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Norsk Kennel Klubs (NKK) Hovedstyre 
og administrasjon ønsker at årsrapporten 
skal vise bredden i organisasjonens arbeid 
og aktivitetsnivå. Hensikten er å formidle 
hvordan organisasjonen jobber for å nå 
de målsetningene som er forankret i vår 
formålsparagraf, våre verdier og strategier. 

NKK er en sammenslutning av 267 selv-
stendige forbund, raseklubber og lokale 
hundeklubber fra hele Norge, og har sine 
medlemmer via disse. Et tett og godt 
samarbeid mellom klubbene, forbundene, 
NKKs regioner og NKKs administrasjon 
er helt sentralt for organisasjonens drift.

Årsrapporten viser at vi sammen gjennom 
NKK er en organisasjon som arbeider for 
hundevelferd og hundeglede på mange 
forskjellige fronter. Vi har en uttalt målset-
ning om å være en proaktiv medlemsorga-
nisasjon som taler hunden og hundeeiers 
sak, og vi har tydelige holdninger i saker 
som påvirker hverdagen til norske hunder 
og deres eiere.

NKKs strategier for perioden 2014 – 2019 
er vedtatt av representantskapsmøtet. 
Strategiene gir oss klare retningslinjer, 
og fastsetter hvilke satsningsområder 
som skal prioriteres for å nå de målene 
organisasjonen har satt. 

NKKs satsningsområder:
1. Ivareta hundens og hundeeierens

interesser ved å ligge i forkant
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

I 2018 har vi fortsatt arbeidet med å 
oppnå kontinuerlig forbedring innenfor 
disse satsningsområdene, noe innholdet 
i denne årsrapporten beskriver nærmere. 

Blant annet har arbeidet for å ivareta god 
helse og velferd hos hund fortsatt. NKK 
har gjennom en årrekke hatt stort fokus på 
registering av helsedata fra screeningun-
dersøkelser til bruk i avlsarbeidet. I 2018 
har utvikling av nye og bedre avlsverktøy 
vært i fokus, og NKK-fellesskapet har 
arbeidet tett for å ta dette arbeidet enda 
et steg videre. Klubbene har vist et stort 
engasjement, og nedlagt en betydelig 
innsats for å få levert inn rasespesifikke 
avlsstrategier (RAS) for sine raser. Ved 
utgangen av 2018 var hele 193 RAS-do-
kumenter ferdigstilt og publisert på NKKs 
nettsider. 

NKK jobber tett med forskingsinstitusjoner 
med et særlig fokus på hunders atferdse-
genskaper. NKK har prosjektledelsen i to 

prosjekter på atferd og genetikk hos hund, 
som drives i tett samarbeid med NMBU 
Veterinærhøgskolen. Et av prosjektene 
fokuserer på lydfølsomhet hos hund, det 
andre omhandler mer generelle former 
for frykt og angst, som for eksempel  
sosiale redsler. 

Videre har NKK jobbet for å utvikle det 
internasjonale samarbeidet. Særlig har 
samarbeidet gjennom FCI, den nordiske 
kennelunionen og Internasjonal Part-
nership for Dogs vært viktige arenaer 
for erfaringsutveksling. Et eksempel er 
innenfor eksteriørbedømmelser hvor 
er helse og velferd er sentrale brikker. 
Her er det innført et felles program for 
hele Norden, Breed Spesific Intructions 
(BSI), som setter økt fokus på eksteri-
ørtrekk som kan true hundens helse og 
velferd. Det reviderte BSI-dokumentet 
var ferdig i mars 2018, og har blitt tatt 
i bruk på NKKs utstillinger. Samarbeid 
på tvers av fagmiljøer og landegrenser 
er et viktig tiltak for å styrke kvaliteten 
i NKKs arbeid ytterligere.

I 2018 har arbeidet med å videreutvi-
kle tidsriktige IT-løsninger som dekker 
aktuelle behov fortsatt. Blant mange 
andre IT-prosjekter i 2018 ble det laget 
et nytt og forbedret prøveprogram for 
arrangører av blod- og fersksporprøver. 
Utviklingen ble gjort i samarbeid med 
flere NKK-klubber og forbund. Prøvepro-
grammet gir tilgang til web-påmelding, 
utskrift av premielister og kritikker. Et 
annet eksempel er de nye EU-reglene 
vedrørende personvernlovgivningen. 
Det medførte at IT-systemene måtte 
utvikles, slik at alle brukere av Min Side 
aktivt må samtykke for å få tilsendt in-
formasjon fra NKK.
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Det politiske arbeidet har fortsatt å ha 
et tydelig fokus i NKKs arbeid. En vik-
tig politisk sak har vært kampen for å få  
endret på dagens hundelov. Vi har en 
rekke ganger gjennom 2018 vært i kontakt 
med departementet som jobber med å 
evaluere loven, og oversendt NKKs-innspill 
i saken. Vi har også jobbet videre for å 
sikre hundens bevegelsesfrihet. Hunder 
har stor positiv betydning for menneskers 
fysiske og psykiske helse, og vi mener 
det må tas større hensyn til hunder og 
hundeeiere i den politiske planleggin-
gen. I 2018 gav NKK innspill til Stortingets  
folkehelsemelding, og vi har gjennom 
året sendt en rekke brev og høringssvar 
til kommuner som har/ønsker seg omfat-
tende lokale båndtvangsbestemmelser. 
For å ivareta hundens og hundeeiers  
interesser i samfunnet er det viktig å ha 
et slikt målrettet politisk arbeid.

NKK arbeider kontinuerlig med å utvikle 
organisasjonen, og for å nå de målset-
ningene som er forankret i vår formål-
sparagraf. Arbeidet med å bygge en god 
organisasjon og organisasjonskultur har 
derfor fortsatt i 2018. 

Torbjørn Brenna tiltrådte stillingen som 
NKKs administrerende direktør i januar 
2019. Vi så det som naturlig at Brenna 
medforfattet, og signerte denne årsrap-
portens innledning.
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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 som er registrert i NKK. 

NKK har gjennom en årrekke hatt et stort 
fokus på registrering av helse data fra 
screeningundersøkelser til bruk i avlsar-
beidet. I 2018 har utvikling av nye og 
bedre avlsverktøy hatt fokus. Dette er et 
arbeid som vi håper vil vektlegges stadig 
mer i årene som kommer. 

Økt fokus på helse og velferd 
i eksteriørbedømmelsen
Breed Spesific Intructions (BSI) regarding 
exaggeration in pedigree dogs er et felles 
program for hele Norden, og har vært 
gjeldende siden 2014. BSI har en gene-
rell del som gjelder alle hunder – uansett 
rase. Det er også en rasespesifikk del som 
beskriver eksteriørtrekk som kan gå på 
bekostning av helse og velferd dersom 
de overdrives.

Nordisk Kennel Union (NKU) har bestemt 
at BSI skal evalueres hvert 3. år. Dette 
ble gjort gjennom spørreundersøkel-
ser til dommere og raseklubber i 2017.  

Det reviderte dokumentet var ferdig i mars 
2018 og ble tatt i bruk på NKKs utstillinger. 
Fem av de rasene som tidligere var listet i 
den rasespesifikke delen basert på estimert 
risk for å kunne medføre helseproblemer 
ved eksteriør eller mentale overdrivelser, 
ble strøket fra listen, og tre andre raser 
ble satt opp på listen. 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) 
Ved utgangen av 2018 hadde de aller 
fleste raseklubber levert rasespesifikke 
avlsstrategier for sine raser. Rase klubbene 
har vist et stort engasjement og ned-
lagt en betydelig innsats for å få ferdig  
dokumentene. Ved utgangen av 2018 var 
RAS-dokumenter for 193 raser ferdigstilt 
og publisert på www.nkk.no. 

Å bevare tilstrekkelig genetisk variasjon i 
hver rase er ett av hovedfokusene i RAS, 
og er også et tema NKKs administrasjon 
holder mange foredrag om i raseklub-
bene. Videre blir rasespesifikke forhold 

som er omtalt i BSI alltid innarbeidet i 
RAS-dokumentene

Viljen og pågangsmotet klubbene har 
vist i arbeidet med RAS fortjener stor  
respekt og anerkjennelse! Flere raseklubber 
gjennomførte også i 2018 rasespesifikke 
elektroniske helseundersøkelser gjennom 
et samarbeid med NMBU Veterinærhøg-
skolen (hundoghelse.no). Undersøkelsene 
gir svært verdifull informasjon ved utarbei-
delse av RAS, og er et verdifullt verktøy 
i avlsarbeidet.  

Økning av genetisk mangfold
Genetisk variasjon har vært et sentralt 
tema på mange av de kursene og fore-
dragene som NKKs veterinærer har holdt 
også i 2018. Genetisk variasjon i en rase er 
svært viktig for å sikre god hundevelferd 
og fremgang i avlen, og er noe som har 
fått stort fokus de siste årene. For alle 
raser har det vært en økende bevissthet 
rundt viktigheten av dette, og ikke minst 
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Helse og velferd

er det av stor betydning for de norske 
hunderasene. Enkelte av disse er svært 
små med hensyn til antall hunder, både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Norske Harehundklubbers Forbund og NMBU 
Veterinærhøgskolen har i samarbeid med 
NKK gjennom en lang årrekke hatt et utmer-
ket samarbeid med krysningsprosjekt for 
dunker/hygenhund, haldenstøver/hygenhund 
og finskstøver/haldenstøver. 

Lundehundprosjektet ble startet i 2013 og er 
et samarbeid mellom Norsk Lundehund Klubb 
og NKKs Helse- og registreringsavdeling. De 
rasene som krysses inn, er norsk buhund, 
islandsk fårehund og norrbottenspets. Krys-
ningshundene kan pares med lundehund, 
etter godkjenning av Norsk Lundehund Klubb 
og NKK, basert blant annet på helsetester. 
Krysningsvalpene i de første generasjonene 
registreres i et sideregister med spesielle 
registreringsnumre som er kodet slik at man 
ser hvilken rase som er krysset inn og hvilken 
generasjon hunden tilhører. Etter et visst 
antall generasjoner kan avkom registreres 
i det ordinære registeret, etter evaluering 
av eksteriør, helse og temperament; dette 
kan kun skje etter godkjenning av Norsk 
Lundehund Klubb og NKK. I utgangen av 
2018 var det til sammen 35 prosjekthunder, 
fordelt på tre generasjoner.

