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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.

2021 var fortsatt preget av koronapande-
mien, og ga fortsatt noen begrensninger 
på aktivitetetene. 

NKKs Representantskapsmøte (RS) for 
2020 ble avholdt 20.mars 2021. Dette RS 
var blitt utsatt som følge av koronapande-
mien. Møtet ble avholdt digitalt på Teams. 
Det daværende Hovedstyre (HS) trakk seg 
(med unntak av et medlem) under NKKs 
Representantskapsmøte 2020. Det ble 
avholdt digitalt ekstraordinært represen-
tantskapsmøte i 25.april 2021, hvor nytt 
HS ble valgt. RS 2021 ble avholdt som 
ordinært i november. 

Også størsteparten av 2021 var preget av 
pandemien. Aktivitetene tok seg riktignok 
opp, men fortsatt med flere restriksjoner. 
Begrepet «koronautstilling» var innarbeidet 
og både utstillere og arrangører var nå 
godt vandt med denne typen utstillinger. 
Utstillingen i Sandefjord i november var den 
første uten koronarestriksjoner på nesten to 
år. Påmeldingstallet viste at mange hadde 
savnet en mer normal utstilling, selv om 

tilbakemeldingene på «koronautstillingene» 
har vært gode. 

NM i juniorhandling ble avholdt på utstil-
lingen i Sandefjord. 

Administrasjonen var dessverre ikke rigget 
til å håndtere økningen i alle aktivitetene, 
som følge av nedbemanningen gjennomført 
i unntaksåret 2020.  

De ansatte var preget av situasjonen med 
høyt arbeidspress og stor slitasje, samt at 
flere nøkkelpersoner valgte å slutte. Dette 
medførte at saksbehandlingstiden ble lang 
og slitasjen på ansatte deretter. 

I 2021 fortsatte den økte etterspørselen 
etter hund. 37 376 nye valper ble registrert 
i NKKs registre i 2021, 20% flere enn året 
før, hvor border collien nok en gang var 
den mest populære rasen. NKK opplevde 

altså nok et toppår når det gjelder regis-
treringer, og økningen i registreringer for 
2021 var hele 30% fra «normalåret» 2019. 

Det politiske arbeidet fortsatte også i 2021. 
En av de viktige politiske sakene hvor NKK 
fortsatte sitt arbeid gjennom 2021, var i 
kampen for å få endret på dagens hun-
delov. Det ble lagt ned et større arbeid 
med å utarbeide høringssvar til endring av 
hundeloven da dette ble sendt på høring 
i slutten av 2021. 

Vi jobbet også videre for å sikre hundens 
bevegelsesfrihet. Hunder har stor positiv 
betydning for menneskers fysiske og psy-
kiske helse, og vi mener det må tas større 
hensyn til hunder og hundeeiere i den 
politiske planleggingen. 

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 2021.

Rettsaken har medført større søkelys på 
hundehelse. NKK har hele tiden hevdet 
at den registrerte og kontrollerte avlen 
som utføres av oppdrettere tilknyttet NKKs 
klubber og forbund er den aller beste 
måten å fremme god hundehelse. 

Året bar videre preg av konsolidering og 
å få kontroll på økonomien. Ved utgangen 
av 2021 var det igjen kontroll. 

Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2021 
på kr 24.805.272 samt en egenkapital på 
kr 38.730.292.

En av de viktige 
politiske sakene 

hvor NKK fortsatte 
sitt arbeid gjennom 
2021, 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 også 2021 har 
vært preget av covid-19 pandemien, har 
arbeidet med å videreutvikle nye og bedre 
avlsverktøy blitt forsinket. Vi tar imidlertid 
opp dette arbeidet i 2022. 
 
Økt oppmerksomhet på helse og velferd 
i eksteriørbedømmelsen
Breed Spesific Instructions (BSI) regar-
ding exaggeration in pedigree dogs er 
et felles program for hele Norden, og 
har vært gjeldende siden 2014. BSI har 
en generell del som gjelder alle hunder, 
uansett rase. Det er også en rasespe-
sifikk 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 raseklubber i 2017. Det 
reviderte dokumentet var ferdig i 2018 
og ble da tatt i bruk på NKKs utstillinger. 
I 2020 ble BSI implementert i det digitale 
kritikksystemet. 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
De aller fleste raseklubber hadde i 2021 
en rasespesifikk avlsstrategi (RAS). De ra-
sespesifikke avlsstrategiene omtaler viktige 
aspekter ved avl av den aktuelle rasen, som 
helse, genetisk variasjon, mentalitet, brukse-
genskaper og bygning. RAS-dokumentene 
skal gi en oversikt over situasjonen i rasen i 
dag, identifisere områder som må forbedres, 
og beskrive hvilke tiltak og retningslinjer som 
iverksettes for å nå målsetningene. 

Å bevare tilstrekkelig genetisk variasjon i den 
enkelte rase er ett av hovedfokusene i RAS, 
og er også et tema NKKs administrasjon 
holder mange foredrag om i raseklubbe-
ne. Det legges også stor vekt på å velge 
relevante helsetester, og utarbeide planer 
for effektiv forbedring av helsesituasjonen i 
rasen. Videre er det fokus på å forebygge/
reversere overdrevne eksteriørtrekk som kan 
disponere for sykdom. Eventuelle rasespesi-
fikke forhold som er omtalt i BSI, innarbeides 
derfor alltid i RAS-dokumentene. 

