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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 
selvstendige 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.

Sammen gjennom NKK er vi en organi-
sasjon som arbeider for hundevelferd og 
hundeglede på mange forskjellige fronter. 
Vi har en uttalt målsetning om å være en 
proaktiv medlemsorganisasjon som taler 
hunden og hundeeiers sak, og vi har ty-
delige holdninger i saker som påvirker 
hverdagen til norske hunder og deres eiere. 

2020 var et unntaksår, også for NKK. 
Den 12. mars ble Norge stengt ned, og 
for hver dag som gikk ble det stadig 
klarere hvilken alvorlig situasjon verden 
sto overfor. Først og fremst med tanke 
på liv og helse, som naturligvis hadde 
hovedfokus også for NKK. Samtidig 
måtte organisasjonen erkjenne og hånd-
tere det faktum at alle de nødvendige 
tiltakene for å begrense smitte, også 
førte til store konsekvenser for NKK på 
et økonomisk plan. 

NKKs baserer seg i stor grad på inntekter 
fra våre mange viktige aktiviteter, da alle 
disse måtte avlyses over nattet ble situa-
sjonen raskt svært alvorlig for NKK. Den 
økonomiske situasjonen ble også ekstra 
vanskelig av at Norge høsten 2019 ble 
rammet av en alvorlig hundesykdom. Dette 
førte til en mengde avlyste aktiviteter, som 
gjorde at NKK led økonomiske tap allere-
de i 2019. Det gjorde at organisasjonen 
sto enda vanskeligere stilt da pandemien 
rammet i 2020.

Situasjonen så svært vanskelig ut i lang 
tid, men takket være en enorm innsats 

fra klubber, forbund, regioner, medlem-
mer og andre bidragsytere – i tillegg 
til sparing på alle mulige områder – 
klarte NKK å komme seg igjennom den 
alvorlige situasjonen.

Pandemien og de tilhørende konsekven-
sene førte til at det i 2020 ble gjen-
nomført langt færre utstillinger, prøver, 
konkurranser, kurs og øvrige NKK-rela-
terte aktiviteter. Takket være dedikerte 
ansatte, tillitsvalgte og andre frivillige 

ble det likevel gjennomført flere arran-
gementer der dette var mulig innenfor 
strenge smittevernsrestriksjonene. Dette 
har vi fått svært gode tilbakemeldinger 
på, og noe organisasjonen som helhet 
kan være stolte av. 

Selv i unntaksåret 2020 har NKK opp-
rettholdt et stort fokus på det viktige hel-
se- og velferdsarbeidet hos hund. Et av 
eksemplene er satsningen på BOAS-gra-
dering (Brachycephalic Obstructive 

Airway Syndrome) I 2019 innførte NKK 
sentral registrering av BOAS-gradering 
for rasene mops, engelsk- og fransk 
bulldog. I 2020 ble det innregistrert til 
sammen 162 graderinger.  

NKK har i løpet av 2020 satt i gang et 
stort prosjekt for å lage et nytt program, 
som muliggjør elektronisk innsending av 
HD/AD-røntgenbilder. Pandemien la 
begrensinger på arbeidet, men målet 
er at alle veterinærer/klinikker har tatt 
det i bruk innen utgangen av 2021.

I 2020 økte etterspørselen etter hund. 
Det førte til at det ble registrert hele  
10 % flere hunder i 2020 enn i 2019. 
29 260 nye valper ble registrert i NKKs 
registre i 2020, hvor border collien nok 
en gang var den mest populære rasen.  

Det politiske arbeidet fortsatte også i 
2020. Mye av ressursene ble brukt til 
å få politisk oppmerksomhet og hjelp til 
den alvorlige situasjonen NKK befant 
seg i, samtidig fortsatte også arbeidet 
med å tale hund og hundeeiers sak i 
en rekke ulike sammenhenger.

Én av de viktige politiske sakene hvor 
NKK fortsatte sitt arbeid gjennom 2020 
var i kampen for å få endret på dagens 
hundelov. Vi jobbet også 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 planleggingen. 

NKK arbeider kontinuerlig med å ut-
vikle organisasjonen, og for å nå de 
målsetningene som er forankret i vår 
formålsparagraf. Arbeidet med å bygge 
en god organisasjon og organisasjons-
kultur har derfor fortsatt i 2020. 

Én av de viktige 
politiske sakene 

hvor NKK fortsatte 
sitt arbeid gjennom 
2020 var i kampen 
for å få endret på 
dagens hundelov
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HELSE OG VELFERD

 NKK har gjennom en årrekke hatt opp-
merksomheten rettet mot registrering 

av helsedata fra screeningundersøkelser til 
bruk i avlsarbeidet. Siden 2020 har vært 
preget av covid-19 pandemien, ble mye 
av arbeidet med videreutvikling av nye 
og bedre avlsverktøy noe utsatt. Vi ønsker 
imidlertid ta opp igjen dette arbeidet så 
snart som mulig, og fortsette å vektlegge 
dette også i årene som kommer. 
 
Økt oppmerksomhet på helse og velferd 
i eksteriørbedømmelsen
Breed Spesific Instructions (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 tredje år. Dette ble gjort gjennom 
spørreundersøkelser til dommere og rase-
klubber i 2017. Det reviderte dokumentet 
var ferdig i mars 2018 og ble da 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. I 2020 ble BSI implementert i 
det digitale kritikksystemet. 
 
Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
De aller fleste raseklubber har laget første 
versjon av rasespesifikke avlsstrategier for 
sine raser. Å bevare tilstrekkelig genetisk 
variasjon i hver rase er ett av hovedfo-
kusene i RAS, og er også et tema NKKs 
administrasjon holder mange foredrag om 
i raseklubbene. Videre blir rasespesifikke 
forhold omtalt i BSI, alltid innarbeidet 
i RAS-dokumentene. Innsatsen klub-
bene har nedlagt i arbeidet med RAS 
fortjener stor respekt og anerkjennelse. 
Flere raseklubber har også gjennomført 
rasespesifikke elektroniske helseunder-
søkelser gjennom et samarbeid med 
seksjon for medisinsk genetikk ved NMBU 
Veterinærhøgskolen. Undersøkelsene gir 
svært verdifull informasjon ved utarbei-
delse av RAS, og er et verdifullt verktøy 
i avlsarbeidet. For flere raser er det nå 

på tide å sette i gang med arbeidet med 
andre versjon av RAS. På grunn av den 
spesielle situasjonen i 2019 og 2020, 
har det foreløpig ikke vært mulig å sette 
i gang det kapasitetskrevende arbeidet 
knyttet til revisjon av RAS.
 