NKKs sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget (SU) avholdt to  møter 
i 2018, 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 proto-
koller og årsrapport for 2018 er tilgjengelig 
på www.nkk.no

NKKs HD-gruppe
HD-gruppa ble opprettet i slutten av 2017, 
for å være et bindeledd mellom NKK  
sentralt og raseklubber/forbund. Gruppa 
hadde seks møter i 2018. Gjennom arbeidet 
i gruppa ble problemstillinger fra hunde-
miljøene samlet inn, belyst og diskutert. 
Informasjon om HD (hofteleddsdysplasi), 
forekomst av røntgenfunn og kliniske  
problemer ble samlet inn. Arbeidet til 
gruppa er samlet i en sluttrapport, som 
også inneholder forslag til hvordan man 
ytterligere kan forbedre NKKs screening-
program for HD. Sluttrapporten er tilgjen-
gelig på www.nkk.no

NKKs oppdretterskole
En ny runde med den populære kursserien 
Oppdretterskolen startet opp igjen i 2016. 
Kursene arrangeres av regionene, med fore-
dragsholdere fra NKKs Helse- og registrerings-
avdeling. I 2018 ble det avholdt i alt fire kurs.  

Antidopingarbeid 
Det er gjennomført dopingkontroll på 
arrangementer i 2018, både på hundeutstil-
linger og prøve. NKKs antidopingreglement 
er tilgjengelig på nkk.no. 

Forskningssamarbeid 
NKK samarbeider tett med forsknings-
institusjoner, i første rekke NMBU Veteri-
nærhøgskolen. 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 helt eller delvis av Forsknings-
rådet. Prosjektene drives i nært samarbeid 
med Seksjon for medisinsk genetikk ved 
NMBU Veterinærhøgskolen. 

Et av prosjektene arbeider i første rekke 
med lydfølsomhet. 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. 

Det andre prosjektet omhandler mer ge-
nerelle former for frykt/angst, som for 
eksempel sosiale redsler. Målet er å finne 
gener assosiert med reserverthet, frykt for 
fremmede mennesker og hunder, m.m. 
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NKK er glad for muligheten til å gjøre en 
enda bedre jobb for bedre helse og hunde-
velferd i årene som kommer. 

NKK er representert i styret i Stiftelsen 
Forskningsfondet Kreft hos Hund, som 
forvalter midler til forskning på hund.  
Videre er NKK representert i Agria & SKKs 
forskningsfond, som hvert år deler ut 
4-5 millioner til forskningsprosjekter i
Norden. Også i 2018 ble det bevilget
midler til norske forskningsprosjekt gjennom 
dette fondet: Hundens innflytelse på human
fysisk og psykisk helse, Genetiske studi-
er av katarakt hos bichon havanais samt
Identifikasjon av assosierte genregioner
og mutasjoner for to nyresykdommer.

Internasjonalt samarbeid
NKK fortsetter sitt arbeide i FCI Breeding 
Commission. Blant temaene på møtet i 
2018 var Breeding for function, Breed-
ing for longlivity, helseutfordringer hos 
brachycepahle raser, fargenomenklatur 
som oppgis på stamtavler med spesielt 
fokus på export pedigrees samt «gjen-
bruk» av kennelnavn. Et annet tema var 
utarbeidelse av generelle retningslinjer 
for bruk av avlssperre. 

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår 
kontinuerlig gjennom NKUs vitenskapelige 
komité (NKU/VK). Årets møte ble avholdt 
i Finland. Sentrale temaer på møtet var 
anvendelse av DNA-tester i avlsprogram, 
eksteriøre overdrivelser, helseprogram 
for brachycephale hunderaser, genetisk 
variasjon, screeningprogrammene for 
hofteleddsdysplasi (HD) og albueledds-
dysplasi (AD), m.m.

NKUs røntgenpanel avholdt to møter  
i 2018. Røntgenpanelet består av de  
nordiske avleserne for hofteleddsdys-
plasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD).  
Kvalitetssikring av prosedyrer og diagno-
ser har høy prioritet i røntgenpanelet. Som 
et ledd i kvalitetssikringen sender hvert 
land to ganger årlig 10 HD- og AD-bilder 
av på forhånd avtalte raser. Det er i før-
ste rekke bilder av «borderliners» som 
plukkes ut; for HD gjelder dette bilder 
som ligger på overgangen mellom B og 
C. Avleserne leser bildene uavhengig av
hverandre og bildene gjennomgås og
diskuteres deretter 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 nettside 
som deler informasjon og veiledning på 
mange plan. Her kan partnere og medlem-
mer møtes, dele informasjon og samarbei-
de 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 menn-
eske. Ikke minst er dette en plattform for å  
videreutvikle dette arbeidet. DogWellNet.
com ble åpnet februar 2015, og er løpende 
videreutviklet siden åpningen.

Helse og velferd
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Vi har fått mye oppmerksomhet rundt krysningsprosjektet 
med tre andre raser.

I tillegg er det helt nødvendig å bruke alle klinisk friske 
hunder inn i avlen. I motsetning til mange andre raseklubber, 
oppfordrer vi derfor alle valpekjøpere til å delta med sin 
hund, såfremt den er klinisk frisk. Klubben har i egen regi 
nå avholdt ni samlinger forskjellige steder i landet for å  
stimulere både tispe- og hannhundeiere til å knytte 
nærmere nettverk og se lettere på å bidra til ett kull eller 
to. Samlingene har vært et dugnadsprosjekt hvor klubbens 
lokalkontakter i de forskjellige fylkene har jobbet sammen 
med dedikerte, dyktige og ivrige medlemmer av klubbens 
avls- og sunnhetsutvalg (ASU). Arbeidstittel for samlingene 
var «sammen for flere lundehunder»  - rasen skal berges.

Med slike utfordringer har vi også fått anledning til å benytte 
litt av det materialet som ligger i Genbanken (et samarbeid 
mellom NKK, Norsk Genressurssenter, NMBU og klubbene 
for de norske rasene). Her er det lagret materiale fra 1995 
og 2008 med tanke på langtidslagring og eventuell bruk i 
kritiske situasjoner.  Flere av de representerte hannhundene 
her har ikke etterkommere i dagens populasjon.

30. januar i år kom det første kullet med ung erfaren mor
og sædceller som har vært lagret i 23 år.

Det ligger grundig arbeid fra klubbens ASU i forkant. 
Aktuelle tisper er nøye utvalgt etter lite slektskap, 

tidligere god fødselserfaring og oppdrettere som «ser det 
likt» å prøve. Oppdretterne har selv dekket kostnadene for 
prøver og inseminasjon. I tillegg er det lagt spesielle 
vilkår ved salget av valpene. De skal avgi gentest og må, 
så langt mulig, delta i avlen i løpet av 3 år. For å  utnytte 
disse valpene i avlen best mulig og oppmuntre til å 
oppnå størst mulig variasjon i kommende kombinasjoner, 
blir valpene spredt utover landet. Hannvalpene må også 
levere sæd tilbake til Genbanken for å sikre verdien av 
dette lageret.

4 år gamle Heddy Homla visste lite om alt forarbeidet da 
hun kom til vet. Ragnar Thomassen ved avd. for repro-
duksjon av husdyr NMBU. Etter to besøk med blodprøver 
og livmorutstryk var vi kommet til dagen for inseminasjon. 
Homla så alvorlig på veterinæren og undret seg over 
prosedyren, men. . . hva gjør man ikke for en god sak?

Hun viste etter hvert de vanlige tegnene på drektighet 
og på 58. dag kom 4 velskapte lundehundvalper i løpet 
av 45 min.

Nå er Juster, Jo Aslak, Jette og Lundi blitt 4 mnd og 
ser fram til klubbens årlige samling og spesialutstilling 
i Mosjøen.

Merete Evenseth
Leder 

Norsk  
Lundehund Klubb
Ung mor og gammel far for noen av årets lundehundvalper. Norsk Lundehund Klubb har en svært  
alvorlig utfordring med veldig lav genetisk variasjon i sin populasjon. Et konstruktivt ras-arbeid i klubben 
har pekt på flere nødvendige tiltak.



Registrering
Det ble i 2018 registrert 27 707 valper. 
Dette er en liten oppgang fra 2017 hvor 
det ble registrert 26 714 valper.

Det ble registrert 2 287 (2 140 i 2017) im-
porter hvor 1 352 var fra de skandinaviske 
landene, fordelt på 1 076 fra Sverige, 101 fra 
Finland og 175 fra Danmark. Resterende 
948 er fordelt på import fra resten av 
verden. Høyeste antall importer utenom 
Skandinavia var 157 importer fra Russland, 
88 fra Polen og 85 importer fra Tyskland. 

Landets aller mest populære hund i 2018 
er igjen arbeidsjernet border collie. Dette 
er femte gang rasen med de allsidige 
bruksegenskapene og den store arbeids-
lysten troner øverst på NKKs registre-
ringsstatistikk. Blant de ti mest populære 
hundene ser man at det er flest fra gruppe 
8, apporterende hunder. Vi finner kun en 
av de sju norske hunderasene på listen, 
og det er Norsk Elghund Grå som ligger 
som nummer fem. Dette er den rasen som
har vært med lengst blant ti på topp 
gjennom årene. Gruppe 5, spisshunder 
er gruppen med flest registreringer i 2018, 
etterfulgt av gruppe 9, selskapshunder.  

Blant de nasjonale hunderasene ble regis-
treringstallene: Dunker - 152, Haldenstøver 
- 4 (det laveste på flere år), Hygenhund

- 32, Norsk Buhund - 134, Norsk Elghund
Grå - 767, Norsk Elghund Sort - 228 og
Norsk Lundehund - 103. Det er ønskelig
at flere blir gjort oppmerksomme på de
flotte norske hunderasene og vil vurdere
å anskaffe seg en av dem.