Flere raseklubber har i 2021 gjennom-
ført rasespesifikke elektroniske helse-
undersøkelser gjennom et samarbeid 

med seksjon for medisinsk genetikk ved 
NMBU Veterinærhøgskolen. Undersø-
kelsene gir svært verdifull informasjon 
om helsesituasjonen i rasen, og er et 
nyttig verktøy ved utarbeidelse av RAS 
og i det praktiske avlsarbeidet. 

De rasespesifikke avlsstrategiene skulle 
etter planen vært revidert etter 5 år. Revi-
sjonen har imidlertid blitt utsatt i påvente 
av nye IT-verktøy, som har blitt forsinket 
på grunn av stort trykk på nye IT-behov, 
kombinert med redusert kapasitet under 
pandemien. Revisjon var derfor ikke 
mulig å gjennomføre i 2021, men står 
på dagsorden for 2022.
 
Genetisk variasjon
Genetisk variasjon har vært et sentralt 
tema på mange av de kursene og fore-
dragene NKKs veterinærer har holdt også 
i 2021. Genetisk variasjon i en rase er 
svært viktig for å sikre god hundevelferd 
og fremgang i avlen, og er noe som har 
fått mye oppmerksomhet de siste årene. 
For alle raser har det vært en økende 
bevissthet rundt viktigheten av dette, 
og ikke minst er det av stor betydning 

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.

Foto: Vibeke Brath

Årsrapport 2021
4

Innhold



for de norske hunderasene. Enkelte av 
disse er svært små, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Norske Harehundklubbers Forbund, NMBU 
Veterinærhøgskolen og Norsk Kennel 
Klub har i en årrekke samarbeidet om et 
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 de norske hun-
derasene og hunder som er registrert i NKK. 

Krysningsprosjektet for lundehund startet 
opp i 2013 og er et samarbeid mellom 
Norsk Lundehund Klubb og NKKs helse- 
og registreringsavdeling. Formålet med 
prosjektet er å øke den generelle genetiske 
variasjonen i lundehundrasen, og samtidig 
redusere forekomsten av mage-/tarm-
sykdommen intestinal lymfangiektasi. De 
rasene som krysses inn, er norsk buhund, 
islandsk fårehund og norrbottenspets. Pro-
sjektvalpene blir i første omgang registrert 
i et sideregister med spesielle registre-
ringsnummer, som er kodet slik at man ser 

hvilken rase som er krysset inn og hvilken 
generasjon hunden tilhører. Målet er at 
prosjektvalper etter hvert kan tas inn i det 
ordinære registeret, og på den måten bidra 
til den genetiske variasjonen og helsesitu-
asjonen i lundehundpopulasjonen. Dette 
kan i så fall kun skje etter godkjenning fra 
Norsk Lundehund Klubb og NKK, etter en 
grundig evaluering av helse, temperament 
og eksteriør. Ved utgangen av 2021 var 
det født til sammen 68 prosjektvalper, 
fordelt på tre generasjoner.

Nytt system for elektronisk innsending av 
HD/AD-røntgensaker
NKK har i løpet av 2021 gjennomført et 
stort prosjekt som muliggjør elektronisk 
innsending av HD- og AD-røntgenbilder. 
Programmet omfatter bestiller/eier-veteri-
nær-saksbehandler NKK og røntgenavleser 
NKK. Fra 1.1.2022 er det ikke lenger mulig 
å sende inn disse røntgenbildene på annen 
måte. Innen utgang av 2021 hadde 334 
veterinærklinikker og over 1000 veterinæ-
rer tatt det nye systemet i bruk. Prosjektet 
er omtalt i artikkel i Hundesport nr. 1-22 
(http://viewer.zmags.com/publication/
e9f4bab9#/e9f4bab9/74)

NKKs sunnhetsutvalg
Sunnhetsutvalget (SU) avholdt to møter i 
2021. En rekke saker har vært til behandling, 
hvor vedtak for å fremme avl av funksjonelt 
sunne hunder er prioritert. SUs protokoller 
og årsrapport for 2021 er tilgjengelig på 
nkk.no. 
 
NKKs oppdretterskole 
Oppdretterskolen startet opp igjen i 2016. 
Kursene arrangeres av regionene, med 
foredragsholdere fra NKKs Helse- og 
registreringsavdeling samt eksterne fore-
dragsholdere. Kurset er delt i to deler med 
forskjellige temaer innenfor avl, genetikk 
og oppdrett. NKK ønsker å fokusere på 
kunnskap, samarbeid, åpenhet og re-
spekt blant oppdrettere og hundeeiere. 
Oppdretterskolen er et viktig ledd i denne 
satsingen. I 2021 var det planlagt i alt fire 
kurs. Tre kurs ble arrangert som planlagt, 
mens ett kurs ikke ble gjennomført på grunn 
av Covid-19-pandemien

BOAS-graderingskurs for veterinærer
NKK avholdt BOAS-graderingskurs for 
veterinærer i september. Dette var kurs 
nummer fire i rekken siden NKK startet 

NKK har i løpet av 2021
gjennomført et stort prosjekt 

som muliggjør elektronisk
innsending av HD- og

AD-røntgenbilder
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opp med BOAS-gradering etter Cambrid-
ge-metoden for rasene engelsk bulldog, 
fransk bulldog og mops i 2019. Det er nå 
ca. 100 veterinærer godkjent i Norge 
for BOAS-gradering til innregistrering i 
DogWeb.
 
