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Søknad om økonomisk bistand tilpasset Norsk Kennel Klub –
en aktivitetsbasert, frivillig organisasjon
Norsk Kennel Klub (NKK) er en frivillig, ideell organisasjon, og er hovedorganisasjonen for ca 270 raseog aktivitetsklubber. Alle våre inntekter og overskudd går direkte til å tjene organisasjonens formål:
«å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter
med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase.»
Norsk Kennel Klub er en aktivitetsbasert organisasjon. Drifts- og aktivitetsinntekter fra egne
arrangementer, samt inntekter fra våre medlemsklubbers arrangementer, utgjør over 70 % av våre
totale årlige driftsinntekter. Vi mottar ingen offentlig driftsstøtte.
Alle arrangement er nå stanset i den store nasjonale dugnaden vi alle er inne i, og med det opplever
NKK et voldsomt inntektstap.

Tiltakspakker som ikke treffer aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner.
Som en frivillig organisasjon, uten økonomisk resultat som en del av formålet, har ikke NKK reserver
til å kunne drifte uten aktivitetsinntekter over tid. Våre inntekter benyttes løpende til å arrangere
utstillinger og aktiviteter, sikre god hundehelse og - ikke minst - skape aktiviteter med hund for å
underbygge godt folkehelsearbeid. Inntektsbortfallet vil i løpet av et par måneder stans av aktiviteter
beløpe seg til flere millioner kroner. Dersom kriseløsningene må opprettholdes så langt som ut
oktober 2020 vil netto inntektstapet være på rundt 10 millioner kroner i NKK sentralt. I tillegg
kommer tapene i alle våre medlemsklubber og -forbund, som i samme periode vil beløpe seg til
brutto rundt 25 millioner kroner.
Norsk Kennel Klub måtte pga alvorlig hundesykdom innstille alle aktiviteter i fjor høst, de reservene
vi hadde ble i stor grad benyttet da. Til tross for flere tiltak, har vi ikke rukket å opparbeide oss
reserver på nytt etter dette. NKK er derfor ikke økonomisk rustet til å håndtere den ekstraordinære
situasjonen vi nå har havnet i.
Vi ber om støtte for å komme over krisen vi nå står oppe i.
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Norsk Kennel Klub
Regjeringen har lansert mange gode løsninger for både store og små bedrifter, arbeidstakere og
selvstendig næringsdrivende de siste dagene. Dette setter vi som samfunnsaktør stor pris på.
Dessverre opplever vi at tiltakene ikke treffer optimalt for aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner.
Vi har 36 ansatte i vår administrasjon. Tiltakene rundt utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift, utsatt
innbetaling av merverdiavgift mv. vil bidra positivt. Endringen i permitteringsreglene vil også kunne gi
bidrag i en vanskelig situasjon.
Som frivillig organisasjon betaler vi ikke skatt på årsresultat, så skattebaserte tiltak treffer oss ikke.
Som en aktivitetsbasert, frivillig organisasjon uten faste eiendeler, har vi normalt heller ikke grunnlag
for banklån. Vi er derfor usikre på om tiltakene vedr. bankgaranti fra staten vil gjelde oss, vi er i
dialog med vår bankforbindelse rundt dette.
På de påfølgende sidene ligger en beskrivelse av noen av oppgavene Norsk Kennel Klub arbeider
med, til nytte og glede for norske hunder og hundeeiere.
Vi understreker at hunden også er en viktig samfunnsressurs, og hund benyttes til mange
servicefunksjoner. Vi kan nevne ettersøkshunder, redningshunder, førerhunder, servicehunder og
politi- og tollhunder som eksempler på samfunnsnyttige funksjoner hundehold i dag oppfyller. Vi
mener det er essensielt å opprettholde driften av NKK og våre mange hundeklubber og -forbund som
skaper tilbud og aktiviserer barn, eldre og andre.

Innad i NKK tar vi naturligvis de grepene vi kan for å sikre at det fortsatt vil være et NKK også etter
at koronaviruset gir slipp. Realiteten er at vi vil ha behov for økonomisk støtte ganske raskt for at
vår organisasjon skal kunne bestå som frivillig organisasjon også etter koronakrisen.

Vi ber derfor om at det innføres tiltak som sikrer NKKs drift også i fremtiden.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Brenna
Administrerende direktør
Norsk Kennel Klub
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Fakta om Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klub organiserer over 70 000 hundeeiere gjennom over 90 000 medlemskap i våre 267
ulike klubber og forbund. Vi engasjerer oss i alle problemstillinger vedrørende hund og hundens
velferd, og vi avholder gjennom våre klubber og forbund en lang rekke aktiviteter, treninger og
konkurranser til glede for titusenvis av hundeeiere i Norge. Norsk Kennel Klub har det overordnede
ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, hvor betydningsfullt helse- og avlsarbeid står sentralt.
Norsk Kennel Klub er med andre ord en organisasjon som er viktig for svært mange mennesker, og
for samfunnet generelt. Videre drift er viktig for å sikre god hundevelferd, hundehelse og -gjennom
aktivitetene vi skaper - folkehelse i Norge også i fremtiden.