Økning av genetisk mangfold
Genetisk variasjon har vært et sentralt tema 
på mange av de kursene og foredragene 
NKKs veterinærer har holdt også i 2020. 
Genetisk variasjon i en rase er svært viktig 
for å sikre god hundevelferd og fremgang 
i avlen, og er noe som har fått mye opp-
merksomhet de siste årene. For alle raser 
har det vært en økende bevissthet rundt 
viktigheten av dette, og ikke minst er det 
av stor betydning for de norske hundera-
sene. Enkelte av disse er svært små med 
hensyn til antall hunder, både nasjonalt 
og internasjonalt. 
 
Norske Harehundklubbers Forbund og 
NMBU Veterinærhøgskolen har i samar-
beid med NKK gjennom en årrekke hatt et 
utmerket samarbeid med krysningsprosjekt 
for dunker/hygenhund, haldenstøver/
hygenhund og finskstøver/haldenstøver. 

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.
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Lundehundprosjektet startet opp i 2013 og 
er et samarbeid mellom Norsk Lundehund 
Klubb og NKKs Helse- og registreringsav-
deling. De rasene som krysses inn, er norsk 
buhund, islandsk fårehund og norrbottenspets. 
Krysningshundene kan pares med lundehund, 
etter godkjenning fra 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. Det vil bli gjort en 
vurdering på om avkom etter et visst antall 
generasjoner kan registreres i det ordinære 
registeret, etter evaluering av eksteriør, hel-
se og temperament. Dette kan i så fall kun 
skje etter godkjenning fra Norsk Lundehund 
Klubb og NKK. I utgangen av 2020 var det 
til sammen 50 prosjekthunder, fordelt på tre 
generasjoner.
 
Nytt system for elektronisk innsending av 
HD/AD-røntgensaker
NKK har i løpet av 2020 satt i gang et stort 
prosjekt for å lage et nytt program, som 
muliggjør elektronisk innsending av HD/
AD-røntgenbilder. Programmet omfatter 

bestiller/eier-veterinær-saksbehandler 
NKK og røntgenavleser NKK. På grunn 
av covid-19-pandemien har også dette 
prosjektet blitt noe forsinket, men målet er 
at alle veterinærer/klinikker har tatt det i 
bruk innen utgangen av 2021. 

NKKs sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget (SU) avholdt to møter i 
2020, og har hatt en rekke saker til behand-
ling. Tiltak for å avhjelpe og fremme avl av 
funksjonelt sunne hunder har høyeste prioritet 
i SUs arbeid. SUs protokoller og årsrapport 
for 2020 er tilgjengelig på www.nkk.no 
 
NKKs oppdretterskole 
En ny runde med den populære kursse-
rien Oppdretterskolen startet opp igjen i 
2016. Kursene arrangeres av regionene, 
med foredragsholdere fra NKKs Helse- 
og registreringsavdeling. I 2020 var det 
planlagt i alt fire kurs. På grunn av Co-
vid-19-pandemien avholdt NKK kun to 
av fire planlagte kurs. 

BOAS-graderingskurs for veterinærer
Det ble avhold BOAS-graderingskurs for 
veterinærer i januar og august. Dette var 

kurs nummer to og tre i rekken siden NKK 
startet opp med innregistrering av BO-
AS-gradering etter cambridgemetoden for 
rasene mops, engelsk- og fransk bulldog. 
Det er nå 70 veterinærer godkjent for BO-
AS-gradering til innregistrering i Dogweb. 
 
Røntgenkurs for veterinærer
Det årlige røntgenkurset for veterinærer 
som ønsker avtale med NKK for innsending 
av røntgenbilder for offisiell avlesing og 
registrering i Dogweb, ble avholdt i oktober. 
 
Auskultasjonskurs for veterinærer
NKK avholdt auskultasjonskurs for veteri-
nærer i februar og det er nå 90 veterinærer 
godkjent for auskultasjon til innregistrering 
i Dogweb for rasen cavalier king charles 
spaniel. 

Forskningssamarbeid
NKK samarbeider tett med forskningsinsti-
tusjoner, i første rekke NMBU Veterinær-
høgskolen. NKK har de siste årene hatt 
økt oppmerksomhet mot hunders atferd-
segenskaper, og NKK leder to prosjekter 
på atferd og genetikk hos hund, finan-
siert helt eller delvis av Forskningsrådet. 

Siden 2020 har vært preget 
av covid-19 pandemien, 
ble mye av arbeidet med 
videreutvikling av nye og 

bedre avlsverktøy noe utsatt
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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 mot 
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.

NKK er glad for muligheten til å gjøre 
en enda bedre jobb for bedre helse og 
hundevelferd i årene som kommer. 

NKK er representert i styret i Stiftelsen 
Forskningsfondet Kreft hos Hund, som 
forvalter midler til forskning på hund. Vi-
dere er NKK representert i Agria & SKKs 
forskningsfond, som hvert år deler ut 4-5 
millioner til forskningsprosjekter i Nor-
den. Også i 2020 ble det bevilget midler 
til norske forskningsprosjektet gjennom 
dette fondet: Mekanismer for metasta-
sering av osteosarkom hos hund, Grey-
hound-hornsøyler (corn) og hårløshet i 
flanke (bald tigh), Kartlegging av mutasjon 

som forårsaker epilepsi hos vorstehhund 
samt Providencia alcalifaciens og dens 
innvirkning på tarmmikrobiota hos hund. 
 
Internasjonalt samarbeid
NKK fortsetter sitt arbeide i FCI Breeding 
Commission. I 2020 ble møtet avholdt 
digitalt. Viktige temaer på møtet var regler 
for registrering av hunder på tvers av lan-
degrenser og helseutfordringer hos hund, 
inkludert tannhelse og helseproblemer hos 
brachycephale raser. 