Røntgenkurs for veterinærer
Det årlige røntgenkurset for veterinærer 
som ønsker avtale med NKK for innsen-
ding av røntgenbilder for offisiell avlesing 
og registrering i DogWeb, ble avholdt 
22. september med 82 deltagere. Kurset 
ble for første gang arrangert digitalt og 
med kursavgift. Kurset er omtalt i artik-
kel i Hundesport nr. 4-21 (http://viewer.
zmags.com/publication/2be0b82c#/
2be0b82c/74)
 
Forskningsforum Hund
Hensikten med Forskningsforum Hund 
er å formidle informasjon om pågående 
forskning på hund. Unge forskere ved 
NMBU, Veterinærhøgskolen oppfor-
dres til å presentere sine prosjekter og 
forskningsresultater. Forskningsforum Hund 
ble arrangert for 24. gang, men første 
gang digitalt og landsdekkende, 24. 
November 2021. Dette muliggjorde at 
181 hundeinteresserte fulgte seminaret. 
Artikler fra noen av foredragene finnes i 
Hundesport nr. 2-22 

Forskningssamarbeid
NKK samarbeider tett med forskningsin-
stitusjoner, i første rekke NMBU Veteri-
nærhøgskolen. NKK leder for tiden to 
forskningsprosjekter i samarbeid med 
seksjon for medisinsk genetikk ved NMBU 
Veterinærhøgskolen, som er finansi-
ert helt eller delvis av Forskningsrådet. 
Prosjektene har blant annet fokus på 
arvelige atferdsegenskaper hos hund, 
som lydangst og sosial frykt. Målet er 
å identifisere gener som koblet til vikti-
ge atferds- eller helseegenskaper. Økt 
kunnskap om arvelige egenskaper hos 
hund er nyttig for å drive med effektivt 
avlsarbeid, for mer veltilpassede, friske 
og rasetypiske hunder. 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. 
Videre er NKK representert i Agria & 

SKKs forskningsfond, som hvert år deler 
ut 4-5 millioner til forskningsprosjekter 
i Norden. Også i 2021 ble det bevilget 
midler til norske forskningsprosjekter 
gjennom dette fondet: «Koagulasjons-
faktorer i blodplasma som diagnostisk 
test for huggormbitt hos hund», «Genetisk 
kartlegging av øyesykdommen distichi-
asis hos hund» og «Defekter i proximale 
nyretubuli hos hund» (alle ved NMBU 
Veterinærhøgskolen).
 
Stiftelsen Forskningsfondet Kreft hos Hund
NKK er representert i styret i Stiftelsen 
Forskningsfondet Kreft hos Hund, som for-
valter midler til forskning på hund. Det ble 
delt ut midler til to prosjekter ved NMBU, 
Veterinærhøgskolen som kom inn under 
stiftelsens formål.
 
Nordisk samarbeid
Nordisk samarbeid om avl og helse pågår 
kontinuerlig gjennom NKUs vitenskapelige 
komité (NKU/VK) med årlige møter, og 
under gruppering (DNA-gruppen). Årets 
møte ble pga. COVID-19-panedemien 
avholdt digitalt 12.-14. April.

NKUs røntgenpanel
NKUs røntgenpanel avholdt to møter i 
2021, begge digitalt på grunn av coro-
narestriksjoner. 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. Avleserne leser bildene 
uavhengig av hverandre før de gjen-
nomgår og diskuterer dem i møtene.

International Partnership for Dogs (IPFD)
NKK er en av grunnleggerne av IPFD, 
som er et samarbeid mellom kynologiske 
organisasjoner, helseregistre, forskere, 
laboratorier og veterinærorganisasjoner. 
IPFDs arbeid omhandler koordinering 
og informasjonsdeling og arbeid med 
helse og velferd hos hund internasjo-
nalt, og deres globale plattform har 
samlet enorme mengder informasjon 
og veiledning på flere plan. Online 
kanaler inkluderer nettsiden DogWell-
Net.com, IPFD International Health 
Workshops (IDHWs), Harmonization 
of Genetic Testing for Dogs (HGTD), 
ekspertpaneler, event-presentasjoner 
osv. IPFD tilbyr også en stor rasehund 
database med oppdatert internasjonal 
informasjon på 182 raser, samt «Get a 
GRIHP!» (Globally Relevant Integrated 
Health Profiles) som gir en oversikt over 
det store helseperspektivet innenfor 
hver rase. GRIHP-artikler publiseres 
via World Small Animal Association 
(WSAVA) årlig.

Foto: Vibeke Brath
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Registrering
Det ble i 2021 registrert 37 314 valper. Dette er en solid oppgang 
fra 2020 da det ble registrert 29 179 valper. 

Det ble registrert 1 754 importer. Dette er en oppgang fra 2020 
da tallet var 1 593. Av importene var 1 077 fra de skandinavis-
ke landene, fordelt på 875 fra Sverige, 63 fra Finland og 139 
fra Danmark. Resterende 677 er fordelt på import fra resten av 
verden. Høyeste antall importer utenom Skandinavia var 102 
fra Russland, 90 fra Polen og 48 fra Storbritannia. 

