aktiviteter, 
helseregistreringer, kurs i regi av 
lokale hundeklubber og forbund 
eller arbeid med å forbedre 
informasjonsmateriale. Målet om 
bedre hundevelferd og glede for to 
– og firebente 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 
imidlertid fortsette sitt fokus på 
nødvendig lønnsomhet. I tråd 
med Representantskapets vedtak 
har styret utover fokus på rent 
driftsmessige forhold, økt sitt fokus 
på hundens velferd og det å fortsette 
arbeidet med å bygge en god 
organisasjon – og organisasjonskultur. 
Dette arbeidet vil fortsette med 
uforminsket styrke fremover. 
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Oslo 13. juni 2018
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Årsregnskap 2017
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Årsregnskap 2017 - 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. 31.12.2017

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 vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes og 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 vurderes etter andre prinsipper og redegjøres 
for nedenfor.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varer
Er vurdert til lavest anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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

Bankinnskudd og kontanter
Inkluderer kun kontanter og bankinnskudd. NKK har ingen øvrige betalingsmidler pr. 31.12.2017.

Anleggsmidler
NKK benytter lineær avskrivning på grunnlag av anskaffelseskost.

Inntektsføring av medlemskontingent
Kontingenten bokføres ved betaling i inntektsåret.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter 
utgiftene kan 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 og sosiale kostnader.
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Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør  
2017

Lønn 1 233 124
Pensjonstkostnader 288 673
Annen godtgjørelse 26 230

Hverken styremedlemmer eller administrerende direktør har lån i organisasjonen.
Styrets medlemmer har ikke mottatt godtgjørelse i 2017

Sykefravær:

Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.

Pensjonskostnader
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå 
ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra 
folketrygden.

Foretakets pensjonsordninger inklusive opplysninger om antallet 
personer forpliktelser omfatter er 44 personer
Årets pensjonspremie tilsvarer årets kostnadsførte 
pensjonskostnad.

Revisor: 2017 2016
Ordinært revisjonshonorar 109 388 145 000
Særattestasjoner 19 048 16 250
Annen bistand 81 540

Beløpene er oppgitt med forholdsmessig mva‐fradrag

Totalt sykefravær i 2017 var på 4,59  %. Av dette utgjør langtidssykefravær 2,82 % slik at korttidsfraværet utgjør 1,77 %. 

Organisasjonen har pensjonsordninger som omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelse  Forpliktelsene er dekket gjennom Storebrand

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

Gjennomsnittlig antall årsverk ‐ 34,5, fast ansatte utgjør 33,4 årsverk vikarer/ekstrahjelp utgjør 1,1 årsverk .

Administrerende direktør har en 6‐års åremålskontrakt og hun har krav på 12 mnd etterlønn dersom styret avslutter kontrakten.

Note 2 - Inntekter

Note 3 - Personalkostnad
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Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå 
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Revisor: 2017 2016
Ordinært revisjonshonorar 109 388 145 000
Særattestasjoner 19 048 16 250
Annen bistand 81 540

Beløpene er oppgitt med forholdsmessig mva‐fradrag

Totalt sykefravær i 2017 var på 4,59  %. Av dette utgjør langtidssykefravær 2,82 % slik at korttidsfraværet utgjør 1,77 %. 

Organisasjonen har pensjonsordninger som omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelse  Forpliktelsene er dekket gjennom Storebrand

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

Gjennomsnittlig antall årsverk ‐ 34,5, fast ansatte utgjør 33,4 årsverk vikarer/ekstrahjelp utgjør 1,1 årsverk .

Administrerende direktør har en 6‐års åremålskontrakt og hun har krav på 12 mnd etterlønn dersom styret avslutter kontrakten.

Årsregnskap 2017 - noter

Note 3 forts.
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Note 4 ‐ Varige driftsmidler NKK 31.12.2017

Type anleggsmiddel
Transport 
midler

Maskiner, 
Inventar, 
Utstyr IT Totalt 2017 2016

Anskaffelseskost 01.01.2017 806 845        2 193 166    13 919 229      16 919 240  14 309 807                             
Tilgang kjøpte driftsmidler ‐                 350 729        2 134 345        2 485 074     2 632 762                                
Avgang ‐                 ‐                 ‐                     ‐                  ‐23 329                                    
Anskaffelseskost 31.12.2017 806 845        2 543 895    16 053 574      19 404 314  16 919 240                             

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2017 669 437        1 652 723    8 670 408        10 992 567  8 055 119                                
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2017 619 548            619 548        619 548                                   
Årets avskrivninger 100 861        361 104        2 934 988        3 396 953     3 019 192                                
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.2017 770 298        2 013 827    12 224 944      15 009 068  11 693 859                             

Bokført verdi pr. 31.12.2017 36 547          530 068        3 828 630        4 395 245     5 225 381                                

