
RISIKOVURDERING MALDOKUMENT 
 
Mattilsynets råd til hundeeiere pr. 24.9.19 

• Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og 
mosjonen den trenger.  

• Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten 
mellom hundene begrenses.  

• Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur. 
• Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse. 
• Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært. 
• Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand 

hos din hund. 
• Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken. 
• Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. 

 
Risikovurdering opp mot aktivitet 
Jf.  at NKK Hovedstyret har åpnet for at «Det vil kunne åpnes for ytterligere prøvetyper forutsatt at 
det sendes inn en grundig risikoanalyse basert på utsendt mal som godkjennes av NKKs 
Helseavdeling.» Se hele vedtaket nederst.  
 
NKKs klubber og forbund som ønsker å avholde andre terminfestede arrangementer og aktiviteter 
for enn de som er omfattet av HS sitt vedtak 77/19 må utarbeide en risikovurdering og tiltak for 
mulig smittebegrensning.  
 
Risikovurderingen må inneholde følgende:  

1. Navn på prøven/arrangementstypen mht navn på prøve-/arrangementstype 
(Utid/ref.nr/prøveid)  

2. Omtale av arrangementet mht hvor arrangementet skal holdes og andre forhold ved 
arrangementsområdet (ute/inne, områdets/hallens størrelse, antall ringer/baner planlagt 
osv) 

3. Angi og omtale risikofaktorer i hht Mattilsynets råd og konkret hvilket tiltak som planlegges 
innført og håndhevet for å begrense mulig nærkontakt mellom hunder.  
 
Eksempler på risikofaktorer 

• Øvelser eller andre forhold som gjør at hunder kan få nærkontakt 
• Øvelser som i hht regelverk krever felles utstyr, eks. apportbukker 
• Antall hunder på aktiviteten som gjør at nærkontakt lett kan skje 
• Tilgjengelig plass ved aktiviteten som gjør at nærkontakt kan skje 
• Få tilgjengelige lufteområder 

 
Eksempler på tiltak kan være 

• Antallsbegrensning for antall startende hunder 
• Retningslinjer om når hunder i ulike klasser får komme til arrangementet 

(tidsskjema) 
• Retningslinjer om hvordan hundene skal «oppstalles» ved ringen/banen og 

håndteres før og etter aktiviteten 



• Retningslinjer om at hunder som ikke skal starte ikke får være med på 
arrangementsplassen 

• Tilrettelegge for at øvelser som må/kan føre til snute/snusing på samme 
område/gjenstand unngås - eks. neseprøve lydighet legges på ulike sted for 
hver hund, apportøvelser gjennomføres med ubrukt apportbukk/gjenstand 
for alle hunder, øvelser som omfatter matskåler eller leker unngås i baner i  

• rallylydighet etc. (Se «Generelt gjelder» i fht regelverk under) 
• Tilgjengelighet på hundeposer 
• Angi avbruddskriterier og tiltak hvis risiko inntreffer 

 

Generelt gjelder  
Aktiviteten må kunne gjennomføres etter gjeldende reglement godkjent av Norsk Kennel Klub. 
Dersom det skulle være behov for dispensasjon fra det aktuelle regelverket for å kunne gjennomføre 
aktiviteten må unntak søkes om særskilt. 
 
Alle hunder må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering, les om dette på 
www.nkk.no. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til aktiviteten og fremvises på 
oppfordring til arrangør, jf. det enkelte arrangementsregelverk. 
 
Avbruddskriterier for arrangører (absolutte) 

• Hvis det i løpet av prøven kommer informasjon fra Mattilsynet, (eller andre bemyndigede) 
om at sykdommen er mer alvorlig enn først antatt SKAL prøven umiddelbart avsluttes.  

• Hvis det i løpet av prøven kommer annen informasjon/pålegg fra NKK som tilsier at prøven 
må avbrytes skal dette gjøres umiddelbart.  

 
NKKs hovedstyre fattet 23.9.19 følgende vedtak  
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  

  

Risikovurderingen og tiltaksplanen skal undertegnes av arrangør og av oppnevnt 
prøve/arrangementsleder og oversendes på epost helse@nkk.no.  
 
Risikovurderingen og tiltaksplanen vil bli vurdert av NKKs helseavdeling i samråd med NKKs 
aktivitetsavdelingen og tilbakemelding gis til arrangør.  

http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/
mailto:helse@nkk.no
mailto:helse@nkk.no


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 (forutsetter bruk av privat dummy/ ikke delt dummy)  
• 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. 
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