Det er økning på elektroniske tjenester 
for kullregistreringer og eierskifter. Dette 
gir bedre oversikt for oppdrettere. Re-
gistreringsavdelingen går mer og mer 
over til elektronisk arkivering, og i 2018 
startet vi med elektronisk arkivering av 
omregistrerte hunder. 

Heftet Regler for registrering blir oppda-
tert hvert år. Dette er ett oppslagsverk 
for hvordan man registrerer hund i NKK. 
Her kan oppdrettere følge endring som 
helsekrav for registrering av valpekull 
og hvilke raser som er åpne for innmøn-
string (åpen stambok) og raser som har 
innkrysning mellom varianter og raser 
m.m. Heftet finnes på NKK sine nettsider.

Nye raser 2018
Fire nye raser er godkjent for registrering, 
utstilling og prøver fra 1.1.2018.
Vostochno-evropeiskaya ovcharka (East 
European Shepherd) og Miniature American 
Shepherd  tilhører gruppe 1, bruks-,  
hyrde- og gjeterhunder. Treeing Walker 
Coonhound tilhører

gruppe 6, drivende hunder og sporhun-
der og rasen Epageneul de Saint-Usuge 
somtilhører gruppe 7, stående fuglehunder 
Rasene er ikke FCI godkjent, men de er 
godkjent i Nordisk Kennel Union.

Helseregistreringer
Tallene for 2017 er angitt i parentes.  

I 2018 fikk i alt 8259 (8283) hunder 
offisiell HD-diagnose og 4489 (4304) 
hunder fikk offisiell AD-diagnose. I alt 
98 (110) boxere fikk spondylosediag-
nose. Avlesning av røntgenbilder for 
kneleddsartrose hos boxer ble i samråd 
med Norsk Boxerklubb avsluttet i 2017 
og derfor fikk 0 (29) boxere kneledds 
diagnose i 2018. 

Sentral registrering av ryggrøntgen med 
tanke på forkalkede intervertebralskiver 
hos dachshund startet i august 2013, i 2018 
fikk 28 (32) hunder offisiell ryggdiagnose.

DNA-tester, øyelysning og patellastatus
Arbeidet med sentral registrering av re-
sultater fra rase- og sykdomsspesifikke 
DNA-tester er videreført også i 2018 og 
stadig flere raser får innvilget sentral re-
gistrering av DNA-tester til bruk i avlsar-
beidet. Totalt 280 (329) DNA-resultater 
ble registrert i 2018. 

Registrering og medlemstjenester
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Gruppe
A  

(fri)
B  

(fri)
C  

(svak)
D  

(middels) 
E  

(sterk) Sum

01 521 490 256 111 23 1401

02 378 290 208 136 44 1056

03 71 145 158 87 1 462

04 2 1 1 4

05 558 487 320 113 22 1500

06 151 105 59 12 327

07 649 454 237 61 6 1407

08 1027 581 338 119 28 2093

09 123 67 50 15 6 261

10 13 7 2 22

Sum 3491 2628 1629 655 130 8533

Gruppe
0  

(fri)
01 

(svak)
02 

(middels) 
03 

(sterk) Sum

01 982 65 26 31 1104

02 539 57 49 50 695

03 288 35 21 11 355

04 0

05 431 20 15 10 476

06 132 8 2 3 145

07 156 11 1 2 170

08 1305 55 32 40 1432

09 79 5 4 1 89

10 16 5 1 3 25

Sum 3928 261 151 151 4491

HD-avlesninger 2018 AD-avlesninger 2018

AD-gradHD-grad

Tabellen viser oversikt over offisielle røntgenstatuser avlest i NKK i 2018 for henholdsvis HD (hofteledds dysplasi) og AD (albueledds dysplasi), 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

For å registrere offisielle diagnoser fra øy-
elysning, må veterinæren som utfører un-
dersøkelsen ha spesiell autorisasjon fra Den 
Norske Veterinærforening. I 2018 fikk 6723 
(6584) hunder offisiell øyelysningsdiagnose. 

Sentral registrering av patellastatus startet 
i 2013, og veterinæren som utfører un-
dersøkelsen må ha avtale med NKK om 
å fastsette patellastatus for sentral regis-
trering. Ved utgangen av 2018 hadde 1895 
(1834) patellaundersøkelser blitt foretatt. 

Ultralyd hjerte og klinisk diagnose
De første resultatene fra ultralydunder-
søkelser av hjerte ble registrert sentralt 
i 2018. Kun spesielle veterinærer god-
kjent av Norsk Forening for Veterinær 
Kardiologi har anledning til å foreta of-
fisielle hjerteundersøkelser. Det var seks 
veterinærer i utgangen av 2018, enkelte 
av disse reiser også rundt i landet og 
tilbyr sine tjenester ved flere klinikker. 
I 2018 ble 68 hjerte undersøkelser re-
gistrert sentralt. 

Tilgjengelig informasjon om arvelig sykdom 
er svært viktig for oppdrettere som ønsker å 
finne en sunn partner til sin hund. Tidligere 
har det bare vært mulig å registrere resultater 
fra screeningundersøkelser (undersøkelser 
tatt uavhengig av mistenkt sykdom) i NKKs 
database dogweb. Imidlertid er mange andre 
sykdommer minst like viktige å ta hensyn til 
i avlen. Høsten 2017 startet derfor NKK et 
system hvor eier kan få registrert inn diagno-
ser på arvelig klinisk sykdom. I 2018 ble det 
registrert 58 (9) arvelige kliniske diagnoser. 
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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 4 arrangementer i løpet av 
2018. Dopingkontrollene omfattet hunder 
på utstilling, agility-stevne og jaktprø-
ver for drivende hunder tilknyttet Norske 
Harehundklubbers Forbund. Totalt ble 
det foretatt 9 komplette tester hvor 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 2018 er 1 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 2018 avholdt kurs i kategoriene 
nedenfor (antall kurs): 

Instruktør trinn 1 73

Instruktør trinn 2 - Agility 4

Instruktør trinn 2 - Brukshund 5

Instruktør trinn 2 - Lydighet 2

Instruktør trinn 2 - RIK 2

Figurant - Karaktertest 5

Figurant - K-test/Funksjons-
analyse/MH 16

Figurant/Testleder - Karaktertest 3

Figurant/Testleder - K-test/
Funksjonsanalyse/MH 1

Figurant/Testleder - MH 2

Konkurranseleder - Lydighet 2

RIK grunnkurs 120

I tillegg ble det autorisert dommere i 
kategoriene for:

Autorisasjoner 2018 Totalt

Bruksprøve for schweisshund 2

Drevprøve for bassets 1

Drevprøve for dachshund 2

Drivende hunder tilsluttet 
NHKF 20

Elghundprøve bandhund 16

Elghundprøve løshund 43

Ettersøk (dømmer blod-og 
ferskspor) 30

Fuglehundprøve 7

Fuglehundprøve apport 4

Jaktprøve for halsende fugle-
hund 1

Jaktprøve for retrievere 2

Rallylydighet 9

RIK 1

Ringsekretær 17

Arrangementer
og aktiviteter

Foto: Cilje H. A. Moe
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Arrangementer og aktiviteter

Deltakelse på messer
NKK deltok tradisjonen tro på Camp 
Villmark på Norges Varemesse i Lille-
strøm. 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 
Nordisk Vinnerutstilling ble arrangert som 
nordisk utstilling for alle raser fredagen, 
og Norsk Vinnerutstilling ble arrangert 
lørdag og søndag. Totalt var det 13.602 
hunder påmeldt. 

Norgesmester i juniorhandling ble Julia 
Sofie Sørum Bjørklund, som da også skal 
representere Norge på Crufts 2019.

NKKs internasjonale utstillinger 
NKK hadde 7 internasjonale utstillinger 
og 6 nordiske utstillinger i 2018. NKKs 
regioner har ansvaret for 3 av disse.   
Totalt var det 38.481 påmeldte hunder. 

NKKs årskonkurranse: «Mestvinnende 
hund innen ulike raser på NKKs utstillin-
ger» ble videreført i 2018. 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 435 utstil-
linger (inkl. valpeshow). I tillegg var det 
arrangert 103 agilitykonkurranser og 101 
lydighetskonkurranser i 2018. Disse forde-
ler seg fra små rasespesialer på noen få 
titals deltakere til større arrangementer. 
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CHAMPIONATER OG TITLER 
Hunder som oppnår 3 ganger  
1. premiering i en av aktivitetskon-
kurransene (agility, agility hopp,
lydighet, kreativ lydighet og ral-
lylydighet) kan få stambokført
mellomtittel.

Hunder som oppfyller rase-
klubbenes godkjente krav for 
championater kan få stambok-
ført championat på sin hund. 
Championat kan oppnås i fht 
eksteriør (utstillingschampion), 
på jaktprøver, andre prøver og 
aktivitetskonkurranser. 

Mellomtittel 2018

Agility Hopp klasse 1 54

Agility Hopp klasse 2 33

Agility Hopp klasse 3 14

Agility klasse 1 44

Agility klasse 2 19

Agility klasse 3 10

Freestyle kl 3 2

Freestyle klasse 1 3

Freestyle klasse 2 2

Heelwork to Music kl 3 1

Heelwork to music klasse 1 1

Lydighet klasse 1 45

Lydighet klasse 2 29

Lydighet klasse 3 6

Rallylydighet klasse 1 239

Rallylydighet klasse 2 151

Rallylydighet klasse 3 46

Championater 2018

Nordic Utstilling Champion 36

Nordisk Agility Champion 2

Nordisk Agility hopp Champion 2

Nordisk Jaktchampion 19

Nordisk Lure Coursing Champion 2

Nordisk Rallylydighet Champion 3

Nordisk Utstilling Champion 189

Nordisk Viltspor Champion 10

Norsk Agility Champion 35

Norsk Agility Hopp Champion 33

Norsk Bruks Champion 2

Norsk Champion 4

Norsk Freestyle Champion 3

Norsk Heelwork to Music Champion 2

Norsk Jakt Champion 58

Norsk Jakt Champion (Bandhund) 46

Norsk Jakt Champion (Drev) 115

Norsk Jakt Champion (Hi) 9

Norsk Jakt Champion (Kombinert) 17

Norsk Jakt Champion (Løshund) 101

Norsk Jakt Champion (Rev) 3

Norsk Jakt Champion (Schweisshund) 7

Norsk Lure Coursing Champion 30

Norsk Lydighets Champion 21

Norsk Rallylydighet Champion 32

Norsk Trekkhund Champion 26

Norsk Utstillingschampion 2763

Norsk Vannprøve Champion 1

Norsk Viltspor Champion 194

Utenlandsk championat, utstilling og 
prøver 358

Totalsum 4822
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Arrangementer og aktiviteter

Ettersøk
I 2018 ble det registrert 1141 nye ettersøk-
sekvipasjer 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 2018 lagt inn 2212 
personer inn i ettersøkshundregisteret.

