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NKK veterinærers råd til hvordan NKKs klubber og forbund kan 
håndtere kurs og felles treninger med tanke på Mattilsynets 
oppdateringer av anbefalinger 
 

NKKs råd er basert på de siste uttalelsene fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet 20. september 
2019.   

Veterinærinstituttet uttaler at de ikke har avklart årsaken til sykdommen. Det er fremdeles usikkert 
hvordan den eventuelt smitter mellom hunder, og Mattilsynet har derfor gått ut med råd at man 
inntil videre fremdeles begrenser nærkontakt med andre hunder.  

Mattilsynets råd til hundeeiere 

• 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. 

 

NKK anbefaler at disse rådene følges. NKKs veterinærer har i tillegg utarbeidet noen spesifikke 
tips/råd som kan være aktuelle for våre klubber og forbund. 

   

Ved kurs, treninger og lignende ansamlinger av hunder  

Det aller viktigste for klubbene er at de i sine aktiviteter tilrettelegge kurs, treninger og 
arrangementer på en måte at nærkontakt unngås. Dette kan gjøres på ulike måter avhengig av 
hvilken form for trening/kurs man skal ha, antall hunder som er med osv.  
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Noen tips for arrangører 
o Legg til rette for at kun en hund trener av gangen når treningen/kurset er av slik art 

at hunder skal gå samme bane, løype e.l. og må være løs under treningen. 
o Hvis mulig og hensiktsmessig la hver hund få utdelt hvert sitt område for sin trening.  
o Angi maks antall hunder som kan delta på kurs/trening slik at det blir mulig å 

gjennomføre uten nærkontakt mellom hunder.  
o Ikke la hunder dele utstyr hvor hundens snute/munn kommer i kontakt med utstyr 

som skal benyttes av flere hunder (apportbukker, neseprøver, filler e.l.) 
o Ha hundeposer tilgjengelig og sørg for at det er søppelposer/-kasser der det er 

nødvendig. Hvis en hund får diaré bør området enten merkes eller forsøkt 
vasket/skylt 

o Hunder med oppkast/diaré/redusert allmenntilstand skal ikke trenes 

Be deltakere/ekvipasjer passe på 
o Ha bånd på hundene når de kommer til kurs/trening slik at det er lett å kontrollere 

om de skulle ønske å hilse på hverandre. 
o Bare benytte egne medbragte leker eller bur.  
o Ha med rikelig med vann til hunden og ikke la den drikke fra pytter eller andres 

vannskåler. 
o Ikke dele på godbiter. Hundene bør spise de godbitene de er vant til. 
o Ta hunden direkte fra bilen til anvist område og tilbake i bilen etter endt kurs/trening 

eller angi burområder hvor hundene kan hvile innimellom treningsrundene. 
o Hundene bør være luftet før de kommer på kurs/samlinger slik at de har fått gjort fra 

seg før de kommer. 
o Plukk opp hundens avføring 

Det er viktig å påpeke at det er hundeeier som er ansvarlig for de aktivitetene som hund og eier 
deltar på. Hvis du derfor ikke ønsker å delta på felles treninger eller kurs før Mattilsynet har fått 
endelige resultater på eventuell smitteoverføring kan du ha gode treninger med hunden din uten 
andre fremmede hunder til stede. 
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