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår 
kontinuerlig gjennom NKUs vitenskapelige 
komité (NKU/VK) med årlige møter. Årets 
møte ble pga COVID-19-panedemien 
flyttet til 2021 og ble da avholdt digitalt. 
Sentrale temaer på møtet var anvendelse 
av DNA-tester i avlsprogram, eksteriøre 
overdrivelser, helseprogram for brachycep-
hale hunderaser, genetisk variasjon, scre-
eningprogrammene for hofteleddsdysplasi 
(HD) og albueleddsdysplasi (AD), m.m. 

NKUs røntgenpanel avholdt to møter i 
2020, det ene møtet digitalt på grunn av 
coronarestriksjoner. Røntgenpanelet består 
av de nordiske avleserne for hofteledds-
dysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD). 
Som et ledd i kvalitetssikringen sender 
hvert land to ganger årlig ti HD- og fem 
AD-bilder av på forhånd avtalte raser 
eller tilstander, til resten av panelet. Det 

er i første 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 før de gjennomgår og diskuterer 
dem i møtene.
 
International Partnership for Dogs (IPFD)
IPFD representerer en ny og spennende 
plattform for hele det globale hundesam-
funnet. Dette banebrytende samarbeidet 
mellom kynologiske organisasjoner, hel-
seregistre, forskere, veterinærorganisa-
sjoner 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 nett-
side som deler informasjon og veiled-
ning på mange plan. Her kan partnere 
og medlemmer møtes, dele informasjon 
og samarbeide ved bruk av en rekke ulike 
funksjoner på plattformen. Materialet som 
presenteres på DogWellNet.com viser 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 menneske. 
DogWellNet.com åpnet februar 2015, og 
er løpende videreutviklet siden åpningen.

Foto: Vibeke Brath
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Registrering
Det ble i 2020 registrert 29 260 valper. Dette er en oppgang 
fra 2019 da det ble registrert 26 839 valper. 

Det ble registrert 1 593 importer. Dette er en nedgang fra 2019, 
og skyldes sannsynligvis covid-19-pandemien. Av importene var 1 
000 fra de skandinaviske landene, fordelt på 801 fra Sverige, 91 fra 
Finland og 108 fra Danmark. Resterende 593 er fordelt på import fra 
resten av verden. Høyeste antall importer utenom Skandinavia var 
82 importer fra Polen, 80 fra Russland og 43 importer fra Tyskland. 

Landets aller mest populære hund i 2020 er igjen arbeidsjer-
net border collie. Dette er sjette gang rasen med de allsidige 
bruksegenskapene og den store arbeidslysten troner øverst på 
NKKs registreringsstatistikk. Blant de ti mest populære hundene, 
er det 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 2020, etterfulgt 
av gruppe 9, selskapshunder.  

Blant de nasjonale hunderasene ble registreringstallene: Dunker - 112, 
Haldenstøver - 38, Hygenhund - 42, Norsk Buhund - 162, Norsk 
Elghund Grå - 811, Norsk Elghund Sort - 230 og Norsk Lundehund 
-132. 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.

Heftet Regler for registrering blir oppdatert hvert år. Dette er et 
oppslagsverk for hvordan man registrerer hund i NKK. Her kan 
oppdrettere følge endringer som helsekrav for registrering av 

valpekull og hvilke raser som er åpne for innmønstring (åpen 
stambok) og raser som har innkrysning mellom varianter og 
raser m.m. Heftet finnes på NKK sine nettsider. 

Helseregistreringer
I 2020 fikk i alt 8875 hunder offisiell HD-diagnose og 4926 
hunder fikk offisiell AD-diagnose. I alt 89 boxere fikk spondylo-
sediagnose. Sentral  registrering av ryggrøntgen med tanke på 
forkalkede intervertebralskiver hos dachshund startet i august 
2013. I 2020 fikk 26 hunder offisiell ryggdiagnose.

DNA-tester, øyelysing, patellastatus og BOAS-gradering
Arbeidet med sentral registrering av resultater fra rase- og syk-
domsspesifikke DNA-tester er videreført også i 2020 og stadig 
flere raser får innvilget sentral registrering av DNA-tester til bruk 
i avlsarbeidet. Totalt 240 DNA-resultater ble registrert i 2020. 

For å registrere offisielle diagnoser fra øyelysing, må veterinæren som 
utfører undersøkelsen ha spesiell autorisasjon fra Den Norske Vete-
rinærforening. I 2020 fikk 7821 hunder offisiell øyelysingsdiagnose. 

Sentral registrering av patellastatus startet i 2013, og veterinæren 
som utfører undersøkelsen må ha avtale med NKK om å fastsette 
patellastatus for sentral registrering. I 2020 ble det registrert inn 
2246 patellaresultater i Dogweb.

I 2019 innførte NKK sentral registrering av BOAS-gradering 
for rasene mops, engelsk- og fransk bulldog. I 2020 ble det 
innregistrert til sammen 162 graderinger.  

Ultralyd hjerte og auskultasjon cavalier king charles spaniel
De første resultatene fra ultralydundersøkelser av hjerte ble 
registrert sentralt i 2018. Kun spesielle veterinærer godkjent 
av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi har anledning til å 

REGISTRERING OG 
MEDLEMSTJENESTER
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foreta offisielle hjerteundersøkelser med 
ultralyd, og i 2020 var det ni godkjente 
veterinærer. Enkelte av disse veterinærene 
reiser også rundt i landet og tilbyr sine 
tjenester ved flere klinikker. I 2020 ble 
119 hjerteundersøkelser med ultralyd re-
gistrert sentralt. Fra 2018 ble det også 
mulig å få offisiell auskultasjonsundersø-
kelse innregistrert for rasen cavalier king 
charles spaniel. Det er kun veterinærer 
med godkjent auskultasjonsavtale med 
NKK som kan foreta slike undersøkelser. 
I 2020 ble 174 auskultasjonsresultater 
innregistrert i Dogweb. 

Klinisk diagnose
Tilgjengelig informasjon om arvelig syk-
dom er svært viktig for oppdrettere som 
ønsker å finne en sunn partner til sin hund. 
Tidligere har det bare vært mulig å regis-
trere resultater fra screeningundersøkelser 
(undersøkelser tatt uavhengig av mistenkt 
sykdom) i NKKs database Dogweb. Imid-
lertid 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 diagnoser på arvelig 
klinisk sykdom. I 2020 ble det registrert 
50 arvelige kliniske diagnoser.