Landets aller mest populære hund i 2020 er nok en gang ar-
beidsjernet border collie. Dette er syvende 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 9, selskapshunder. Vi finner kun 
en av de sju norske hunderasene på listen, og det er Norsk Elg-
hund Grå, som ligger som nummer seks. Dette er den rasen som 
har vært med lengst blant ti på topp gjennom årene. Gruppe 8, 
apporterende hunder er gruppen med flest registreringer i 2021, 
etterfulgt av gruppe 5, spisshunder.  

Blant de nasjonale hunderasene ble registreringstallene: Dunker - 154, 
Haldenstøver - 22, Hygenhund - 41, Norsk Buhund - 285, Norsk 
Elghund Grå - 968, Norsk Elghund Sort - 365 og Norsk Lundehund 
- 158. Det er ønskelig at flere blir gjort oppmerksomme på de flotte 
norske hunderasene og vil vurdere å anskaffe seg en av dem.

Heftet Regler for registrering blir oppdatert to ganger i året. 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 NKKs nettsider.

Helseregistreringer
I 2021 fikk i alt 10 371 hunder offisiell HD-diagnose og 5 628 
hunder fikk offisiell AD-diagnose. I alt 96 boxere fikk spondylo-
sediagnose. Sentral registrering av ryggrøntgen med tanke på 
forkalkede intervertebralskiver hos dachshund startet i august 
2013. I 2021 fikk 44 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 2021 og stadig 
flere raser får innvilget sentral registrering av DNA-tester til bruk 
i avlsarbeidet. Totalt 8 046 DNA-resultater ble registrert i 2021. 
Det er en kraftig økning sammenlignet med året før, da det ble 
registrert 5 530 DNA-resultater.

For å registrere offisielle diagnoser fra øyelysing, må veterinæ-
ren som utfører undersøkelsen ha spesiell autorisasjon fra Den 
Norske Veterinærforening. I 2021 fikk 8 512 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 2021 ble det registrert inn        
2 422 patellaresultater i Dogweb.

I 2019 innførte NKK sentral registrering av BOAS-gradering for 
rasene mops, engelsk- og fransk bulldog. I 2021 ble det registrert 
til sammen 186 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 foreta 
offisielle hjerteundersøkelser med ultralyd, og i 2021 var det ti 

REGISTRERING OG 
MEDLEMSTJENESTER
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godkjente veterinærer.  Fra 2018 ble det 
også mulig å få offisiell auskultasjonsun-
dersøkelse innregistrert for rasen cavalier 
king charles spaniel. Det er kun veterinærer 
med godkjent auskultasjonsavtale med 
NKK som kan foreta slike undersøkelser. 
I 2021 ble 268 hjerteundersøkelser inn-
registrert 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 2021 ble det registrert 
62 arvelige kliniske diagnoser.

Gruppe
A  

(fri)
B  

(fri)
C  

(svak)
D  

(middels) 
E  

(sterk) Sum

01 734 586 385 92 26 1823

02 357 325 209 121 21 1033

03 69 131 162 56 4 422

04 1  2  3

05 856 658 482 115 21 2132

06 128 78 55 14 2 277

07 923 449 283 70 9 1734

08 1394 640 409 124 22 2589

09 149 83 71 17 8 328

10 23 6 1   30

Sum 4634 2956 2059 609 113 10371

Gruppe
0  

(fri)
01  

(svak)
02  

(middels) 
03  

(sterk) Sum

01 1359 44 25 42 1470

02 510 50 33 40 633

03 310 29 11 14 364

05 736 16 19 18 789

06 109 5 5 5 124

07 213 8 7 3 199

08 1727 41 34 57 1859

09 122 1 2 3 128

10 26 2 1 1 30

Sum 5112 196 137 183 5628

HD-avlesninger 2021 AD-avlesninger 2021

AD-gradHD-grad

Tabellen viser oversikt over offisielle røntgenstatuser avlest i NKK i 2021 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: C

ilje H
. A

. M
oe

Antidoping 
Det ble ikke gjennomført dopingtester i 2021. 

Rekruttering til eksteriørdommerutdanning
Kurshelg 1 ble avholdt for nye kandidater 
den 4. og 5. desember 2021.
Det deltok 19 kandidater.

Utdannelse som kan lede til bemyndigelse 
eller godkjenning 
Det ble i 2021avholdt kurs i kategoriene for:

I tillegg ble det autorisert dommere i  
kategoriene for:

Deltakelse på messer 
Ingen representasjon på messer i 2021.

Norsk Vinner 
Norsk Vinnerutstilling ble avholdt på  
Lillehammer i august, med de da innførte 
koronarestriksjoner for gjennomføring. Totalt 
deltok 3835 hunder. 

NKKs internasjonale utstillinger
NKK hadde 5 internasjonale utstillinger og 
3 nordiske utstillinger i 2021. NKKs regioner 
har ansvaret for 4 av disse.  Totalt var det 
17.269 påmeldte hunder.

NKKs årskonkurranse: «Mestvinnende hund 
innen ulike raser på NKKs utstillinger» ble 
videreført i 2021. Utviklingen i resultatene 
kunne følges gjennom året på hjemmesi-
den.  Vinnerne har fått tilsendt diplom. NKK 
gratulerer!