Det er avholdt 7 kurs videregående  
ettersøk i regi av NKKs medlemsklubber.

Regelverk
Følgende regelverk har blitt revidert:
• Utstillingsregler
• Championatregler
• Hiprøver
• Smellerprøver – ny prøve fra 2018
• Trekkhundprøver for polare raser
• Rallylydighet

Norske deltakere i utlandet 
• VM i lydighet
VM i lydighet ble arrangert i Ermelo,
Nederland 22.-24.juni. Det norske laget
tar sølv, Kristin Gudem m/Myrullens Lazy
Haste ble beste norske på en 6.plass.

• VM i agility
VM i agility ble arrangert i Kristianstad,
Sverige 4.-7.oktober 2018. Ina Himle med

Shetland sheepdog Wii  tok gull i hopp 
medium. NKK gratulerer!  

• VM for stående fuglehunder
VM for stående fuglehunder fant sted i
Spania i siste halvdel av oktober. Viltet var
rødhøne (Alectoris rufa) som er en type
rapphøns. Norge stilte med kontinentalt- 
og britisk lag, samt herrelag i St. Hubertus.
Dessverre ble det ingen plass på pallen.

• Nordisk mesterskap agility
Mesterskapet ble arrangert i Vanta,
Finland 10.-12.august. Norge plasserte seg
godt både individuelt og i lag.

I medium ble henholdsvis Eivind Bredo 
Fossum med Pyrineisk Gjeterhund Ficus 
De La Vie Pastorale nr 1, Christian Fredrik 
Ekeren med blandingshund Cæsar nr 2 
og Mette Elin Sandbakken med Shetland 
sheepdog Elli nr 3. NKK gratulerer! 

I liten plasserte Jeanette Sandbæk Håland 
med Mittelspitz Tequila seg som nr 3. 

I lag ble Norge nr 1 i medium. Laget besto 
av Mette Elin Sandbakken med Shetland 
sheepdog Ellie, Eivind Bredo Fossum med 
Pyrineisk Gjeterhund Ficus, Ina Himle med 
Shetland sheepdog Wii, Mina M Mathisen 
med Ifa og Christian F Ekeren med Jax.  

I tillegg tok Norge sølv i lag liten. Laget 
besto av Eli Beate Sæther med Shetland 

sheepdog Zelda, John Odlolien med  
Shetland sheepdog Enya, Tarjei Bratt 
Hveding-Gabrielsen med Engelsk Toy 
Terrier Galena, Jeanette Sandbæk Håland 
med Mittelspitz Tequila og Irene Yrstad 
med Shetland sheepdog Twix. 

Flott innsats! NKK gratulerer!

• Nordisk mesterskap lydighet
Nordisk mesterskap i lydighet 2018 som ble
arrangert i Värnamo, Sverige 1.-2. desember.
I den individuelle konkurransen ble Monica
Wickstrøm med Border collien  Chocomate’s
Harrys Chili beste norske ekvipasje på
3. plass individuelt. Det norske laget ble
nr. 2 i lagkonkurransen. NKK gratulerer!

• Nordisk mesterskap i kreativ lydighet
Mesterskapet ble arrangert i Finland i
desember. Eneste norske ekvipasje var
Marianne Ono Njøten og belgisk fåre-
hund, tervueren, Brukbare’s Cassandra
som stilte i Freestyle.

• Nordisk Mesterskap i juniorhandling
Nordisk mesterskap i juniorhandling
ble arrangert i Norge i forbindelse med
Nordisk Vinnerutstilling på Dogs4All.
Det norske juniorlandslaget ble nr. 3 i lag-
konkurransen. Emma Hagren og Andrea
Larsen ble blant topp 10 i den individuelle
konkurransen. Fantastisk innsats av våre
flotte juniorhandlere!

Foto: Ole Walter Sundlo
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Statistikk

NM - arrangementer - prøver i 2018

Statistikk

31.03- 02.04 FUGLEHUNDPRØVE HØYFJELL- VINTER 
Sted: Andøya Arr: Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb 
Norgesmester: Engelsk Setter, C.I.T. N JCH «Abby», 
Johnny Brattbakk

04.08 BLODSPORPRØVE - ORDINÆR
Sted: Jevnaker. Arr: Oppland Dachshundklubb
Norgesmester: Engelsk Springer Spaniel, N VCH «Mi-mio’s 
Remember Me», Bente Storli

10.08-11.08 BRUKSHUNDPRØVE 
Sted: Modum. Arr: Norsk Brukshundsports Forbund
Norgesmester: Border collie, BH «Touch Me»,
Jane Pedersen

11.08 – 12.08 IPO
Sted: Nittedal. Arrangør: Norsk Schäferhund Klub avd Romerike
Norgesmester: Andreas Volle med Malinois Quick
v. Holzhauser Flur

16.11 -17.11 ELGHUNDPRØVE- LØSHUND
Sted: Gudbrandsdal. Arr: Gudbrandsdal Elghundklubb
Norgesmester: Jämthund, N J(L)CH «Tømmerkoias Bass»,
Lars Johan Skjeggedal, Risdal

31.08 –02.09 FUGLEHUNDPRØVE – SKOGSFUGL HØST 
Sted: : Kongsberg Arr: Norsk Irsksetterklubb Buskerud/
Telemark/Vestfold
Norgesmester: Engelsksetter, «Nyheimgutens Kuli», 
Stig-Håvard S Hansen, Hommelvik

28.09. - 30.09 FUGLEHUNDPRØVE – HØYFJELL HØST 
Sted: Kongsvold Arr: Norsk Vorstehhundklubb
Norgesmester: Irsksetter, N UCH N JCH «Vestviddas DFT 
Vestavind», Rune Magnussen, Veggli

18.08- 19.08 JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGL
Sted: Sør- Norge. Arr. Norsk Spesialklubb for Finsk- og 
Norrbottenspets
Norgesmester: Finsk Spets, C.I.B. N SE UCH N FI JCH 
«Spetsbackens Nila», Cato Brusveen, Vingrom

12.10 - 14.10 FUGLEHUNDPRØVE – LAVLAND HØST 
Sted: Hamar. Arr: Hedmark og Oppland Fuglehundklubb,
Norgesmester: Engelsksetter N JCH «Høgmyrstuas Rypa»,
Svein Arvid Fjellheim, Kurland

09.11 DREVPRØVE FOR DACHSHUND ORDINÆR/SAMLET
Sted: Fosen. Arr: Trøndelag Dachshundklubb
Norgesmester: Dachshund Strihåret, N J(D)CH «Kira»,
Anders Reitan, Frosta

11.11 HAREHUNDPRØVE – SMÅHUNDER 
Sted: Trøndelag. Arr: Trøndelag Harehundklubb
Norgesmester: Drever, N SE J(D)CH N VCH «Bergeråsen’s 
Hulda», Rune Hedegart, Inderøy

16.11 – 17.11 HAREHUNDPRØVE – ELITE 
Sted: Flesberg. Arr: Buskerud Harehundklubb
Norgesmester; Finsk støver, FB Kalle «FB Kalle»,
Svein-Tore Kristiansen, Skotterud

24.11 FREESTYLE
Sted: Drammen. Arr: Norsk Freestyleforening
Norgesmester: Chinese Crested, «Solino’s Diva De Soul»,
Connie Annette Lobsgaard, Halden

24.11 HEELWORK TO MUSIC
Sted: Drammen. Arr: Norsk Freestyleforening
Norgesmester: Australian Shepherd, N HM CH «Caradess Tiger 
Of Sweden», Eva Kristine Byrkjeland, Lunde
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Terminfestede prøver

Navn
Ant. 

prøver
Ant. 

hunder*

Kreativ lydighet 8 151

Rally lydighet 177 8687

Jaktprøve for retrievere 82 1809

Anleggsprøve tysk jaktterrier 5

Jaktprøve for wachtelhund 2 9

Elgsporprøve 24 35

Blodsporprøve - ordinær/samlet 99 1451

Blodsporprøve - bevegelig 160 1876

Fersksporprøve - ordinær/samlet 2 2

Fersksporprøve - bevegelig 156 1101

Bruksprøve for schweisshunder 1 33

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 11 45

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 13 212

Elghundprøve 1-dags separat løshund 44 651

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 23 130

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 10 67

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 28 258

Elghundprøve 2-dags separat løshund 42 343

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 23

Harehundprøve - RR rådyrrenhet 18 91

Harehundprøve ÅP - åpen samlet 8 42

Harehundprøve ÅP - åpen separat 23 824

Harehundprøve SP - småhunder 23 205

Harehundprøve EP - elite 38 715

Fuglehundprøve - høyfjell vinter 58 8686

Fuglehundprøve - høyfjell høst 48 6445

Fuglehundprøve - lavland høst 11 1524

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 35 1348

Navn
Ant. 

prøver
Ant. 

hunder*

Fuglehundprøve - apport 19 879

Fuglehundprøve - fullkombinert 10 19

Jaktprøve for halsende fuglehund 6 84

Jaktprøve for halsende fuglehund - beveglig 2 30

Jaktanleggsprøve for spaniels - bevegelig 4 16

Jaktanleggsprøve for spaniels 7 66

Apportprøve for spaniels 5 25

Jaktprøve for spaniels 8 94

Apportprøve for spaniels - bevegelig 6 13

Hiprøve 19 211

Hiprøve - bevegelig 9 0

Smeller 8 102

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 18 222

Drevprøve for dachshund - bevegelig 15 96

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 2 30

Drevprøve for bassets - bevegelig 1 66

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 2 6

Karaktertest 29 160

Funksjonsanalyse 14 40

NKKs kåringsprøve 16 55

Brukshundprøver (nbf) 119 876

Rik og rik-brukshundprøver 108

Mentalbeskrivelse hund 40 277

Trekkhundprøve for polare raser 45 509

Vannprøve for newfoundlandshund 7 84

Lure-coursing for mynder 4 341

Sum 1695 41 041*

*Omfatter antall hunder på prøver i 2018 som er ferdig anerkjent pr. 24.9.19. Enkelte prøvetyper har ikke resultatregistrering og fremkommer derfor ikke (--).

