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NKK har til 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. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i
ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs
formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale
forpliktelser.

1. Visjon
Norsk Kennel Klub skal være den ledende organisasjonen for ansvarlig raseavl, hundehold og
aktiviteter med hund i Norge.

2. Misjon
Mer enn 120 års dokumentert erfaring med avl av sunne og funksjonelle rasehunder skal være
fundamentet for å utvikle Norsk Kennel Klub som Norges hundeeierorganisasjon.
NKK skal være talerør for tilsluttede klubber og forbund i det offentlige rom. NKK skal arbeide
for å sikre hunden og hundeeiernes plass i samfunnet.
NKK skal ivareta klubbers og forbunds fellesinteresser og være et serviceorgan for disse NKK
skal arbeide for gode felles retningslinjer, løsninger og avtaler der dette er hensiktsmessig

3. Hvem er NKK?
NKK er en sammenslutning av selvstendige forbund, raseklubber og lokale hundeklubber fra
hele Norge. NKK utgjør det organiserte hunde-Norge.

4. NKKs satsingsområder i perioden 2020 - 2022
Levere god og effektiv kundeservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med gode
digitale verktøy og prosesser.

•

Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til myndigheter og
relevante aktører, med fokus på hundevelferd og helse.

•

Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan utøve sin
naturlige adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige egenskaper tilsier.

•

Levere god og effektiv kundeservice for medlemsklubbene og tilrettelegge med
gode digitale verktøy og prosesser
Det er klubbene og forbundene som er NKKs kjerne, og NKK er helt avhengige av
velfungerende og aktive klubber og forbund for å lykkes med sine oppgaver. Sammen jobber
vi for at alle hundeeiere ønsker å være medlem i NKKs klubber og forbund.
NKKs regioner, klubber og forbund jobber aktivt for at hundeiere skal føle tilhørighet til
hundemiljøet og kunne drive aktivitet med hund i sitt nærmiljø.
For at våre medlemsklubber og forbund skal være så aktive, ansvarlige, dyktige og attraktive
som mulig må de ha en god forståelse både for sin egen rolle, og for sin rolle i det fellesskapet
som utgjør NKK.
Sammen utgjør vi en handlekraftig og slagkraftig samfunnsaktør som arbeider for våre viktige
mål.
For å få til dette må våre klubber og forbund bli gitt gode, tidsriktige rammevilkår og verktøy,
herunder IT- verktøy, som best mulig setter dem i stand til å løse sine oppgaver effektivt.
NKKs administrasjon må være godt dimensjonert for å støtte klubber og forbund i sin
virksomhet, og yte god medlemsservice på tidsriktige forum.
Klubber, forbund, medlemmer, og øvrig publikum må møtes med informasjon og
kommunikasjon som oppleves som målrettet og aktuelt, Vi må kunne kommunisere på alle
aktuelle kanaler – sosiale medier, apper, chatter og lignende.
For å få til dette må NKK kontinuerlig arbeide for en bedre og tydeligere
organisasjonsforståelse og- kompetanse, tydelige beslutnings- og kommunikasjonslinjer,
bedre tilpassede og mer robuste IT verktøy, og bedre IT kompetanse i alle ledd.

Være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør med gode relasjoner til
myndigheter og relevante aktører, med fokus på hundevelferd og helse.
Vi arbeider for å skape politisk forståelse for hundens verdi og for rettigheter og muligheter til
å holde hund, utfolde seg med hund og opptre med hund i det offentlige rom.

For å være i stand til å påvirke de viktige beslutningstagerne og det brede publikum må NKK
være tilstede på de rette arenaene på rett måte. Vi må posisjonere oss slik at vi har en god
dialog med så mange beslutningstakere som mulig, både direkte og indirekte. NKK skal
fremstå som en profesjonell og etterrettelig organisasjon, med et helhetlig og ansvarlig syn på
hundens plass og rolle i Norge. Vi skal hele tiden søke etter å fremstå som en relevant
samtalepartner for politiske aktører og beslutningstakere, og være det naturlige valg i
forarbeider og høringer om lover, regelverk og rammevilkår.
NKK er partipolitisk uavhengig, og søker å oppnå innflytelse i alle de relevante politiske
partier.
NKK skal aktivt søke å bygge gode allianser med andre organisasjoner hvor vi deler interesser
og mål. Vi skal også i denne sammenhengen fremstå som en profesjonell og helhetstenkende
organisasjon som er den naturlige samarbeidspartner for andre organisasjoner og
institusjoner.
For å få til dette må NKK arbeide for å øke påvirkningskraft og tyngde, herunder ikke minst å
øke vårt medlemstall. For denne perioden er målet å øke til 90 000 unike medlemmer. Dette
representerer om lag 17% av hundeeierne i Norge, og utgjør en medlemsvekst på 25% fra
dagens nivå.

Opprettholde og tilrettelegge for aktiviteter, for å kunne ha hunder som kan
utøve sin naturlige adferd og de aktiviteter rasen og deres særlige
egenskaper tilsier.
For NKK er det helt sentralt at hundene kan utøve sin naturlige adferd, og at lover, regler
og øvrige rammevilkår så langt som praktisk mulig legger til rette for dette.
For å oppnå dette målet vil NKK arbeide for at lover, regler og forskrifter er utformet slik at
dagens og fremtidens gode aktiviteter med hund er mulig å gjennomføre på best mulig
vis. NKK vil videre arbeide for at vi har en samlet organisasjon som har ressursene,
kompetansen, og motivasjonen til å gjennomføre de gode og attraktive arrangementer
med hund.
Våre arrangementer skal oppleves som gode med en bred aksept i samfunnet
For få til dette må NKK i tillegg til å opprettholde og bedre rammevilkårene for aktivitet
med hund også ha interne ressurser til å gjennomføre aktivitetene, herunder ikke minst en
større økonomisk handlefrihet. Dette oppnås gjennom økt medlemstall, økte inntekter ved salg
og sponsorssamarbeid, og aktiviteter som også gir en økonomisk gevinst.
For denne perioden er målet å ha en økonomisk handlefrihet på minimum kr 10 millioner
ved periodens utløp.