Gruppe
A  

(fri)
B  

(fri)
C  

(svak)
D  

(middels) 
E  

(sterk) Sum

01 523 526 354 98 16 1517

02 346 276 246 110 32 1010

03 49 122 164 69 8 412

04 2 2  1  5

05 640 533 406 105 19 1703

06 130 89 51 12  282

07 738 409 221 63 10 1441

08 1031 633 406 118 24 2212

09 110 70 63 20 10 273

10 13 6 1   20

Sum 3582 2666 1912 596 119 8875

Gruppe
0  

(fri)
01  

(svak)
02  

(middels) 
03  

(sterk) Sum

01 1165 53 20 28 1266

02 536 63 29 32 660

03 310 24 15 11 360

04 565 14 10 14 603

05 119 11 2  132

06 189 5 3 2 199

07 1438 58 46 38 1580

08 102 3  2 107

09 17 2   19

10 4441 233 125 127 4926

Sum 3928 261 151 151 4491

HD-avlesninger 2020 AD-avlesninger 2020

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.

Foto: Vibeke Brath
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ARRANGEMENTER
OG AKTIVITETER

Foto: O
le W

alter Sundlo

Antidoping 
Det ble ikke gjennomført dopingtester i 2020. 

Rekruttering til eksteriørdommerutdanning
Dommerelevkurset som startet siste kvartal 
i 2019 ble fullført i 2020, med kurshelg 
del to og eksamen. 9 nye dommerelever 
startet sin utdanning mot autorisasjon.  
I tillegg har mange andre dommere ut-
videt sin autorisasjon med nye raser. 
Høsten 2020 ble også to nye allround-
dommere autorisert, for første gang på 
mange år. Koronasituasjonen gjorde at 
situasjonen vi har hatt i mange år, med 
for dårlig rekruttering og for lav pro-
gresjon i etterutdanningen til allerede 
etablerte dommere, for alvor ble tydelig. 
NKK har for få eksteriørdommere, og 
gjennomsnittsalderen er for høy. For i 
det hele tatt å kunne dekke behovet kun 
med norske dommere i 2020-21, ble 
det iverksatt en ordning med dømming 
på dispensasjon for erfarne dommere 
som allerede hadde aspirantstatus på 
de aktuelle raser. Disse fikk i etterkant 
av en evaluering full autorisasjon på 
den aktuelle rasen. Dette har medført 
mange nye autorisasjoner i 2020-21, 
men behovet er fortsatt stort. 

Utdannelse som kan lede til bemyndigelse 
eller godkjenning 
Det ble i 2020 avholdt kurs i kategoriene for:

I tillegg ble det autorisert dommere i  
kategoriene for:

Deltakelse på messer 
Ingen representasjon på messer i 2020.

Norsk Vinner 
Norsk Vinnerutstilling ble avholdt på Lil-
lehammer i august, med de da innførte 
koronarestriksjoner for gjennomføring. 
Totalt deltok 3240 hunder. 

NKKs internasjonale utstillinger
NKK hadde 5 internasjonale utstillinger 
og 2 nordiske utstillinger i 2020. NKKs 
regioner har ansvaret for 2 av disse.  Totalt 
var det 47.701 påmeldte hunder, som til 
sammenligning er om lag halvparten av 
antallet påmeldte hunder i 2019. 

NKKs årskonkurranse: «Mestvinnende 
hund innen ulike raser på NKKs utstillin-
ger» ble videreført i 2020. 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 omsøkt 621 utstillinger 
(inkl. valpeshow), av disse er 254 blitt 
avlyst. I tillegg var det arrangert 338 agi-
litykonkurranser hvor 89 er meldt avlyst 
og 124 lydighetskonkurranser med 47 
avlysninger i 2020. Disse fordeler seg 
fra små rasespesialer på noen få titals 
deltakere til større arrangementer. 

Kategori Ant. 
kurs

Instruktør trinn 1 4

Instruktør trinn 2 - Lydighet 1

Instruktør trinn 2 - RIK 1

Figurant - K-test/Funksjons-
analyse/MH

2

Figurant/Testleder - K-test/
Funksjonsanalyse/MH

2

RIK grunnkurs 11*
* gir ikke autorisasjon, ligger til grunn for søknad 
 om RIK lisens

Autorisasjoner 2020 Totalt
Drevprøve for bassets 3

Drevprøve for dachshund 2

Drivende hunder tilsluttet NHKF 11

Elghundprøve bandhund 9

Elghundprøve løshund 38

Ettersøk (dømmer blod-og 
ferskspor)

33

Fuglehundprøve 12

Fuglehundprøve apport 2

RIK 71

Ringsekretær 7

Figurant - RIK 1

Mentalbeskrivelse Hund (MH) 1

Årsrapport 2020
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Championater og titler
Hunder som oppnår 3 ganger 1. premie-
ring i en av aktivitetskonkurransene (agility, 
agility hopp, lydighet, kreativ lydighet og 
rallylydighet) kan få stambokført mellomtittel.

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

Ettersøk
Det er avholdt 2 regionale kurs for oppda-
tering av ettersøksdommere i.h.h. til krav i 
forskrift om oppdatering av ettersøksdom-
mere (minst hvert 5.år) i 2020.

Totalt antall godkjente ettersøksekvipasjer i 
ettersøksregisteret: 11905 ekvipasjer.

Det er godkjent 1308 nye ettersøkshunder i 
året, fordelt på 2151 ettersøksekvipasjer, da 
det er godkjent flere førere på noen hunder.

Godkjente ekvipasjer for off. ettersøk (gått 
ettersøk videregående kurs del 2.) er 188 
for 2020.

Det er avholdt 5 kurs videregående ettersøk 
i regi av NKKs medlemsklubber.