Arrangementer i klubber/forbunds regi
Totalt har det vært omsøkt 612 utstillinger 
(inkl. valpeshow), av disse er 151 blitt 
avlyst. I tillegg var det arrangert 373 agi-
litykonkurranser hvor 86 er meldt avlyst 
og 162 lydighetskonkurranser med 37 
avlysninger i 2021. Disse fordeler seg 
fra små rasespesialer på noen få titalls 
deltakere til større arrangementer. 

Championater og titler
Hunder som oppnår 3 ganger 1. premiering 
i en av aktivitetskonkurransene (agility, agility 

Kategori Ant. 
kurs

Aut. 
pers.

Instruktør trinn 1 33

Instruktør trinn 2 - Agility

Instruktør trinn 2 - Brukshund

Instruktør trinn 2 - Lydighet

Instruktør trinn 2 – RIK

Instruktør trinn 3 -

Figurant - K-test/Funksjons-
analyse/MH

Figurant/Testleder - K-test/ 
Funksjonsanalyse/MH

Konkurranseleder - Lydighet 6

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

Autorisasjoner 2021 Totalt
Bruksprøve for schweisshund 1

Drevprøve for bassets 3

Drevprøve for dachshund 5

Drivende hunder tilsluttet NHKF 24

Elghundprøve bandhund 9

Elghundprøve løshund 30

Ettersøk (dømmer blod-og 
ferskspor)

28

Figurant - K-test/Funksjonsana-
lyse/MH

19

Figurant/Testleder - Karaktertest 2

Figurant/Testleder - K-test/
Funksjonsanalyse/MH

1

Figurant/Testleder - MH 3

Fuglehundprøve 8

Fuglehundprøve apport 11

Instruktør trinn 1 32

Instruktør trinn 2 - Lydighet 4

Jaktprøve for halsende fuglehund 3

Jaktprøve for retrievere 1

Jaktprøve for Wachtelhund 2

Konkurranseleder - Lydighet 4

Lydighetsdommer 1

Mentalbeskrivelse Hund (MH) 2

Rallylydighet 1

RIK grunnkurs 82

Ringsekretær 8

Årsrapport 2021
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hopp, brukshundprøver, lydighet, kreativ 
lydighet og rallylydighet) kan få stambokført 
mellomtittel. 

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

Ettersøk
Det er avholdt 3 oppdateringskurs for et-
tersøksdommere i.h.h. til krav i forskrift om 
oppdatering av ettersøksdommere (minst 
hvert 5.år) i 2021.

Totalt antall godkjente ettersøksekvipasjer i 
ettersøksregisteret: 11905 ekvipasjer.

Det er godkjent 1393 ettersøkshunder dette 
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
Lydighetsprøver

Norske deltakere i utlandet 
Ingen deltakelse i utlandet i 2021

Mellomtittel 2021
Agility Hopp klasse 1 62

Agility Hopp klasse 2 32

Agility Hopp klasse 3 10

Agility klasse 1 36

Agility klasse 2 27

Agility klasse 3 11

Freestyle klasse 1 3

Heelwork to music klasse 1 2

Heelwork to music klasse 2 1

Lydighet klasse 1 49

Lydighet klasse 2 30

Lydighet klasse 3 10

Rallylydighet klasse 1 235

Rallylydighet klasse 2 149

Rallylydighet klasse 3 74

Rundering C 3

Rundering D 5

Smeller 1 3

Sporhund A 4

Sporhund B 2

Sporhund C 10

Sporhund D 13

Totalsum 771

Championater 2021
Nordic Utstilling Champion 22

Nordisk Agility hopp Champion 1

Nordisk Jakt Champion (drev) 3

Nordisk Jaktchampion 2

Nordisk Lure Coursing Champion 1

Nordisk Lydighet Champion 2

Nordisk Utstilling Champion 3

Nordisk Viltspor Champion 6

Norsk Agility Champion 24

Norsk Agility Hopp Champion 20

Norsk Blodspor Champion 147

Norsk Bruks Champion 4

Norsk Jakt Champion 35

Norsk Jakt Champion (Bandhund) 58

Norsk Jakt Champion (Drev) 118

Norsk Jakt Champion (Kombinert) 14

Norsk Jakt Champion (Løshund) 137

Norsk Jakt Champion (Rev) 4

Norsk Jakt Champion (Schweisshund) 4

Norsk Lure Coursing Champion 6

Norsk Lydighets  Champion 19

Norsk Rallylydighet Champion 42

Norsk Trekkhund  Champion 8

Norsk Utstillingschampion 1453

Norsk Viltspor Champion 1

Norsk Viltspor (F) Champion 44

Utenlandsk 230

Totalsum 2408

NKK hadde 
5 internasjonale utstillinger 

og 3 nordiske utstillinger 
i 2021
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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 2021 var 
Irja Sofie Nyheim.  