BAMSEVINNER 2018
C.I.B. NORD UCH DKV-16 NORDV-16
WW-17 NV-17 SEV-17 NV-18 Shyloch
Statement, Kerry Blue Terrier, Helge
Kvivesen

ÅRETS MESTVINNENDE VETERAN 
INT N DK SE UCH UK CH DKV-12 GB 
CH NORDV-15 NV-18 NVV-18 NORDV-18 
NORDVV-18 Jet’s Moonlight Serenade, 
Greyhound, Espen Engh

ÅRETS MESTVINNENDE AVLSHUND
INT NORD FIN UCH NV-09-10-11-12 SEV-
11-12 DKV-10-12-13 NORDV-10 EUW-11 
HEV-10 KBHV-12 Sagaland’s B-August 
X I I, Tibetansk Spaniel, Sonja Dramstad

ÅRETS MESTVINNENDE  
OPPDRETTER 
Aquafortis - Portugisisk Vannhund

ÅRETS MESTVINNENDE HUND AV 
NORSK RASE 
C.I.B. N SE DK UCH NJV-13 SEJV-13 SEV-13 
NV-14-15-16-18 NORDV-14-18 DKV-14 EUW-
15-16 BEV-16 NV-17 BENELUXW-18 WW-18 
Kimura’s Peer Gynt, Norsk Buhund, 
Kathrine Øksnevad Lindstrøm

GERAPOKALEN 
BH NMLP-18 Chocomate’s Harrys Chili, 
Border Collie, Monica Wickstrøm

H.P.PETTERSENS MINNEPOKAL 
Irma, Border Collie, Hilde Nilssen

KALAPOKALEN 
Liten 3: 1. Leeland Zentith Of Fame, 
Shetland Sheepdog, Sofie Vega 
Wollbraaten.
Mellom 3: 1. Rockhound’s Cosalite,
Shetland Sheepdog, Mina Mathilde
Engh Mathisen

Stor 3: 1. Tinka, Border Collie, Inger 
Bakkeby, Kløfta.

NM I JUNIORHANDLING 
Vinner av NM i juniorhandling 2018 var 
Julie Sofie Sørum Bjørklund

02.06 - 03.06 NM AGILITY 
Klasse Liten: Shetland sheepdog, 
La-Min-So’s Tango In Black 
Eier: Johansen, Silje 
Klasse Mellom: Shetland sheepdog,
Stormstjärnans Quick Silver 
Eier: Haakensen, Stine
Klasse Stor: Border Collie, Gosh, 
Eier: Hansen, Lise-Irene

02.06 - 03.06 NM LYDIGHET 
Border collie, BH «Chocomate’s
Harrys Chili» Eiere: Monica Wickstrøm, 
Husøysund
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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 har foregått for 
fullt også i inneværende år. NKK er stolt av 
at vi kan tilby ettertraktede helgekurs og 
seminarer med glimrende forelesere, både 
på nasjonale og internasjonale arenaer. 

NKKs Oppdretterskole
Utdanning av oppdrettere med regionale 
helgekurs over hele landet har pågått 
jevnlig i mer enn 25 år i NKK. Oppdret-
terskolen består av to helgekurs; kurs 
1 Genetikk og avl og kurs 2 Oppdrett, 
og arrangeres av NKKs regioner med 
foredragsholdere fra Helse- og regis-
treringsavdeling. Det ble avholdt fire 
av disse populære helgekursene i 2018. 

Seminarer og møter i raseklubbene
NKKs veterinærer er populære foredrags-
holdere i raseklubber om ulike tema innen 
helse og avl. I 2018 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 
Et godt samarbeid med fagmiljøer er svært 
viktig i NKKs arbeid; det er viktig 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 familie-
dyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen.  
For å øke samarbeidet med veterinærmil-
jøet generelt, var to av våre veterinærer 
representert med en egen stand på Vete-
rinærdagene i 2018. NKK foreleste også i 

2018 for veterinær- og dyrepleierstudenter 
ved NMBU Veterinærhøgskolen innen en 
rekke ulike tema: dyrevelferd, atferd, in-
formasjon om organisasjonen NKK, raser 

Gjennom en årrekke har hundevelferd gjennom kunnskapsformidling 
om sunn og ansvarlig avl stått i fokus. Ved deltakelse i andre frivillige 
organisasjoner formidler vi også kunnskap om hundenes positive 
virkning på deltakelse i friluftsliv og på folkehelsen. 

Utdanning og kunnskapsformidling 
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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

og rasearbeid, rasestandarder, sunn avl, 
helseundersøkelser og problemer knyttet 
til både utvalg og kombinasjon av avlsdyr, 
samt håndtering og behandling av sped-
valper. Gjennom dette arbeidet sprer vi 
informasjon om våre etiske grunnregler 
for avl og oppdrett, etiske retningslinjer 
for hold og trening av hund og om det 
øvrige arbeidet NKK, våre medlemsklubber 
og oppdrettere gjør for å fremme hunde-
velferd og glede. Kunnskapsformidling til 
kommende veterinærer og annet dyrehel-
sepersonell er svært viktig for framtidas 
samarbeid med veterinærmiljøet. Vi må 
benytte de mulighetene vi har til å fremme 
forståelsen for det viktige arbeidet som 
gjøres i våre klubber og forbund!

Røntgenkurs for veterinærer
NKKs årlige røntgenkurs, som arrange-
res i samarbeid med Den norske vete-
rinærforening, ble avholdt i september. 

Kvalitetssikring ved røntgenfotografering 
av hofter og albuer er et viktig ledd i 
avlsarbeidet. Dette kurset er obligatorisk 
for alle veterinærer som ønsker å sende 
inn røntgenbilder for avlesning i NKK. 

NKKs Forskningsforum hund
Årets Forskningsforum hund, det 25. i rek-
ken, samlet rundt 120 deltagere. Dette er 
et arrangement som er unikt i verdenssam-
menheng. Seminaret er åpent for alle som er 
interessert i forskning på helse og velferd hos 
hund; det er på Forskningsforum folk møtes. 
Målgruppen er hele hunde-Norge: forskere, 
hundeklubber, oppdrettere, hundeeiere, 
veterinærer, dyrepleiere, studenter og alle 
andre med interesse for hund. Åtte forskere 
foreleste på dette arrangementet i 2018.

Studieforbundet natur & miljø 
NKKs medlemsklubber og forbund har 
i 2018 arrangert 1209 kurs i studiefor-

bundets regi. Det har vært 7958 delta-
kere på kursene, som har vært på 20514 
timer. Tilskuddet fra Studieforbundet til 
klubbene har vært kr 2 028 850,-. NKK 
har også i 2018 hatt personer i flere av 
Studieforbundet natur & miljøs tillitsverv. 

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

Norsk Friluftsliv 
NKK har også i 2018 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 2018 er bl a Hundens Dag 
og NKKUs sommerleir. 

Stovner Hundeklubb har vært vår represen-
tant på Friluftslivet dag i september 2018.
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Som paraply og interesseorganisasjon for distriktets 
raseklubber, med 270 medlemmer (registrert i NKKs 
medlemsregister ved utgangen av 2018), bestreber 
Rogaland Fuglehundklubb seg for å kunne tilby et 
variert og fullverdig aktivitetsnivå til medlemsmassen, 
både til nybegynnere og mer erfarne ekvipasjer. 

Aktivitet – navn 

(eks: lure coursing, 
vannprøver, fuglejakt 
– stående osv.)

Dressurkurs, apportkurs, utstillingskurs, aversjons-
dressur, vann/spor trening og kurs, duetrening, 
leirdue-skyting vår/høst, rypetaksering for 
Statskog, vinter-samlinger, høstsamlinger, 
treningspartier høst, vinter og vår. Medlems/ 
tema-kvelder, sommerfest og nyttårsbord.
4 faste jaktprøver, 2 klubbmesterskap, 
1 apportprøve og 1 utstilling pr. kalenderår.

Raser som kan delta Stående fuglehunder

Antall deltakere i 2017 Ca. 740 i de målbare aktivitetene.

Utvikling siste tiden 

Strukturert satsing og målrettet arbeid i hoved-
styret og alle 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 er stabil med 
naturlige variasjoner, spesielt hyggelig å 
registrere flere nye, yngre deltakere.

Rekruttering til sporten

(deltakere, dommere mm.)

Stadig stigende interesse for våre aktiviteter.  
Ny fin økning av medlemsmassen, og spesifikt 
yngre nye hunde-eiere. 740 deltakere i de 
målbare aktivitetene er meget positivt. 
Stadig utfordring å skaffe nok dommere til våre 
jaktprøver/utstillinger, samt instruktører og 
veiledere til alle aktiviteter.

Utfordringer, ev frafall

Selv om RFK holder et meget høyt aktivitetsnivå, 
ønsker våre medlemmer stadig flere tilbud.  
Økt aktivitet krever flere frivillige og dette er en 
konstant utfordring. Med dagens aktivitetsnivå er 
det menneskelige ressursbehovet i snitt 110 
personer pr. kalenderår. Dette er i sterk kontrast til 
holdning i medlemsmassen vedr. frivillige verv/
dugnad, men styret registrerer nå en mer positiv 
tilnærming fra våre nye yngre medlemmer.
Krevende prosess å skaffe/opprettholde/
vedlikeholde nok treningsterreng til vår stadig 
økende medlemsmasse, både på høyfjell og i 
lavland.