Regelverk 
Følgende regelverk har blitt revidert:
Utstillingsregler
Championatregler

Norske deltakere i utlandet 
Ingen deltakelse i utlandet i 2020

Mellomtittel 2020
Agility Hopp klasse 1 59

Agility Hopp klasse 2 27

Agility Hopp klasse 3 17

Agility klasse 1 46

Agility klasse 2 22

Agility klasse 3 15

Freestyle klasse 1 6

Freestyle klasse 2 1

Heelwork to music klasse 1 2

Lydighet klasse 1 40

Lydighet klasse 2 23

Lydighet klasse 3 10

Rallylydighet klasse 1 247

Rallylydighet klasse 2 148

Rallylydighet klasse 3 72

Rundering C 1

Smeller 1 5

Sporhund A 1

Sporhund C 2

Sporhund D 10

Championater 2020
Nordic Utstilling Champion 13

Nordisk Agility hopp Champion 1

Nordisk Jaktchampion 6

Nordisk Utstilling Champion 8

Nordisk Viltspor Champion 1

Norsk Agility Champion 25

Norsk Agility Hopp Champion 20

Norsk Bruks Champion 3

Norsk Champion 3

Norsk Heelwork to Music Champion 1

Norsk Blodspor Champion 111

Norsk Viltspor (F) Champion 32

Norsk Jakt Champion 22

Norsk Jakt Champion (Bandhund) 57

Norsk Jakt Champion (Drev) 135

Nordisk Jakt Champion (drev) 10

Norsk Jakt Champion (Kombinert) 15

Norsk Jakt Champion (Løshund) 133

Norsk Jakt Champion (Rev) 1

Norsk Jakt Champion (Schweisshund) 9

Norsk Lure Coursing Champion 3

Norsk Lydighets Champion 14

Norsk Rallylydighet Champion 36

Norsk Trekkhund Champion 21

Norsk Utstillingschampion 1315

Norsk Vannprøve Champion 3

Norsk Viltspor Champion 15

Utenlandsk 171

Totalsum 2184

NKK hadde 
5 internasjonale utstillinger 

og 2 nordiske utstillinger 
i 2020
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Gerapokalen  
Ikke delt ut pga. Covd-19.

H.P.Pettersens minnepokal  
Ikke delt ut pga. Covd-19.

Kalapokalen 
Ikke delt ut pga. Covd-19.

NM i juniorhandling
Vinner av NM i juniorhandling 2020  
var Tea L. Sjølstad. 

NM agility 
Ikke arrangert pga. Covd-19.

NSU vedtok tidlig i pandemien at årskonkurranser innen utstillingsområdet utgår i 2020

TERMINFESTEDE PRØVER

STATISTIKK

Anleggsprøve blodspor 0 0 0

Anleggsprøve for tysk jaktterrier -- -- --

Apportprøve for spaniels 10 1 37

Apportprøve for spaniels bevegelig 3 2 20

Blodsporprøve - bevegelig 166 10 1985

Blodsporprøve - ordinær/samlet 117 23 1120

Brukshundprøve (nbf) 124 47 548

Bruksprøve for schweisshunder 1 0 37

Drevprøve for bassets - bevegelig 1 0 82

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 2 1 19

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 2 0 5

Drevprøve for dachshund - bevegelig 18 1 139

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 19 3 228

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 19 1 104

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 20 5 96

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 30 0 309

Elghundprøve 1-dags separat løshund 48 0 960

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 8 0 46

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 16 3 181

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 24 1 139

Elghundprøve 2-dags separat løshund 44 2 570

Elgsporprøve 19 10 18

Fersksporprøve - bevegelig 142 21 1365

Fuglehundprøve - høyfjell vinter 60 44 1549

Fuglehundprøve - høyfjell høst 49 0 6792

Fuglehundprøve - lavland høst 12 0 1765

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 36 5 1073

Fuglehundprøve – apport 25 1 1145

Fuglehundprøve - fullkombinert 13 1 41

Funksjonsanalyse 12 8 21

Harehundprøve - rr rådyrrenhet 26 1 --

Harehundprøve ep – elite 37 4 528

Harehundprøve sp - småhunder 32 6 168

Harehundprøve åp - åpen samlet 10 0 58

Harehundprøve åp - åpen separat 40 0 997

Hiprøve 0 0 0

Naturhiprøve 6 4 --

Jaktanleggsprøve for spaniel – bevegelig 1 1 0

Jaktanleggsprøve for spanielrasene 10 0 77

Jaktprøve for spaniels 14 2 112

Jaktprøve for halsende fuglehund 8 4 14

Jaktprøve for halsende fuglehund – bevegelig 2 0 35

Jaktprøve for retrievere - bevegelig 18 3 246

Jaktprøve for retrievere 133 29 1485

Jaktprøve for wachtelhund 2 0 --

Karaktertest 31 11 204

Kreativ lydighet 10 1 163

Lure-coursing for mynder 3 3 0

Mentalbeskrivelse hund 35 17 136

Nkks kåringsprøve 27 7 56

Rallylydighet 241 65 8491

Rik og rik-brukshundprøver 91 34 --

Smeller 23 15 116

Trekkhundprøve for polare raser 39 23 288

Vannprøve for newfoundlandshund 7 1 55

Sum antall prøver 1886 421 33623

Navn Navn
Antall

prøver
Antall

prøver
Avlyste

prøver
Avlyste

prøver
Antall

hunder*
Antall

hunder*

*Omfatter antall hunder på prøver i 2020 som er ferdig anerkjent pr. 24.9.21. Enkelte prøvetyper har ikke resultatregistrering 
og fremkommer derfor ikke (--).
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NM - ARRANGEMENTER 
2020

MEDLEMSTALL FORDELT  
PÅ KLUBBER I 2020

01.- 02.08 BLODSPORPRØVE - ORDINÆR
Sted: Vestfold og Buskerud. Arrangør: Vestfold og Buskerud 
Dachshundklubb, 1338 Sandvika
Norgesmester: Dvergdachshund strihåret, «Wervest’s Olga», 
Kveta, Øydis

22- 23.08 JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND
Sted: Nordli. Arrangør: Norsk Spesialklubb For Finsk Spets 
Og Norrbottenspets, 3719 Skien
Norgesmester: Finsk Spets, «Tiurbakkens Sisko», eier Kent Støkket

28. – 30.08 FUGLEHUNDPRØVE – SKOGSFUGL HØST 
Sted: Orkdal. Arrangør: Norsk Vorstehhundklubb avd.Trøndelag, 
7354 Viggja
Norgesmester: Irsk Setter, «Hercule des Soricieres du Sancy», 
eier Lene Moen

04.- 06.09 FUGLEHUNDPRØVE – HØYFJELL HØST 
Sted: Kongsvold. Arrangør: Nordenfjeldske Fuglehundklubb, 
7020 Trondheim
Norgesmester: Engelsk setter, «Berkjestølen`s Kira, eier Kristin 
og Bjørn Watle

