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Årsrapport 2015 
Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg (SU)  

Medlemmer: 
SU har i 2015 bestått av følgende medlemmer: 
 
Leder:   Marte Ottesen 
Nestleder: Torunn Sørby (HS-medlem) 
Medlemmer: Karin Undall Stormoen, Christian Geelmuyden, Liv Evjen, Frode Lingaas, Kristin 

Wear Prestrud, Friedrich Birkmar, Astrid Indrebø, Kristin H. Aukrust (sekretær). 

Møter: 
I 2015 har det vært avholdt 2 møter: 25.3.2015 og 21.10.2015 

Følgende saker er behandlet i 2015: 
Orienteringssaker er ikke inkludert i årsrapporten. 
For mer informasjon samt vedtak i sakene - se referat fra møtene i Sunnhetsutvalget på 
www.nkk.no.  
 

SU-møte 1-2015, 25.3.2015 
 
Sak 4. Søknad fra Norsk Pomeranian Klubb om innføring av krav om kjent DNA -profil 
på foreldredyr for registrering av valper  
 
Sak 12. Søknad fra Norsk Chihuahua Klubb om innføring av registreringsrestriksjoner  
 
Sak 15c. HD-situasjonen på rasen lagotto romagnolo  
 

SU-møte 2-2015, 21.10.2015 
 

Sak 4. Endring av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedr 
dispensasjonssøknader  
 
Sak 5. Søknad fra Norsk Schnauzer og Bouvier Klubb om innføring av krav til kjent  
øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper for rasen dvergschnauzer 
- alle fargevarianter 
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    Side 2   
 

 

Sak 6. Søknad fra Klubben for Bolognese og Coton de Tulear om innføring av krav til 
kjent øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper for rasene 
bolognese og coton de tulear  
 
Sak 7. Søknad fra Norsk Pinscherklubb om innføring av krav til kjent øyelysningsstatus 
hos foreldredyr for rasen dvergpinscher  
 
Sak 8. Søknad fra Norsk Bichon Havanais Klubb om innføring av 
registreringsrestriksjoner for rasen bichon havanais  
Søknad om innføring av krav til kjent øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper 
Søknad om innføring av krav til kjent patellastatus hos foreldredyr for registrering av valper 
 
Sak 9. Søknad fra Norske Elghundklubbers Forbund om innføring av maks antall 
avkom som kan registreres etter en hund for rasen norsk elghund grå  
 
Sak 10. Søknad fra Norske Harehundklubbers Forbund om innføring av maks ant 
avkom som kan registreres etter en hund for rasen finsk støver  
 
Sak 11. Søknad fra Norsk Sau og Geit om innføring av registreringsrestriksjoner for 
rasen border collie  
Søknad om krav til godkjent gjeterhundprøve hos foreldredyr for registrering av valper 
Søknad om krav til kjent DNA-status for collie eye anomaly (CEA) for foreldredyr ved registrering 
av valper – minst en av foreldrene må være DNA-testet fri 
 
Sak 12. Søknad fra Norsk Sau og Geit om innmønstring av border collie på meritter  
 
Sak 13. Søknad fra Australian Shepherd Klubb Norge om innføring av krav om kjent 
DNA-status for naturlig stumphale (natural bob tail, NBT) for hunder med kort hale 
som importeres til Norge for registrering i NKK  
 

Sak 14. Søknad fra Norsk Grand Danois Klubb om innføring av avlsforbud på valper 
etter paringer med innavlsgrad over 12,5 %  

 
Sak 15. Registrering av DNA-profiler i DogWeb  
 
Sak 16. Søknad fra Norsk Pomeranian Klubb vedr krav til DNA -profil hos foreldredyr 
for registrering av valper  
 
Sak 17. Utvikling av kondisjonstest for brachyocefale raser  
 
 
 

 