Merkverdige  
resultater i 2018
 – i Norge, i utlandet

Blant våre medlemmer noterer vi med glede 
2 innmeldte championater, deltakelser i NM, 
samt dømming i Norsk Derby finalen.

Planer for 2019

Å fortsette det målrettede arbeidet med en 
velfungerende klubb. Enda sterkere satsning på 
«lavterskeltilbud» for nye uerfarne medlemmer.
Dette er en kontinuerlig prosess som krever god 
kompetanse i alle ledd innad i klubben.

Erwin Kranzmann
Styreleder

Rogaland  
Fuglehundklubb



Norsk Pointerklub arrangerer hvert år sin hoved-prøve på  
Kongsvold, dette er en jaktprøve med lange tradisjoner. 
Det ble i år utdelt 97 premier på prøven og terrengene 
var godt besatt med fugl.

Norsk Pointerklub arrangerer årlig sine Pointertreff, fra nord til 
sør. Dette er 3 arrangementer, Nord Norsk pointer treff, Midt Norsk 
pointertreff og Sør Norsk pointertreff. Disse er meget trivelige og 
sosiale treff, med egen spesialutstilling for pointer. På utstillingene 
deltar rundt 25-35 pointere hvert år.

Pointeren har god helse og er en frisk rase. Det ble i 2018 født 246 
valper fordelt på 38 kull. Dette utgjør 6,5 valp pr kull. Gjennomsnitt 
innavls % ble 3,095, som er under det NPK har i sin RAS som sier 
ikke over 3,5%.

Pointeren skal være en allsidig hund med gode jaktegenskaper. 
Trivelig familiehund og et møbel i hus!

Norsk  
Pointerklub
Norsk Pointerklub ble stiftet i 1907.
Består pr 31/12-2018 av 853 medlemmer.
Klubben er delt inn i 10 distrikter med en 
distriktsrepresentant.

EN AV NKKs 

267  
KLUBBER

F
o

to
: N

o
rsk P

o
interklub



NKKs IT-satsning 2015-2019

Bakgrunn 
Norsk Kennel Klubs Representantskapsmø-
te i 2012 vedtok en intensivert IT-satsing. 
Målet er at NKKs IT-systemer skal under-
støtte NKKs klubber, forbund og medlem-
mers 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 
skulle defineres i en strategiplan utarbeidet 
av NKKs IT-avdelingen/administrasjon/BIT 
basert på behov og ønsker fra medlem-
sklubber/forbund, og skulle 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 22.04-21015. Denne er tilgjengelig på 
NKKs nettsider under Om NKK – Orga-
nisasjonene – IT.

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 2018
ECVO-skjema  
Endringer i tegneprogrammet for regis-
trering av ECVO-attester.

Nytt prøveprogram for blod- og fersk-
sporprøver 
I samarbeid med representanter fra Nor-
ske Dachshundklubbers Forbund, Norske 
Elghundklubbers Forbund og Norsk Re-
trieverklubb har det blitt laget et nytt og 
forbedret prøveprogram for arrangører 
av blod- og fersksporprøver. Prøvepro-
grammet gir tilgang til web-påmelding, 
utskrift av premielister og kritikker. 

Det ble vedtatt nye regelverk for blod- og 
fersksporprøver og dette ble på slutten av 
2018 implementert i prøveprogrammet. 

Blod- og fersksporprøveprogram – nytt 
regelverk  
Endret prøveprogrammet for å tilpasses 
nytt regelverk fra 1.1.19.

Nordisk utstilling 
Opprettet mulighet for å arrangere Nordisk 
utstilling med Nordisk cert og res.cert. 
Endret kritikkskjemaer og premielister

Nordisk Championatdiplom  
Opprettet ny diplom for Nordic champion
Valpeshow – HP    
Etter vedtak fra Hovedstyret er det endret i 
systemet slik at det er mulig å tildele HP på 
valpeshow, endret kritikk og premielister. 
Endret kritikkskjemaene og premielister.

Agility målebrev 
Lagt til mulighet å legge inn målebrev på 
hunder i forbindelse med Agility. Størrelsen 
vises på hunden i Dogweb.

Fuglehundprøveprogram  
Endringer i prøveprogrammet i samarbeid 
med Fuglehundklubbenes Forbund etter å 
ha benyttet prøveprogrammet en sesong

Rallylydighet   
Nye regler for rallylydighet 01.01.2018. 
Endringer i prøveprogrammet for å til-
passes til regler.

Kliniske diagnoser – rettelser   
Retter feil i kliniske diagnoser

Hjertescreeningskjema – endringer i 
skjema  
Endret skjema etter avtale med spesialister.

Patella attester  
Endret tekst på skjema. Mulighet til å hake 
av for om hunden er operert.

Uoffisielle arrangementer 
For klubber som arrangerer uoffisielle 
arrangement – lagt inn beregning for 
aktivitetsavgift og elektronisk avgift for 
bruk av Arra.

Kritikker på Lydighet – endret koeffi-
senten kl. 2 
Retter kritikker for Lydighet i forbindelse 
med endring av koeffisientene.

Gruppefinale lister – BIS finalelister    
Endret slik at det er mulighet å skrive ut 
liste over deltagere i BIS finalen.

Medlemsnummer/pinkode tilsendt på SMS   
Mulighet å få tilsendt medlemsnummer 
og pinkode på SMS slik at man kan koble 
dette til sin Min Side
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Endringer i HD-index fjernet UREG hunder   
Ved kjøring av HD-index er UREG hunder 
fjernet. UREG hunder er hunder som ikke 
er registrert i NKK.

Endringer i påmeldinger til Elghund-
prøver til NPP
Norske Elghundklubbers Forbund ønsket 
å få med epostadresse/telefonnummer 
på påmeldte deltagere på elghundprøver.

Tilrettelagt slik at bandhundprøvene også 
overføres til forbundets NPP (Nordisk 
prøveprogram). Tidligere var det kun løs-
hundprøvene som benyttet NPP.

Aldersfordelt påmelding   
Endret påmeldingssystemet slik at en 
hund som fyller 9 måneder utstillingens 
2. dag kan meldes på til utstillingen. Etter
regler fra FCI.

Samtykkeerklæring Min Side
Nye EU regler vedr. personvernlovgiv-
ningen. Brukere av Min Side må aktivt 
samtykke for å få tilsendt informasjon 
fra NKK.

Tilgang til veterinærsystemet via Min Side  
For veterinærer som har tilgang til vete-
rinærsystemet – kan man logge inn via 
sin Min Side bruker.

Nytt prøveprogram for Jaktprøver for 
Retrievere  
I samarbeid med representanter Norsk 
Retrieverklubb har det blitt laget et nytt 
og forbedret prøveprogram for arrangører 
av jaktprøver for retrievere. Prøvepro-
grammet gir tilgang til web-påmelding, 
utskrift av premielister og kritikker. 

Kritikksystem for alle arrangører   
Åpnet online kritikksystem for utstillin-
ger til alle arrangører. Dette betyr at alle 
utstillinger vil være online og kritikker 
vil vises på nkk.no/aktiviteter/resultater. 
Lanseres 01.01.2019
Gera og Kala konkurranse
Tilpasset systemet med endrede regler 
for års-konkurransene Kala og Gera.

Avgift for blodprøver ved registrering 
av staffordshire bullterrier kull
Tidligere måtte oppdretter betale avgiften 
for blodprøvene på mor/far og valpene 
til Norsk Terrierklub. Tilpasser kullregis-
treringsprogrammet slik at blodprøveav-
giften nå betales dette ved registrering 
av valpekullet.

Halsende fuglehundprøver 
Endret excellfilene og koeffisientene på 
halsende fuglehundprøver

Norske Harehundklubbers Forbund – 
raseringene   
Opprettet raseringene som underklubber 
til NHKF – egne medlemstyper

Norges Jeger- og fiskeforening – ny avtale   
Lagt inn avlysningsgebyr for NJFFs  
lokalklubber dersom terminfestede arran-
gementer blir avlyst etter avtale.

Avkomsbegrensning   
Mulighet å legge inn avkoms begrensing 
på de raser som raseklubben har søkt 
om dette. Dette slik at dette vises ved 
registrering av kull.

Tilbakebetaling av påmeldinger for  
fuglehundprøver   
Mulighet for arrangør å tilbakebetale 
web-påmeldinger for de påmeldte hun-
dene som ikke får plass på arrangementet 
eller som har gyldig fravær.

IT-satsning 2015-2019
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I 2018 fortsatte dette målrettede arbeidet 
på en rekke områder, og NKK har hatt en 
stadig positiv utvikling når det kommer til 
økt synlighet i samfunnsdebatten. Vi har 
involvert oss i saker rundt hundehelse, 
avl, hundehold, hunders bevegelsesfrihet,  
og i 2018 har vi hatt et ekstra stort fokus 
på hundeloven som er til evaluering i  
Justisdepartementet. 

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 hundelo-
ven 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. 

Gjennom 2018 var NKK i kontakt med 
Justis- og beredskapsdepartementet 
flere ganger for å informere om vårt syn 
i saken. I februar 2018 sendte NKK innspill 
til arbeidet til daværende Justis- og be-
redskapsminister, og ansvarlig embetsverk 
i Justis- og beredskapsdepartementet. 
Her la vi frem hva vi mener er de største 

utfordringene med dagens hundelov, og 
hva vi mener det er viktigst å endre på.  

Det ble flere ganger i 2018 byttet statsråd 
i Justis- og beredskapsdepartementet, og 
NKK var i kontakt med departementet en 
rekke ganger for å få en tilbakemelding og 
for å få til et møte vedrørende arbeidet. 
NKKs gjentagende henvendelser ble gjort 
i mars 2018, nok en gang på sommeren, 
og flere ganger utover høsten, helt frem 
til desember 2018. Til tross for mange 
purringer fikk vi ikke komme inn til møte 
for å utdype våre forslag, og til tross for 
forespørsel fikk vi aldri noen tidslinje over 
behandlingen av saken.