NKKU (Ungdom) 
Arrangerte NM i juniormesterskap den 
11.– 12. september 2021 
Vinner i Agility var Angelica Tellnes, Karen 
Marie Skjelbred, Anneli Solheim Gjærum
Vinner i Lydighet var Miriam Pedersen 
Vinner i Rallylydighet var Frøydis Kise
Vinner i kreativ lydighet var Stine Bjertnes 
Ingebrigtsvold

NSU vedtok tidlig i pandemien at årskonkurranser innen utstillingsområdet utgår i 2021

TERMINFESTEDE PRØVER

STATISTIKK

Anleggsprøve for tysk jaktterrier -- -- --

Apportprøve for spaniels 9 1 46

Apportprøve for spaniels bevegelig 2 0 9

Blodsporprøve - bevegelig 172 10 2056

Blodsporprøve - ordinær/samlet 126 19 1309

Brukshundprøve (nbf) 118 15 721

Bruksprøve for schweisshunder 1 0 30

Drevprøve for bassets - bevegelig 3 0 62

Drevprøve for bassets - ordinær/samlet 2 0 29

Drevprøve for alpinsk dachsbracke 2 0 6

Drevprøve for dachshund - bevegelig 19 1 72

Drevprøve for dachshund - ordinær/samlet 21 2 219

Elghundprøve 1-dags samlet bandhund 17 2 78

Elghundprøve 1-dags samlet løshund 22 8 118

Elghundprøve 1-dags separat bandhund 34 3 271

Elghundprøve 1-dags separat løshund 50 1 822

Elghundprøve 2-dags samlet bandhund 9 0 102

Elghundprøve 2-dags samlet løshund 14 4 116

Elghundprøve 2-dags separat bandhund 26 5 126

Elghundprøve 2-dags separat løshund 47 2 431

Elgsporprøve 18 3 17

Fersksporprøve - bevegelig 148 11 1388

Fuglehundprøve - høyfjell vinter 60 32 3297

Fuglehundprøve - høyfjell høst 48 2 6809

Fuglehundprøve - lavland høst 12 3 1355

Fuglehundprøve - skogsfugl høst 42 4 1362

Fuglehundprøve – apport 28 0 1259

Fuglehundprøve - fullkombinert 13 2 62

Funksjonsanalyse 12 3 32

Harehundprøve - rr rådyrrenhet 36 7 20

Harehundprøve ep – elite 38 5 625

Harehundprøve sp - småhunder 34 2 226

Harehundprøve åp - åpen samlet 7 0 50

Harehundprøve åp - åpen separat 41 7 766

Hiprøve 0 0 0

Naturhiprøve 2 0 --

Jaktanleggsprøve for spaniel – bevegelig 1 0 7

Jaktanleggsprøve for spanielrasene 11 1 78

Jaktprøve for spaniels 13 1 116

Jaktprøve for halsende fuglehund 8 0 71

Jaktprøve for halsende fuglehund – bevegelig 4 0 37

Jaktprøve for retrievere - bevegelig 21 1 248

Jaktprøve for retrievere 139 16 1559

Jaktprøve for wachtelhund 2 0 7

Karaktertest 27 5 177

Kreativ lydighet 13 3 146

Lure-coursing for mynder 5 1 301

Mentalbeskrivelse hund 42 2 367

Nkks kåringsprøve 27 5 67

Rallylydighet 253 62 9502

Rik og rik-brukshundprøver 104 14 --

Smeller 23 13 120

Trekkhundprøve for polare raser 38 28 14

Vannprøve for newfoundlandshund 7 0 64

Sum antall prøver 1971 306 36772

Navn Navn
Antall

prøver
Antall

prøver
Avlyste

prøver
Avlyste

prøver
Antall

hunder*
Antall

hunder*

*Omfatter antall hunder på prøver i 2021 som er ferdig anerkjent pr. 28.3.22. Enkelte prøvetyper har ikke resultatregistrering og  
fremkommer derfor ikke (--).
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NM - ARRANGEMENTER 2021

06.- 07.06 LYDIGHET
Sted: Sandefjord. Arrangør: Norsk Kennel Klubb 
Norgesmester: Border Collie, «Chocomate’s Netti Duck»,  
eier Hege Lindahl

24.-27.06. RIK
Sted: Siveland/Sandnes. Arrangør: Norsk Schäferhund 
Klubb- Rogaland
Norgesmester IGP: Dobermann, «Olex Chuck vom Landgraf», 
Ingar Andersen
Norgesmester IGP- FH: Hvit gjeterhund, «Albus Lupus UI-Po 
Csilla», Linda Supesaxo

06.- 07. 08 BRUKSHUNDPRØVE 
Sted: Sølen. Arrangør: Norsk Brukshundsports Forbund
Norgesmester: Border Collie, «Hexgårdens Wixie»,  
Else Helene Feet

07.- 08.08 BLODSPORPRØVE - ORDINÆR
Sted: Harstad og Omegn. Arrangør: Harstad Hundeklubb
Norgesmester: Labrador retriever, »Pibiz Faline», 
Mette Lise Fevang

13. -14. 08 ELGHUNDPRØVE- BANDHUND
Sted: Østerdalen. Arrangør: Østerdalen Elghundklubb, 4846 
Arendal
Norgesmester: Norsk Elghund grå, «Bergulvsetra`s D-A 
Luna», Kjell Inge Løvlund

14.08. FREESTYLE
Sted: Drammen. Arrangør: Norsk Freestyleforening
Norgesmester: Border Collie, «Vega», Marianne Elise Methi

14.08 HEELWORK TO MUSIC 
Sted: Drammen. Arrangør: Norsk Freestyleforening
Norgesmester: Border Collie, «Spot», Jessica Karlgreen

