
Til alle NKKs klubber og forbund 

Alvorlig sykdom og innstilling av arrangementer 
 
Oppdatert vedtak fra Hovedstyret 23. september 
Hovedstyret holdt ekstraordinært styremøte mandag ettermiddag. 
Nytt vedtak kan leses på www.nkk.no – hovedstyrets sider, og er som følger: 
 
77– Alvorlig sykdom hos hund i Norge 
Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtakene 75 og 76 om innstilling av terminfestede 
arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Unntak fra og med 23. September 
gjøres for følgende prøvetyper: 
 
Bevegelige prøver (én hund og én dommer) 
Blod- og fersksporprøver 
Alle drevprøver 
Elghundprøve bandhund 
Elghundprøve løshund 
Elgsporprøve 
Brukshundprøve for Schweisshund 
Jaktprøve for halsende fuglehund 
 
Ordinære prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde adskilt):  
Alle drevprøver 
Alle harehundprøver 
Løshund elg 
Alle mentaltester 
Vannprøver for Newfoundlandshund 
Elghundprøver 2-dagsprøver 
Kreativ lydighet 
RIK-sporhund 
Jaktprøve for Wachtelhund (kun en prøve avholdes 19.-20.10.19) 
Jaktprøver for spaniel (ikke JAL/ apport) 
Kvalifiseringsprøve for Retrievere (forutsetter bruk av privat dummy/ ikke delt dummy) 
Begynnerklasse B-prøve for Retriever 
Jaktprøver for stående fuglehund 
 
Det vil kunne åpnes for ytterligere prøvetyper forutsatt at det sendes inn en grundig risikoanalyse 
basert på utsendt mal som godkjennes av NKKs Helseavdeling.  
 
Bakgrunn: 
Etter en helhetsvurdering, basert på konkret risikovurdering og dialog med flere berørte miljø, har 
Hovedstyret i ekstraordinært styremøte 23. september funnet det korrekt å åpne for flere 
prøvetyper. 
 
Siste nytt om situasjonen 
Fra fredag 20. september til mandag 23. september har Mattilsynet mottatt seks nye meldinger om 
hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo (1), Nordland (2) og Finnmark 
(3). 
 

http://www.nkk.no/
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Spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller 
med blodig diaré hos hunder, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. 
 
Så langt er anslagvis 43 hunder med lignende symptomer på sykdom døde. 
 
For oppdateringer – følg med på www.nkk.no/alvorligsykdom 
Vi vil oppdatere siden www.nkk.no/sykdom-arrangor med råd vedrørende avholdelse av kurs og 
treninger i klubbregi i løpet av morgendagen 24. september. Vi forsøker å svare på alle henvendelser 
vi får rundt dette, men ser at det er vanskelig å rekke over. Vi anbefaler derfor å følge med på våre 
nettsider rundt dette. 
 
Det er Mattilsynets oppgave å gi råd til publikum/hundeeiere. Mattilsynet anbefaler fortsatt 
hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har 
kontroll på dem. 
 
Hovedstyret vil vurdere vedtak om innstilling av arrangementer så snart Mattilsynet justerer/endrer 
sine offisielle råd til hundeeiere.  
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Cecilie Holgersen 
Avdelingsleder marked og kommunikasjon 
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no 
 
-------------------------------------- 
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo  
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo 
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no 
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