NKK ser flere utfordringer med dagens 
hundelov, men er særlig opptatt av at 
raseforbudet må oppheves, og at det må 

En av NKKs mange viktige roller er å arbeide for hundeeierne og  
hundeinteressene i Norge, blant annet gjennom å få nasjonale og lokale 
politikere til å tilrettelegge bedre for hund. Dette gjør vi i stor grad 
gjennom å jobbe mot politikere, for å få dem til å forstå hvilken enorm 
verdi det ligger i å ha hund, og hvor mye NKKs klubber, forbund og 
regioner skaper for den alminnelige hundeeier. I tillegg fremmer NKK 
også hunderelaterte saker i samfunnet for øvrig.

Myndigheter og samfunn
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Myndigheter og samfunn

Foto: Vibe Brath

innføres et krav om at det skal være per-
soner 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 kennelopphold. Slik det er i dag må 
hundeeieren betale for et eventuelt ken-
nelopphold mens hundens skjebne av-
gjøres, uavhengig av hva den endelige 
avgjørelsen i saken blir.

Hundens bevegelsesfrihet
NKK ønsker at det skal opprettes flere 
friområder for hund, i form av hundeparker 
eller hundeskoger hvor det ikke er båndt-
vang. I 2018 gav NKK innspill til Stortingets 
folkehelsemelding, som skal være med på 
å danne grunnlaget for arbeidet med å 
styrke folkehelsen i årene som kommer. 
Et av innspillene NKK fremmet, som også 
ble tatt inn i folkehelsemeldingen, var at 
det bør tilrettelegges bedre for hund og 
hundeeiere. Særlig opprettelse av friom-
råder for hund i form av hundeparker og 
hundeskoger vil være bra for folkehelsen. 
Ved å opprette slike områder i nærmil-
jøet, gir man et naturlig samlingspunkt 
hvor mennesker med hund kan møtes 
og bygge relasjoner. Slike tiltak vil være 
med på å motvirke ensomhet, samtidig 
som turområder som dette vil innby til 
fysisk aktivitet for hundeeieren.

Slike innspill, med konkrete forslag til hvor-
dan man i samfunnet kan legge bedre til 
rette for hund, gir en enestående mulighet 

til å bli hørt og tatt på alvor med argu-
mentene NKK sitter på. 

Gjennom 2018 har NKK også sendt hø-
ringssvar til en rekke kommuner som har 
hatt planer om å utvide de lokale båndt-
vangsbestemmelsene sine. Budskapet 
har vært at vi anbefaler kommunene å 
gjøre dette i minst mulig grad. Samti-
dig har vi oppfordret kommunene til å 
etablere friområder for hund, hvor det 
er fritak fra båndtvangen. NKK har også 
sendt brev til kommuner vi mener har 
for strenge lokale bestemmelser, for å 
gjøre dem oppmerksom på dette, slik at 
de forhåpentligvis foretar endringer. Det 
er tidkrevende prosesser, men NKK har 
fått tilbakemelding fra enkelte av disse 
kommunene om at de vil revurdere sine 
lokale båndtvangsbestemmelser.

Hundehelse
NKK har alltid jobbet for å avle frem funk-
sjonsfriske og sunne hunder, og vi aner-
kjenner utfordringene vi møter i dette 
arbeidet. Derfor har vi i tillegg til å jobbe 
internt sammen våre rasekubber og opp-
drettere, forsøkt å få myndighetene til å 
gjennomføre tiltak som vil gjøre det enklere 
å avle sunne og funksjonsfriske hunder.

Blant annet var NKK i oktober 2018 i møte 
med statssekretær, og avdelingsdirektør 
i Landbruks- og matdepartementet for 
å snakke om hundeavl og helse. Tilstede 
i møtet var også representanter fra Den 

norske veterinærforeningen og Mattilsynet. 
NKKs budskap i møtet var at vi ønsker 
oss obligatorisk ID-merking av alle hun-
der, innføring av et eget hunderegister, 
meldeplikt på opererte hunder i et eget 
register, midler til forskning på hund, og 
midler til økt informasjon til valpekjøpere 
og hundeeiere. Dette er tiltak NKK mener 
er viktige for å kunne arbeide best mulig 
videre med hundehelsen, og tiltak vi vil 
fortsette å presse på for å få på plass.

NKK jobber for god hundehelse på flere 
fronter, og vi har derfor involvert oss po-
litisk også når det kommer til import av 
gatehunder. NKK har i lang tid ønsket et 
strengere regelverk på dette området. 
Det har imidlertid vært viktig for oss at 
det fortsatt skulle være mulig å importere 
hunder fra seriøse oppdrettere i utlandet. 
NKK fikk gjennomslag for våre høringsinn-
spill til næringskomiteen, og i juni 2018 
ble reglene for innførsel av gatehunder 
endelig strammet inn, uten at det går på 
bekostning av innførsel av hunder som 
kommer fra seriøse oppdrettere i utlandet. 
NKKs målrettede arbeid i denne saken 
har dermed ført til at vi fikk det utfallet 
vi ønsket. 

NKK har deltatt på høringer, seminarer og 
møtt flere partier direkte de siste årene for 
å informere om den viktige rollen hunden 
har i samfunnet. I 2019 vil NKK fortsette 
det målrettede og viktige arbeidet ut mot 
myndigheter og samfunn. 
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Pressearbeidet gjennom 2018 har vært 
vellykket. Den totale annonseverdien*  
økte fra 37 millioner i 2017 til 40 millioner 
i 2018. Totalt skrev pressen om NKK i nær 
380 artikler i løpet av året. Dette er den 
høyeste annonseverdien NKK har oppnådd 
siden registeringen av dette begynte.  
Tallene viser at synlighet og en tydelig 
profil i diskusjoner rundt båndtvang, 
rettsikkerhet for hund og hundeeier, og 
informasjon om rasehunder fører til store 
oppslag, som igjen hever annonseverdien.

Debatten om sunnhet og raseavl dukket opp 
flere ganger i løpet av 2018. NKK var her 
synlig og tydelig i debattene som oppstod. 
Til tross for at raseavl ble kritisert av enkel-

te, gjorde NKK en god profil i debattene. 
Vi ser at journalister i stadig større grad 
er villige til å ta inn saker vi sender ut, 
samt kontakter oss stadig oftere for å få 
informasjon. Dette gjelder på alle områder, 
inkludert informasjon om registrerings-
tall, utstillingene våre, generell og nyttig 
informasjon til hundeeiere osv. 

Det har i 2018 lyktes NKK å gjøre eksklu-
sive innsalg av registreringstallene våre. 
Dette førte blant annet til store oppslag i 
VG og Aftenposten, både i papirutgavene 
og på nett. NKK kommer til å fortsette 
å selge inn registreringstallene og andre 
aktuelle saker til media, som virker svært 
interessert i denne typen informasjon.

Sosiale medier 
NKK har stor nytte av tilstedeværelse i 
sosiale medier; Facebook, Instagram og 
Twitter. Spesielt Facebook har en bred 
appell og har sammen med Instagram 
stor verdi som omdømmebygger. Begge 
kanaler 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 pre-
mier hver dag, trekker også mye trafikk. 

Publiserte innlegg på Facebook når svært 
mange, og enkelte innlegg nådde over 100 
000 personer i 2018. Tematikk som opptar 
publikum og oppmuntrer til interaksjon, 

NKK arbeider for at organisasjonen skal bli stadig mer kjent i 
samfunnet. Dette gjør vi gjennom å være tilgjengelig for pressen i 
alle hunderelaterte saker, og samtidig ha et særlig stort fokus på å 
aktivt selge inn det vi selv produserer. I tillegg har vi et stort fokus 
på å være aktive i våre sosiale medie-kanaler. Dette har ført til mer 
synlighet og høyere annonseverdi.

Synlighet i pressen og samfunnet
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Synlighet i pressen og samfunnet

som for eksempel tematikken rasehund 
versus blandingshund, skaper et betydelig 
engasjement som er med på å vise frem 
hva NKK står for. I overkant av 43 000 
personer likte Facebook-siden til NKK 
ved utgangen av 2018. Det er en økning 
på i overkant av 3000 personer på et år.

Instagram har en mer uformell profil enn 
Facebook, men også her stiger antall  
følgere jevnt. Instagram-kontoen til NKK 
har rundt 12 000 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.

Rekkevidden i sosiale medier er svært 
viktig for NKK – både i arbeidet vi gjør 
for hundesaken og for medlemsvekst.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev er et viktig kommunikasjons-
verktøy for NKK. Nyhetsbrevet brukes 
til å informere medlemmer om nyheter 
i organisasjonen, nyttige meldinger og 
tips medlemmene bør vite om, samt på-
minnelse om frister til arrangementer. 
Nyhetsbrev brukes også aktivt i promote-
ringen av NKK-butikken. 

NKK kan vise til en høy åpningsrate av 
utsendte nyhetsbrev (i overkant 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. NKK har 
også i løpet av 2018 benyttet nyhetsbrev 
til å spre informasjon til klubber og for-
bund, blant annet om støtteordninger 
som moms kompensasjon, informasjon 
om aktuelle høringer og annen relevant 
informasjon.