21.-22- 08 AGILITY
Sted: Lillehammer. Arrangør: Norsk Kennel Klubb
Norgesmester klasse Small: Shetland Sheepdog, «Shathena’s 
Enya Of Mist», John Odlolien
Norgesmester klasse Medium: Shetland Sheepdog, «Captivas 
Born to run», Julie Marie Setten.
Norgesmester klasse Large: Border Collie,» Jenzan Sös Nar-
jana», Robert Bratt Hveding-Gabrielsen

27.08- 29.08. FUGLEHUNDPRØVE – SKOGSFUGL 
HØST 
Sted: Vestfold. Arrangør: Norsk Pointerklub
Norgesmester: Gordon Setter,» Bukkafjellets Bn Nike», Arild 
Dahl

03.- 05.09 FUGLEHUNDPRØVE – HØYFJELL HØST 
Sted: Kongsvold. Arrangør: Norsk Engelsksetterklubb
Norgesmester: Engelsk Setter, «Berkjestølen`s Neon» Astrid 
W. Ellefsen

08. - 10.10 FUGLEHUNDPRØVE – LAVLAND HØST 
Sted: Hamar. Arrangør: Hedmark og Oppland Fuglehund-
klubb
Norgesmester: Engelsk Setter, «Sjokolaisen av Skåpleinun» 
Siri Sjurset

07.11 HAREHUNDPRØVE – SMÅHUNDER 
Sted: Hadeland. Arrangør: Hadeland Harehundklubb
Norgesmester: «Bromdalen’s Pepsi»Drever, Trond Harald 
Dalan

13.- 14.11 JAKTPRØVE FOR HALSENDE FUGLEHUND
Sted: Romedal. Arrangør Norsk Spesialklubb for Finsk- og 
Norrbottenspets
Norgesmester: Finsk Spets,» Aufgeweckt Elegia», Renate 
Sørensen

24. –25.11 HAREHUNDPRØVE – ELITE 
Sted: Aust-Agder. Arrangør: Aust-Agder Harehundklubb
Norgesmester: Finsk støver,»Hagheimen’s Soili» Gjert Andrè 
Sundtveten
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 Revisjonen av hundeloven har vært et av 
de viktigste områdene for NKKs arbeid 

opp mot myndigheter og samfunn i 2021. 
Det har gått lang tid fra Stortinget vedtok at 
loven skulle revideres, til arbeidet var i gang i 
2021 – ikke minst fordi hundeloven ble flyttet 
fra Justisdepartementet til Landbruks- og 
matdepartementet etter Stortingsvedtaket.

NKK gjorde på tampen av 2020 en hen-
vendelse til landbruks- og matminister Olaug 
V. Bollestad. Departementet hadde da hatt 
en lovgjennomgang, og konkludert med at 
det var behov for å endre hundeloven for 
å bedre balansere sikkerhetsaspektet opp 
mot dyrevelferd og hundeeieres rettsikkerhet, 
og vi ønsket et møte med ministeren for å 
presentere nødvendige endringer. I februar 
2021 var NKK i møte med Landbruks – og 
matminister Bollestad og representanter 
for Landbruks- og matdepartementet med 
hundeloven som tema. Vi fikk presentert 

hovedmomentene som er sentrale å få endret 
i hundeloven, og opplevde ministeren som 
svært engasjert i saken. 

Hundeloven ble sendt på høring like over 
sommeren 2021, NKK deltok i høringsrunden, 
og jobbet videre med hundeloven gjennom 
hele året. Hundeloven ble først vedtatt som-
meren 2022, og vil tre i kraft i 2023.

NKK og raseklubber inn i avlsparagrafen
En annen sentral sak som NKK arbeidet med 
i 2021 var endringen av dyrevelferdslovens 
§ 25 om avl. NKK utarbeidet i februar 
2021 høringssvar til Landbruks- og mat-
departementet (LMD) etter at de sendte 
ut en høring der de foreslo «en presisering 
av ordlyden i § 25 slik at det tydelig frem-
går at avlsorganisasjoner og raseklubber 
er omfattet av bestemmelsen og at disse 
kan pålegges plikter for å ivareta formålet 
med bestemmelsen.». NKK fremmet i sitt 

høringsinnspill flere utfordringer vi ser for 
oss vil følge av en slik endring, herunder 
at det ikke er praktisk mulig for frivillige i 
raseklubber å ha ansvar for avlsarbeidet 
til privatpersoner, at NKK ikke kan ansvar-
liggjøres på lik linje med tradisjonelle avl-
sorganisasjoner og vi stilte spørsmål ved 
hvilke sanksjonsmuligheter LMD ser for seg 
at vi skal ha overfor oppdrettere som følge 
av loven. Våre innsigelser ble ikke hørt. 
Endringen i loven trådte i kraft 01.07.2021. 

NKK ba alle landets kommuner opprette 
friområder for hund
Tilrettelegging for hund og hundehold er 
nedprioritert i svært mange av landets 
kommuner. Med et økende antall hunder, er 
det et større behov enn noen gang å få på 
plass friområder for hund. NKK kontaktet 
i mai 2021 alle landets kommuner for å 
gjøre dem klar over behovet.

En av NKKs mange viktige roller er å arbeide for hundeeierne og hundeinteressene 
i Norge gjennom å få nasjonale og lokale politikere til å tilrettelegge bedre for hund 
og hundehold. 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 
hunderelaterte saker i samfunnet for øvrig.