12.- 13.09  LYDIGHET
Sted: Oslo. Arrangør: Oslo og Omegn Dressurklubb
Norgesmester: Boreder Collie, «Chocomate’s Netti Duck»,  
eier Hege Lindahl

15. - 16. 09 ELGHUNDPRØVE- LØSHUND
Sted: Evje. Arrangør: Aust-Agder Elghundklubb, 2660 Dombås
Norgesmester: Norsk Elghund Grå, «N J(L)CH Ero av Gaus-
bu», eier Olav Willy Eriksen

09. - 11.10 FUGLEHUNDPRØVE – LAVLAND HØST 
Sted: Østfold Arrangør: Vestfold Fuglehundklubb
Norgesmester: Pointer, «Heegårds Zuki», eier Frank Robert Brekke

24.10.FREESTYLE
Sted: Drammen. Arrangør: Norsk Freestyleforening, 3840 
Seljord
Norgesmester: Border Collie, «Vega», eier Marianne Elise Methi

24.10 HEELWORK TO MUSIC
Sted: Drammen. Arrangør: Norsk Freestyleforening, 3840 
Seljord
Norgesmester: Border Collie, «Storm», eier Jessica Karlgren

Raseklubbene 46 131

Forbund
Fuglehundklubbenes Forbund 16 055
Norske Elghundklubbers Forbund 6 454
Norske Harehundklubbers Forbund 4 889
Norske Dachshundklubbers Forbund 2 392

Regioner
Agder 1 485
Buskerud 1 727
Innlandet 2 564
Hordaland 1 939
Nordland 1 711
Nordvestlandet 2 736
Oslo/Akershus 3 456
Rogaland 1 705
Telemark/Vestfold 1 913
Troms/Finnmark 1 769
Trøndelag 2 205
Østfold 1 284

Norsk Kennel Klub Ungdom 120
Autoriserte Hundedommeres forening 164
Autoriserte Ringpersonells forening 110
Norsk Freestyleforening 55
Norsk Rallylydighet 424
Norsk Sau og Geit 295
Norsk Smellerklubb 192

SUM MEDLEMSKAP 101 775
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 I 2020 handlet mye av NKKs politiske 
arbeid om å få oppmerksomhet rundt 

den alvorlige økonomiske situasjonen 
NKK befant seg i. Det ble sendt flere hen-
vendelser til myndighetene for å belyse 
de betydelige økonomiske utfordringene 
Norsk Kennel Klub fikk i forbindelse med 
koronapandemiens tiltak. 

I innledende fase av pandemien traff 
ikke myndighetenes økonomiske hjelpe-
pakker NKK i særlig stor grad. Det var 
derfor helt nødvendig å få myndighe-
tenes oppmerksomhet, for å få forklart 
situasjonen NKK sto i og hva som måtte 
til for å redde organisasjonen. 

NKK, ved hjelp av dyktige tillitsvalgte, 
lyktes i å få oppmerksomhet rundt saken. 
Det førte blant annet til at Trygve Slagsvold 
Vedum (SP) og Anette Trettebergstuen (AP) 

fremmet NKKs sak for regjeringen. De to 
besøkte NKK i våre lokaler på Holmlia, 
med NRK til stede.

Mange ulike krefter var i sving for å forsøke 
å få kulturdepartementet og kulturministeren 
i tale om NKKs situasjon. Det var kulturde-
partementet som hadde ansvar for aktuelle 
tiltakspakker. NKKs stemme ble hørt. Fra 
Stortingets talerstol under en spørretime i 
mai 2020 svarte Abid Raja på spørsmål 
fra Emilie Enger Mehl (SP). Samme dag 
kom også svaret på det skriftlige spørs-
målet Anette Trettebergstuen (A) sendte 
om NKKs situasjon.

Saken førte til at NKK fikk mye politisk 
omtale og økt oppmerksomhet i nasjo-
nale og lokale medier. Det førte til at vi 
fikk oppmerksomhet rundt den aktuelle 
situasjonen. Samtidig gjorde det at enda 

flere fikk øynene opp for hva NKK er, hva 
organisasjonen jobber for, og viktigheten 
av å ha et sterkt NKK til stede i samfunnet. 
Dette er positivt for omdømmet også i et 
lengre perspektiv.

I 2020 fortsatte også det målrettede po-
litiske arbeidet på flere andre områder. 
NKK har hatt en stadig positiv utvikling 
når det kommer til økt synlighet i sam-
funnsdebatten. Vi har involvert oss i saker 
rundt hundehelse, avl, hundehold, hunders 
bevegelsesfrihet, og hatt et stort fokus på 
hundeloven som skal revideres.

Hundeloven 
I 2020 har NKK fortsatt å være en helt 
sentral aktør i kampen for å få endret hun-
deloven. Vi er tydelige på at denne loven 
må endres, fordi den ikke er bygget på 
et faglig godt nok grunnlag. I juni 2017 

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

Foto: Kjetil Vataker Johansen
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vedtok Stortinget at hundeloven 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.

I 2020 fortsatte NKK sitt arbeid med å på-
virke og spille inn endringer til hundeloven. 
I slutten av oktober opplyste Landbruks- og 
matdepartementet at de arbeidet med et 
konkret endringsforslag, og at dette ville 
sendes på høring i 2021. I desember 2020 
sendte derfor NKK brev til Landbruks- og 
matminister Olaug Bollestad.

I brevet ba vi om et møte med statsråden, 
for å få presentert og forklart hvilke 
endringer som nå må gjøres i hundelo-
ven, og hvorfor vi mener at akkurat disse 
endringene må prioriteres. I brevet utdyper 
vi også hvorfor vi mener at hele stilen i 
hundeloven bør endres, for å fremheve de 
positive sidene ved hundeholdet i større 
grad, og nedtone dagens fokus på straff, 
påbud og forbud.

Brevet førte frem, og NKK ble invitert til møte 
med statsråden og flere ledende personer 
i LMD. Møtet ble avholdt i februar 2021.