*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. 31.12.18 totalt 267 medlemsklubber og forbund. 
Antall medlemskap var ved utgangen av året 94.896

Organisasjon og administrasjon

Utvikling i totale medlemskap
2008 - 2018
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Medlemstall fordelt på klubber i 2018

Raseklubbene 42 132

Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund 15 104

Norske Elghundklubbers Forbund 6029

Norske Harehundklubbers Forbund 3 113

Norske Dachshundklubbers Forbund 2232

Regioner

Agder 1 485

Buskerud 1 758

Hdemark/Oppland 2 578

Hordaland 1 788

Nordland 1 678

Nordvestlandet 2457

Oslo/Akershus 3 353

Rogaland 1 600

Telemark/Vestfold 1874

Troms/Finnmark 1 705

Trøndelag 2 111

Østfold 1 195

Norsk Kennel Klub Ungdom 133

Autoriserte Hundedommeres forening 166

Autoriserte Ringpersonells forening 114

Norsk Freestyleforening 60

Norsk Rallylydighet 400

Norsk Sau og Geit 196

Norsk Smellerklubb 158

SUM MEDLEMSKAP 94 896

Medlemsklubber og medlemskap
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NKKs administrasjon

I 2017 ble det bestemt at administra-
sjonen, etter 32 år i lokalene på Bryn, 
skulle flytte til bedre og billigere lokaler 
på Holmlia i Oslo. Administrasjonen flyttet 
inn lokalene i Nordåsveien 5 i april 2018. 
Flytteprosessen har medført mer effektiv 
utnyttelse av lokalene, opprydding og 
digitalisering av mye arkivmateriale og 
mindre lagerplass. 

Gjennom året har administrasjonen hatt 
et fokus på å forbedre arbeidsprosesser 
og sikre god dialog med klubber, forbund 
og ulike komiteer. For å møte de stadig 
økende forventninger i samfunnet til både 
effektivitet og kvalitet, jobbes det konti-
nuerlig med forbedring av prosesser og 
tilgjengelig verktøy både for administra-
sjonens ansatte og våre klubber, forbund, 
regioner og klubbenes medlemmer. 

Administrasjonen har i 2018 økt juridisk 
kompetanse gjennom ny jurist som til-

trådte tidlig i året. Dette også i tråd med 
Representantskapsmøtets vedtak om nye 
disiplinære bestemmelser i NKKs lover 
gjeldende fra 1.1.2019.  Generelt ved an-
settelser vi hatt fokus på å oppnå bedre 
kjønnsfordeling blant ansatte.

Velferdskomiteen fortsatte sitt virke i 2018 
og har gjennomført flere trivselsfremmen-
de tiltak. Tilbudet om fysikalsk behandling 
til ansatte har blitt opprettholdt i 2018 
og blir fortsatt i stor grad benyttet. NKKs 
administrasjon har en uttrykt holdning mot 
mobbing. Varslings- og oppfølgingsrutiner 
er på plass. I løpet av 2018 ble det ikke 
varslet om noen mobbesaker. Administra-
sjonen vektlegger dialog mellom ledelse 
og ansatte gjennom sine allmøter og i 
den daglige driften. 

Som en del av det lovpålagte HMS-arbei-
det ble det i etterkant av flytteprosessen 
gjennomført en fysisk HMS kartlegging. 

Samtaler og gjennomgang av det fysiske 
arbeidsmiljøet ble gjennomført av kon-
stituert administrerende direktør og en 
tillitsvalgt. Nødvendige tiltak ble utbedret 
i etterkant. De ansatte ga uttrykk for at 
de trives i nye lokaler og er i all hovedsak 
godt fornøyd med arbeidsmiljøet.

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 2018 fortsatt det målrettede 
arbeidet for å få gjennomslag for NKKs 
politiske saker hos politikere både på 
nasjonalt og lokalt nivå. Målrettet arbeid 
gjennom flere år har ført til at NKK i større 
grad enn tidligere nå opplever å bli kon-
sultert av politiske myndigheter i ulike 
saker knyttet til hund og hundehelse.

Ved utgangen av 2018 besto NKKs administrasjon av 35,2 årsverk, fordelt på 
39 ansatte. Kjønnsfordelingen ved utgangen av året 32 kvinner og 7 menn. 

Representantskapet
Representantskapsmøtet er NKKs høyeste myndighet

og avholdes hvert år i november måned.
Ordfører: Jan Eyolf Brustad. Viseordfører: Nils Erik Haagenrud.

Hovedstyret
Leder: Jan Helge Nordby. Nestleder: Terje Lindstrøm

Andre medlemmer: Jørn Presterudstuen, Wenche Skogli, Anniken Holtnæs, 
Anne Mette Sletthaug, Jonna Vassbotn, Stepanka Horakova, Astrid Indrebø (NKK-ansattes representant),
Gry Eikanger (varamedlem), Erik Bostad (varamedlem), Kim Bellamy (NKK-ansattes vararepresentant).

Norsk Kennel Klubs administrasjon
Administrerende direktør: Torbjørn Brenna

Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2018 27



Styrets beretning 2018

Virksomhet 
Norsk Kennel Klub (NKK) er hoved-
organisasjonen for hundeinteressene 
og hundeeierne i Norge. NKK består 
av selvstendige klubber og forbund. 
NKK er en frivillig, partipolitisk nøytral 
og uavhengig organisasjon.  

NKK skal ivareta klubbers og 
forbunds fellesinteresser og være 
et serviceorgan for disse. NKK skal 
også utføre andre oppgaver som 
NKKs organer treffer beslutning 
om. NKKs arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, åpenhet, 
lojalitet, likeverd og beslutninger 
truffet på laveste rasjonelle nivå og 
nærmest mulig berørte interesser. 
Klubber og forbunds selvstendighet 
og selvråderett skal ivaretas så langt 
det er forenlig med fellesskapets 
interesser. Delegering av myndighet 
til klubber og forbund skal tilstrebes.  
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. 31.12.18 var 94.896 (inkludert 
husstandsmedlemmer som tidligere 
år) det vil si en økning på 2,4 % 
sammenlignet med 2017.  

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 utviklingen 
av den enkelte rase. 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 
rasens 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 2018 utført i alt 35,9 årsverk 
hvorav 35,22 årsverk var faste og 
0,68 årsverk var vikar/ekstrahjelp. 
Sykefraværet utgjorde i 2018- 1,98% 
hvorav langtidssykefraværet utgjorde 
0,35% og korttidssykefraværet 1,63%. 
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 
NKK ønsker å legge vekt på å dyktig-
gjøre alle som gjør en innsats for 
organisasjonen. Det foregår også 
kompetanseutvikling av adminis-
trasjonen gjennom forskjellige former 
for seminarer og kurs. Ingen ansatte 
har vært utsatt for skade eller ulykker 
i 2018.

Likestilling 
Organisasjonens styre har 3 mannlige 
og 6 kvinnelige medlemmer. Styrets 
leder er mann. Administrasjonens 
ledelse består av 6 kvinnelige ledere. 
Styret erkjenner dagens situasjon. 
Målsettingen er gjennom ansettelse 
og utvalg å sørge for en best mulig 
balanse mellom kjønnene i organisa-
sjonens 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 pengeplasseringer 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 2018 viser et 
overskudd på kr. 948.247.-  

mot 498.686.- i 2017. Årets overskudd 
foreslås tillagt annen egenkapital. 
Egenkapitalen pr. 31.12.18 vil etter 
dette utgjøre kr. 17 046 876.- 

Styret mener det fremlagte 
regnskapet gir en rettvisende oversikt 
over NKKs finansielle stilling og 
resultat pr. 31.12.2018.  

Organisasjonens økonomi er tilfreds-
stillende og styret bekrefter at 
forutsetningen for fortsatt drift er 
til stede. 

Framtidsutsikter
NKK vil fortsette arbeidet for 
hunde velferd og glede på mange 
forskjellige 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 firbente 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 
fortsette sitt fokus på nødvendig 
lønnsomhet.  

I tråd med Representantskapsmøtets 
vedtak har styret utover fokus på 
rent driftsmessige forhold, økt fokus 
på hundens velferd og vil fortsette 
arbeidet med å bygge en god 
organisasjon og organisasjonskultur. 
Dette arbeidet vil fortsette med 
uforminsket styrke fremover. 
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Oslo 19. juni 2019

Finansiell risiko og likviditet: 

Norsk 
Kennel Klub 

NKK har ingen rentebærende gjeld og alle pengeplasseringer 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 2018: 
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 948.247.- mot 498.686.- i 2017. Årets 
overskudd foreslås tillagt annen egenkapital. Egenkapitalen pr. 31.12.18 vil etter dette 
utgjøre kr. 17 046 876.-
Styret mener det fremlagte regnskapet gir en rettvisende oversikt over NKKs finansielle 
stilling og resultat pr. 31.12.2018. 
Organisasjonens økonomi er tilfredsstillende og styret bekrefter at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede. 

Framtidsutsikter: 
NKK vil fortsette arbeidet for hundevelferd og glede på mange forskjellige 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 firbente 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 fortsette sitt fokus på nødvendig lønnsomhet. I tråd med
Representantskapsmøtets vedtak har styret utover fokus på rent driftsmessige forhold, økt 
fokus på hundens velferd og vil fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og 
organisasjonskultur. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke fremover. 

Oslo, 19.juni 2019
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Styremedlem 
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Styrets nestleder 
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Årsregnskap 2018 - 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. 31.12.2018.

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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Note 2 - Inntekter

Note 3 - Personalkostnad

 Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2018 33



Årsregnskap 2018 - noter

Note 3 forts.

Administrerende direktør har en 6-års åremålskontrakt og hun har krav på 12 mnd etterlønn dersom styret 
avslutter kontrakten.
Organisasjonen hadde en konstituert Direktør fra 01.07.2018 - 31.12.2018.
Organisasjonen har ansatt ny Administrerende Direktør fra 01.01.2019.
Hverken styremedlemmer eller administrerende direktør har lån i organisasjonen.

Sykefravær
Totalt sykefravær i 2018 var på 1,98%. Av dette utgjør langtidssykefravær 0,35% slik at korttidsfraværet utgjør 
1,63%
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende

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

Organisasjonen har pensjonsordninger som omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige 
ytelser. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Disse er i hovedsak avhengig av antall 
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er 
ikke balanseført. Pensjonsordningen anses å oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Foretakets pensjonskostnader omfatter 41 personer.

Årets pensjonspremie tilsvarer årets kostnadsførte pensjonskostnad.
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Note 4 – Varige driftsmidler NKK 31.12.2018

Note 5 – Andre driftskosnader
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Note 6 – Varebeholdning

Note 7 – Kundefordringer

Note 8 – Bundne bankinnskudd

Note 9 – Egenkapital

Note 10 – Endring klassifisering
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