MYNDIGHETER 
OG SAMFUNN

Foto: Vibeke Brath
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 Norsk Kennel Klub ble omtalt 588 gan-
ger i pressen i 2021. Sakene der vi ble 

omtalt dreide seg om en rekke ulike tema 
– mest dekning fikk den kommende saken 
i Oslo Tingrett, hundeloven, båndtvang, 
nyttårsraketter, hundeangrep, populære 
hunderaser og koronahunder.

Mye av pressedekningen om NKK i 2021 
har dreiet seg om rettsaken i Oslo Tingrett 
i november.

NKK, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cava-
lierklubb og seks oppdrettere ble i 2020 
saksøkt av Dyrebeskyttelsen Norge for 
brudd på dyrevelferdslovens § 25 om avl. 
Gjennom hele året gikk Dyrebeskyttelsen 
Norge ut med svært mye informasjon i 
media i saken. NKK hadde, i samråd med 
advokat, tatt et standpunkt om å ikke pro-
sedere rettsaken i mediene, men så likevel 
underveis i året et behov for å nyansere 

bildet som ble skapt i mediene, og gjorde 
dette i egne kanaler og gjennom presse-
meldinger.

Sosiale medier 
NKK er aktive i en rekke sosiale medier. 
Spesielt Facebook har stor rekkevidde, 
og god verdi som både kanal for å spre 
nyttig informasjon og å bygge omdømme. 
NKKs Facebook-side ble besøkt nær  
70 000 ganger i 2021. Innlegg, histo-
rier, annonser, og sosial informasjon fra 
Facebooksiden nådde ut til over 480 
000 personer.

I tillegg har NKK en aktiv bruker på Insta-
gram, der vi engasjerer brukerne med 
deling og konkurranser, og vi har brukere 
på LinkedIn for deling av stillingsannonser. 
Instagram-kontoen til NKk nådde ut til  
34 500 brukere i 2021.

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 arrangementer. Nyhetsbrev 
brukes også aktivt i promoteringen av 
NKK-butikken.

NKK kan vise til en høy åpningsrate av 
utsendte nyhetsbrev (i overkant av 35 %), 
enkelte nyhetsbrev åpnes av over 50 % av 
mottakere, noe 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.

Etter et 2020 der man arbeidet hardt for å få synlighet på NKKs vanskelige 
økonomiske situasjon i koronapandemien, har arbeidet med presse og synlighet 
lidd under vesentlig redusert kapasitet i NKK administrasjonen generelt, også i 
kommunikasjonsavdelingen. 

SYNLIGHET I PRESSEN 
OG SAMFUNNET

Foto: Vibeke Brath
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 Det ble gjort endringer i avdelingsinn-
deling, slik at man gikk tilbake til en 

mer funksjonell inndeling av avdelinger. 

Administrerende direktør gikk av i oktober 
2021, og ble foreløpig erstattet av styre-
leder på deltid.

BDO ble engasjert av Hovedstyret til å 
gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse i 
2021 på bakgrunn av flere henvendelser/
varsler til NKKs hovedstyre.

Det har vært jobbet med medarbeidertil-
fredshet, med hovedfokus på bedriftskultur 
og intern kommunikasjon. 

Arbeidsformundersøkelser gjennomført 
blant administrasjonens medarbeidere har 
vist at den hybride hverdagen fungerer 
tilfredsstillende for både medarbeidere 
og organisasjonen. For mest mulig effek-
tivt 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 2021 ble 
det ikke varslet om noen mobbesaker. 
Administrasjonen vektlegger dialog mellom 
ledelse og ansatte gjennom sine allmøter 
og i den daglige driften.

Det ble foretatt en totalgjennomgang av 
NKKs IT- systemer, særlig med tanke på 
fagsystemet. Hovedstyret konkluderte med 
at fagsystemet både er robust og funksjo-
nelt oppbygget. Vår samarbeidspartner 
og leverandør av fagsystemet blir også 
benyttet av den danske og den islandske 
kennelklubben. Dette anses som en styrke 
i forhold til videre utvikling og forbedring. 

Arbeidet med NKK- Akademiet har lidd 
under bemanningssituasjonen. Høyt ar-
beidspress og lav bemanning preget også 
satsningen på NKK-Akademiet. 

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

årsaker har vært redusert, har adminis-
trasjonen 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 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 2021 besto NKKs Administrasjonen av 28,3 årsverk. 
Administrasjonenes ledelse endret seg gjennom året, ved utgangen av 2021 
besto den av 3 kvinnelige ledere og 2 mannlige.  

Foto: Kjetil Vataker Johansen
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Foto: Vibeke Brath
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Foto: Vibeke Brath
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Uavhengig revisors beretning 
Til Hovedstyret i Norsk Kennel Klub 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Kennel Klub. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2021 

• Resultatregnskap 2021 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av 

organisasjonens finansielle stilling per 31. 
desember 2021 og av dets resultat for 
regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon 
består av årsberetningen. 

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styret og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet 

Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Geirr F. Olsen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

GGeeiirrrr  FFuugglleessttaadd  OOllsseenn
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-904384
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-07-05 07:19:41 UTC
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Norsk Kennel Klub
Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo

www.nkk.no


