
 

Årsrapport 2016 
Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg (SU)  

Medlemmer: 
SU har i 2016 bestått av følgende medlemmer: 
 
Leder:   Marte Ottesen 
Nestleder: Torunn Sørbye (HS-medlem) 
Medlemmer: Karin Undall Stormoen, Christian Geelmuyden, Frode Lingaas, Friedrich Birkmar, 

Tord Erik Lien. 

Møter: 
I 2016 har det vært avholdt to møter: 06.04.2016 og 15.11.2016 

Følgende saker er behandlet i 2016: 
Orienteringssaker er ikke inkludert i årsrapporten. 
For mer informasjon og vedtak i sakene, se også referater fra møtene i Sunnhetsutvalget på 
www.nkk.no. Videre behandling av saker som skal behandles av Hovedstyret, finnes i referat fra 
påfølgende møte i Sunnhetsutvalget, samt i referatene fra Hovestyremøtene.  

SU-møte 1-2016, 06.04.2016 
 

Sak 4. Søknad fra Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge om innføring av krav til 
kjent kneledds- og øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper for 
rasen Russisk Tsvetnaya Bolonka  

 
Sak 5 Søknad fra Norsk Rottweiler Klubb om krav om kjent mental status hos 
foreldredyr for registrering av valper for rasen Rottweiler  

 

Sak 6. Registrering av DNA-profiler i Dogweb, og søknad fra Norsk Pomeranian Klubb 
vedrørende krav til kjent DNA-profil hos foreldredyr for registrering av valper  
 

Sak 7. Helse og velferd hos kortsnutede hunderaser  
 

Sak 8. Endring av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og avlsstrategi  
 
Sak 9. Krysning av varianter (FCI)  
 
Sak 11 HD-indeks 
  

Sak 12 Sentral registrering av hjertediagnoser i Dogweb   



 
Sak 13 Sentral registrering av alvorlig og antatt arvelig sykdom som har betydelig 
negativ effekt på hundens livskvalitet og/eller nødvendiggjør livsvarig medisinering 
eller operasjon 

 

Sak 15 Avlssperre på hunder med feil farge  

SU-møte 2-2015, 21.10.2015 
 
Sak 4 Søknad fra Norsk Polarhundklubb om innføring av krav til kjent 
øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper for rasen samojed   

 

Sak 5 Søknad fra Hvit Gjeterhundklubb om endring av maksimalt antall avkom som 
kan registreres etter samme hund for rasen hvit gjeterhund       

 

Sak 6 Søknad fra Norsk Bulldogklubb om innføring av krav til kjent status på tre 
helseundersøkelser for registrering av valper for rasen e engelsk og fransk bulldog 
 

Sak 7 Søknad fra Norsk Rottweilerklubb om innføring av krav til kjent mental status 
hos foreldredyr for registrering av valper for rasen rottweiler      
 

Sak 8 Avlssperre på avkom etter hunder med alvorlig grad patellaluksasjon    
 

Sak 9 Tillegg til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett vedr. paring    
 

Sak 10 NKKs HD-indeks    
         

Sak 15 Sentral registrering av DNA-resultater i DogWeb      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