NKK ser flere utfordringer med dagens 
hundelov, og mener en revisjon av loven 
er den viktigste nasjonalpolitiske prosessen 

organisasjonen kommer til å arbeide med 
frem til ny lov er på plass. NKK har fulgt 
prosessen tett hele veien. Vi har blant annet 
sendt over våre lovendringsforslag og vært 
i møter med LMD ved flere anledninger 
for å fremme vårt syn på hundeloven, og 
komme med konkrete innspill til endringer 
vi mener må gjøres. 

Hundens bevegelsesfrihet 
Gjennom 2020 har NKK sendt hørings-
svar 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. Samtidig 
har vi oppfordret kommunene til å etablere 
friområder for hund, hvor det er fritak fra 
båndtvangen.

NKK ønsker at det skal opprettes flere 
friområder for hund, i form av hunde-
parker eller hundeskoger hvor det ikke 
er båndtvang. Slike områder er bra for 
folkehelsen. Ved å opprette slike områder 
i nærmiljøet, gir man et naturlig samlings-
punkt 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. 
Dette er et område NKK ønsker å satse 
enda mer på fremover.

Hundehelse 
NKK har alltid jobbet for at det skal avles 
frem funksjonsfriske og sunne hunder, og 
vi anerkjenner utfordringene vi møter i 
dette arbeidet. Derfor har vi i tillegg til å 
jobbe internt sammen våre rasekubber og 
oppdrettere, i flere år forsøkt å få myndig-
hetene til å gjennomføre tiltak som vil gjøre 
det enklere for oppdrettere å avle sunne 
og funksjonsfriske hunder.

Et konkret tiltak NKK ønsker er å innføre 
obligatorisk ID-merking av hund. NKK har i 
mange år vært en forkjemper for å få innført 
obligatorisk ID-merking. Vi mener dette vil 
gagne både dyrevelferd, hundehelse og 
folkehelse. Dette arbeidet fortsatte i 2020, 
hvor vi blant annet engasjerte oss politisk. 
Da justiskomiteen på stortinget valgte å 
stemme ned et representantforslag om å 
innføre obligatorisk ID-merking tok blant 
annet NKK kontakt med flere politiske 
partier på Stortinget, hvor vi ba partire-
presentantene om å trosse Justiskomiteens 
innstilling, og heller stemme for å innføre 
obligatorisk ID-merking av hund. 

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 2021 vil NKK fortsette 
det målrettede og viktige arbeidet ut mot 
myndigheter og samfunn.

Foto: Kjetil Vataker Johansen
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 Gjennom store deler av 2020 handlet 
synlighetsarbeidet om å få oppmerk-

somhet på NKKs situasjon. I tidlig fase 
av pandemien ble det klart at ingen av 
myndighetenes økonomiske rednings-
pakker til frivilligheten traff NKK. Det ble 
derfor lagt ned et stort og viktig arbeid 
både mot media og myndigheter, også 
med hjelp fra NKKs tillitsvalgte, for å rette 
oppmerksomheten mot NKKs situasjon.

Det førte til at vi fikk mye omtale og opp-
merksomhet fra nasjonale og lokale medier. 
Det førte til at vi fikk oppmerksomhet rundt 
den aktuelle situasjonen, men samtidig 
gjorde det at enda flere fikk øynene opp 
for hva NKK er og hva organisasjonen 
jobber for. Dette er positivt for omdømmet 
også i et lengre perspektiv.

Arbeidet med å få oppmerksomhet på 
NKKs som hundeeiernes organisasjon 
fortsatte også gjennom 2020. Særlig saker 
om registreringstall, båndtvang, rettsikkerhet 

for hund og hundeeier, og informasjon om 
rasehunder er eksempler på tematikk som 
stadig har ført til oppslag i media.

NKK blir stadig kontaktet av journalister på 
jakt etter informasjon om hund og hundehold. 
Dette gjelder på alle områder, inkludert infor-
masjon om registreringstall, utstillingene våre, 
generell og nyttig informasjon til hundeeiere. 

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.

Publiserte innlegg på Facebook når svært 
mange, og innlegget med størst rekkevidde 
i 2020 nådde over 600 000 personer.  

Tematikk som opptar publikum og opp-
muntrer til interaksjon, som for eksempel 
tematikken rasehund versus blandings-
hund, skaper et betydelig engasjement 
som er med på å vise frem hva NKK står 
for. I overkant av 52 000 personer likte 
Facebook-siden til NKK ved utgangen 
av 2020. Det er en økning på i overkant 
av 9000 personer på to år.

Instagram har en mer uformell profil enn 
Facebook, men også her stiger antall føl-
gere jevnt. Instagram-kontoen til NKK 
hadde ved utgangen av 2020 rundt  
15 000 følgere. Instagram egner seg veldig 
bra for å engasjere tilhengere. NKK har 
gjennom hele året oppfordret våre følgere 
til deling av bilder fra sine liv med hund, 
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.

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, samt selge inn 
det vi selv produserer til media. I tillegg tar vi sikte på å være aktive i sosiale medier. 
Dette fører totalt sett til mer synlighet i samfunnet.

Foto: Kjetil Vataker Johansen

SYNLIGHET I PRESSEN 
OG SAMFUNNET
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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 
påminnelse om frister til arrangemen-
ter. Nyhetsbrev brukes også aktivt i  
promoteringen av NKK-butikken.

NKK kan vise til en høy åpningsrate 
av utsendte nyhetsbrev (i overkant av 
40 %), enkelte nyhetsbrev åpnes av 
over 50 % av mottakere som blir sett 
på som svært høyt. 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 2020 
benyttet nyhetsbrev til å spre informasjon 
til klubber og forbund, blant annet om 
støtteordninger som momskompensasjon, 
informasjon om aktuelle høringer og 
annen relevant informasjon.

Foto: Kjetil Vataker Johansen
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 Utdanningsvirksomheten har dessverre blitt 
skadelidende under Covid-19. Svært 

få fysiske kurs og aktiviteter har blitt avholdt 
grunnet strenge restriksjoner. Informasjons-
delingen har likevel fortsatt der det er mulig. 

NKK-Akademiet
I 2020 startet NKK også et arbeid med 
digital formidling. I portalen vi har valgt å 
kalle NKK-Akademiet på våre nettsider har 
NKK samlet informasjon om våre ulike kurs 
og utdanninger. Men i tillegg til de fysiske 
kursene NKK tilbyr, har vi altså utviklet og 
lagt til en samling gratis digitale e-læringskurs.