NKK jobber for at avl og oppdrett skal gi friske og sunne hunder
En av NKKs hovedoppgaver er å sørge for at avl av rasehunder skjer i ønsket retning, både når det
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. For å få til dette jobber vi kontinuerlig
både internt med regelverk, opplæring og kunnskapsheving. Den organiserte hundeavlen i Norge er
ikke kommersiell, og foregår i all hovedsak i de norske hjem og på privat initiativ. Den avgjørende
fellesnevneren er NKK.
Oppdrettere innenfor NKK-systemet har en rekke regler og retningslinjer de må forholde seg til, og
oppdretterne risikerer ulike sanksjoner hvis de bryter reglene. I tillegg tilbys oppdretterne opplæring
gjennom en rekke kurs og seminarer, slik at de i størst mulig grad står rustet til å avle funksjonsfriske
hunder.
Enhver kan i utgangspunktet drive oppdrett som de selv vil. NKK og hundens veterinær blir dermed
oppdretterens nærmeste rådgivere og «håndhevere» av hundehelse og -velferd. For å sikre god
opplæring og oppfølging av landets oppdrettere er det viktig at NKK består.
Norsk hundehold er i en heldig posisjon i forhold til i mange andre land, da de fleste reinrasede
hunder i Norge er registrert i NKK, og avlen følger NKKs regler. Dette må vi sørge for at fortsetter.
Oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet har «kun» de norske lovene å forholde seg til, og NKK
har ingen mulighet til å ha kontroll eller påvirke på hvordan disse driver sine oppdrett. Et svekket NKK
vil potensielt føre til at flere oppdrettere finner veien ut av NKK-systemet, og avler videre uten å
noen form for kontroll.
NKK jobber for å sikre hundevelferden til alle hunder
En annen viktig rolle for NKK er å jobbe for å sikre hundens rettigheter i samfunnet. Vi engasjerer oss
i alle problemstillinger vedrørende hund og hundens velferd, både på lokalt og nasjonalt nivå.
Som hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge, jobber vi på et overordnet
nivå for å sikre rettighetene til landets hunder. Vi er opptatt av hundevelferd, hund i samfunnet,
hvordan det er for befolkningen å ha hund i Norge, samt verdien hunden gir til samfunnet på mange
ulike plan.
Hunden er en viktig samfunnsressurs, og hund benyttes til mange servicefunksjoner. Vi kan nevne
både ettersøkshunder, redningshunder, førerhunder, servicehunder og politi- og tollhunder som
eksempler på samfunnsnyttige funksjoner hundehold i dag oppfyller.
Samfunnet er helt avhengig av å ha en instans som NKK, som ivaretar hundens rettigheter i
situasjoner der dens viktige rolle lett kan bli glemt. NKK har hund generelt i fokus – vi er ingen
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aksjonsgruppe som har fokus på utvalgte/snevre deler av hundehold, eller hundevelferd. Vi er
opptatt av de store linjene som over tid fører til et bedre samfunn med hund.
NKK bidrar til styrket folkehelse og inkludering gjennom organisert lavterskelaktivitet med hund
Hund bidrar til å styrke folkehelsen gjennom å heve den fysiske og psykiske helsen til hundeiere og
deres familie, samt andre som omgås hund.
NKKs klubber, forbund og lokallag organiserer flere tusen frivillige, som skaper aktivitet og bygger
sosialt felleskap over hele landet. Dette er ofte lavterskeltilbud, hvor alle er velkomne til å delta. Med
hunden som bindeledd spiller det ingen rolle hva din økonomiske eller sosiale status er ellers, her
stiller alle likt.
Ensomhet, isolasjon og utenforskap øker risikoen for både fysiske og psykiske helseproblemer. Vi vet
at frivilligheten har en viktig rolle i å inkludere de som trenger det mest, og på den måten bidra til å
motvirke ensomhet og sosial isolasjon. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, bidrar til
å bygge felleskap og redusere ensomhet. Frivilligheten skaper glede, trivsel, tilhørighet og fremmer
både fysisk og psykisk helse.
Det frivilligheten skaper er helt unikt. Et eksempel er det norske forskningsprosjektet «Aktiv med
hund» i regi av Universitet i Agder. Prosjektet dokumenterer helsegenvistene for barn, når fysisk
aktivitet kombineres med kontakt med hund. I denne studien fikk barn som i utgangspunktet var lite
aktive, regelmessig fysisk aktivitet og kontakt med hund ved å være med Arendal og omegn
hundeklubb på klubbens agility-samlinger. Barna omtalte hunden som en venn, gledet seg til
aktiviteten og til å treffe «sin» hund. For barn kan et dyr fremstå som et ikke-krevende individ som
ikke dømmer eller vurderer barnets prestasjoner, men er der som en støtte og venn. Prosjektet var
en stor suksess, og etter forskningsperiodens slutt ønskes alle barna å fortsette med aktiviteten. Det
ble derfor arrangert flere treff i ettertid. Dette er dermed et godt eksempel på hvordan frivilligheten
gjennom NKKs hundeklubber bidrar til å bedre barns helse.
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