Økonomisk levetid generelt 8 år 3‐5 år 5 år

Note 5 ‐ Andre driftskostnader
2017 2017 2017 2016
Reelt Budsjett Avvik Reelt

Prioriterte områder:
Kostnader IT 3 570 255 3 553 996 16 259 4 123 614
Dommerstøtte utdanning jaktsektoren 821 000 771 000 50 000 661 510
Dommerstøtte utdanning ekstriør/bruk 973 343 978 360 ‐5 017 381 399
Sum prioriterte områder: 5 364 598 5 303 356 61 242 5 166 523
Øvrige områder:
Reiser/møter 763 238 788 520 ‐25 282 802 833
PR og annonser 779 043 717 600 61 443 900 772
Kostnader hundesport 2 170 663 2 371 444 ‐200 781 2 545 693
Kostnader utstilling 7 227 634 6 982 628 245 006 7 955 814
Støtte klubber, landslag og arr 641 228 641 228 670 822
Kostnader til regioner, HS,RS,NKU og FCI 1 063 971 1 059 840 4 131 374 738
Andre administrative kostnader 10 144 313 8 794 938 1 349 375 10 585 597
Tap på krav (netto)
Div. tjenester (HD/AD/Øyne/DNA/Sædbank etc.) 1 509 224 1 121 750 387 474 1 100 819
Sum øvrige områder: 24 299 314 22 477 948 1 821 366 24 937 088
Sum totale driftskostnader: 29 663 913 27 781 304 1 882 609 30 103 611
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Note 4 – Varige driftsmidler NKK 31.12.2017

Note 5 – Andre driftskosnader
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Note 6 ‐ Varebeholdning
2017 2016
Reelt Reelt

Salgsvarer 1 716 588 2 050 466
Sum 1 716 588 2 050 466

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. Det er ikke ukurans i varebeholdningen pr 31.12.2017.

Note 7 ‐ kundefordringer
2017 2016

Alle kundefordringer pålydende 7 344 538 6 347 101
‐ Fradrag for delkredavsetning ‐899 403 ‐1 313 462
Sum 6 445 135 5 033 639

Note 8 ‐ Bundne bankinnskudd
2017 2016

Konto for skattetrekk 967 451 1 028 862
Sum 967 451 1 028 862

Note 9 ‐Egenkapital
2017 2016

Egenkapital pr. 01.01.2017 14 199 943 12 038 991
Årets resultat 498 686 2 160 952
Overføring fra bundet EK 0 0
Overføring til avsetning 0 0

14 698 629 14 199 943
Bunden egenkapital pr. 31.12.2017
Fond for dommerutdannelse 400 000 400 000
Forskningsfondet 1 000 000 1 000 000
Sum 1 400 000 1 400 000

 

Note 6 ‐ Varebeholdning
2017 2016
Reelt Reelt

Salgsvarer 1 716 588 2 050 466
Sum 1 716 588 2 050 466

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. Det er ikke ukurans i varebeholdningen pr 31.12.2017.

Note 7 ‐ kundefordringer
2017 2016

Alle kundefordringer pålydende 7 344 538 6 347 101
‐ Fradrag for delkredavsetning ‐899 403 ‐1 313 462
Sum 6 445 135 5 033 639

Note 8 ‐ Bundne bankinnskudd
2017 2016

Konto for skattetrekk 967 451 1 028 862
Sum 967 451 1 028 862

Note 9 ‐Egenkapital
2017 2016

Egenkapital pr. 01.01.2017 14 199 943 12 038 991
Årets resultat 498 686 2 160 952
Overføring fra bundet EK 0 0
Overføring til avsetning 0 0

14 698 629 14 199 943
Bunden egenkapital pr. 31.12.2017
Fond for dommerutdannelse 400 000 400 000
Forskningsfondet 1 000 000 1 000 000
Sum 1 400 000 1 400 000

 

Note 6 ‐ Varebeholdning
2017 2016
Reelt Reelt

Salgsvarer 1 716 588 2 050 466
Sum 1 716 588 2 050 466

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. Det er ikke ukurans i varebeholdningen pr 31.12.2017.

Note 7 ‐ kundefordringer
2017 2016

Alle kundefordringer pålydende 7 344 538 6 347 101
‐ Fradrag for delkredavsetning ‐899 403 ‐1 313 462
Sum 6 445 135 5 033 639

Note 8 ‐ Bundne bankinnskudd
2017 2016

Konto for skattetrekk 967 451 1 028 862
Sum 967 451 1 028 862

Note 9 ‐Egenkapital
2017 2016

Egenkapital pr. 01.01.2017 14 199 943 12 038 991
Årets resultat 498 686 2 160 952
Overføring fra bundet EK 0 0
Overføring til avsetning 0 0

14 698 629 14 199 943
Bunden egenkapital pr. 31.12.2017
Fond for dommerutdannelse 400 000 400 000
Forskningsfondet 1 000 000 1 000 000
Sum 1 400 000 1 400 000

 

Note 6 ‐ Varebeholdning
2017 2016
Reelt Reelt

Salgsvarer 1 716 588 2 050 466
Sum 1 716 588 2 050 466

Varer og premier er vurdert til kostpris med fradrag for ukurans. Det er ikke ukurans i varebeholdningen pr 31.12.2017.

Note 7 ‐ kundefordringer
2017 2016

Alle kundefordringer pålydende 7 344 538 6 347 101
‐ Fradrag for delkredavsetning ‐899 403 ‐1 313 462
Sum 6 445 135 5 033 639

Note 8 ‐ Bundne bankinnskudd
2017 2016

Konto for skattetrekk 967 451 1 028 862
Sum 967 451 1 028 862

Note 9 ‐Egenkapital
2017 2016

Egenkapital pr. 01.01.2017 14 199 943 12 038 991
Årets resultat 498 686 2 160 952
Overføring fra bundet EK 0 0
Overføring til avsetning 0 0

14 698 629 14 199 943
Bunden egenkapital pr. 31.12.2017
Fond for dommerutdannelse 400 000 400 000
Forskningsfondet 1 000 000 1 000 000
Sum 1 400 000 1 400 000

Årsregnskap 2017 - noter

Note 6 – Varebeholdning

Note 7 – Kundefordringer

Note 8 – Bundne bankinnskudd

Note 9 – Egenkapital
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