NKK har lenge hatt et ønske om å tilby helt 
enkle digitale e-læringskurs til våre med-
lemmer og andre hundeinteresserte. I 2020 
ble det en realitet. Da ble de første kursene 
lansert, som siden har blitt utviklet videre. 
Gjennom enkle og illustrative kurs kan man 
lære seg mer om hund, hundehold, og ulike 
aktiviteter med hund. NKK har med god hjelp 
av våre dyktige tillitsvalgte i klubber, forbund 

og regioner produsert kursinnholdet.
Verktøyet som benyttes til å lage kurs, er 
enkelt og intuitivt å bruke. Det gjør det mulig 
for ulike fagpersoner innad i NKK å dele 
sin kunnskap om hund og hundehold på 
en effektiv og oversiktlig måte, gjennom 
produksjon av ulike kurs. Kursene er enkle 
og illustrative, slik at det forhåpentligvis blir 
en litt morsommere måte å lære seg noe 
nytt, eller friske opp gammel kunnskap på.

Samarbeid og kunnskapsdeling
NKK er del av flere nettverk vi drar nytte 
av. Frivillighet Norge, Norsk Friluftsliv, og 
Studieforbundet natur og miljø er blant disse 
nettverkene. NKK ser stor verdi av å være en 
del av disse også med tanke på kunnskaps-
formidling og utdanning, da det blant annet 
kan søkes økonomiske midler til ulike kurs og 
prosjekter gjennom disse organisasjonene. 

NKKs visjon er at vi gjennom en inkluderen-
de avlsstrategi som bygger på opplæring, 
kunnskap og respekt, skal avle Europas 

beste og friskeste hunder. Et godt samar-
beid ulike veterinære fagmiljøer er derfor 
svært viktig i NKKs arbeid. Det er viktig at 
vi spiller på lag i arbeidet for hundevelferd 
og helse. Et eksempel på dette er NKKs 
mangeårige samarbeid nære samarbeid 
NMBU Veterinærhøgskolen som fortsatte 
også i 2020. 

NKK jobber for å spre 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 hundevelferd og glede. Kunn-
skapsformidling til kommende veterinærer 
og annet dyrehelsepersonell er svært viktig 
for framtidas samarbeid med veterinær-
miljøet. Vi må benytte de mulighetene vi 
har til å fremme forståelsen for det viktige 
arbeidet som gjøres i våre klubber og 
forbund. Dette arbeidet ble naturlig nok 
begrenset av koronapandemien, men vil 
satses videre på inn i 2021.

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

UTDANNING OG 
KUNNSKAPSFORMIDLING

Foto: Kjetil Vataker Johansen
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 Da regjeringen stengte ned Norge for 
å hindre spredning av Covid-19, ble 

NKKs eksistensgrunnlag revet vekk. NKK 
er helt avhengig av inntekter fra ulike akti-
viteter, og dette inntekstgrunnlaget forsvant 
da med umiddelbar virkning.

I administrasjonen ble det dermed innført sto-
re sparetiltak. Over 60 % av medarbeiderne 
i NKK ble permittert fra og med 1. april, og 
i løpet av året ble åtte medarbeidere sagt 
opp. Totalt førte dette til en drastisk reduk-
sjon i NKKs kapasitet, og organisasjonen 
måtte drifte på et absolutt minimumsnivå og 
fokusere på å gjennomføre helt nødvendige 
driftsoppgaver gjennom året. 

Gjennom 2020 jobbet NKKs administrasjon 
i all hovedsak fra hjemmekontor. Takket 
være nødvendig IT-satsning i 2019 hadde 
NKK allerede byttet over til skylagring, 
som gjorde de ansatte i stand til å jobbe 
hjemmefra. Dette var ikke mulig tidligere, og 
viste seg å bli et svært viktig grep da pan-
demien rammet. I tillegg hadde de ansatte 
tilegnet seg nødvendig Teams-kompetanse 

som gjorde overgangen til hjemmekontor 
mer smidig. Det gjorde at de fortsatt kunne 
samhandle med hverandre og tillitsvalgte 
på en god og effektiv måte selv om det 
ikke var mulig å møtes fysisk.

Arbeidsformundersøkelser gjennomført 
blant administrasjonens medarbeidere har 
vist at det har blitt jobbet mer effektivt på 
hjemmekontor enn det som var tilfellet da 
alle var til stede i administrasjonens lokaler 
på Holmlia. For mest mulig effektivt arbeid i 
fremtiden vil det derfor være viktig for NKKs 
administrasjon å finne den beste balansen 
mellom «hjemmekontor» og «felleskontor».

NKKs administrasjon har en uttrykt holdning 
mot mobbing. Varslings- og oppfølgings-
rutiner er på plass. I løpet av 2020 ble 
det ikke varslet om noen mobbesaker. 
Administrasjonen vektlegger dialog mellom 
ledelse og ansatte gjennom sine allmøter 
og i den daglige driften.

NKK har et uttalt mål om å jobbe for hun-
develferd og glede for både hund og eier. 

Gevinstene ved å uttrykke at dette er 
høyt prioritert overfor myndigheter, be-
slutningstakere og publikum er store for 
hele organisasjonen. Selv om arbeidet 
av kapasitetsmessige årsaker har vært 
redusert, har administrasjonen 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, og oppmerksomheten 
NKK fikk etter politiske henvendelser under 
pandemien, har ført til at NKK i større grad 
enn tidligere opplever å bli konsultert av 
politiske myndigheter i ulike saker knyttet 
til hund og hundehelse.

Gjennom året har administrasjonen hatt et 
fokus på å forbedre de digitale arbeidspro-
sessene 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 
kontinuerlig med forbedring av prosesser 
og tilgjengelig verktøy både for administra-
sjonens ansatte og våre klubber, forbund, 
regioner og klubbenes medlemmer.

Ved utgangen av 2020 besto NKKs administrasjon av 25,2 årsverk, fordelt på 
43 ansatte. Kjønnsfordelingen ved utgangen av året var 32 kvinner og 11 menn.  
De mange utfordringene koronapandemien brakte med seg, preget NKKs 
administrasjon betydelig gjennom hele 2020. 

Foto: Kjetil Vataker Johansen

NKKs
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Foto: Vibeke Brath
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