
Vedr NKKs økonomiske situasjon og ønske om lån 
 

Flg problemstilling: 
I månedsskiftet juni/juli vil NKK være insolvent – dvs utgiftene vil være høyere enn organisasjonen 
har likvide midler til å betale. Uten en løsning på likviditetsbehovet, må HS begjære organisasjonen 
konkurs. 

En konkurs vil bl.a. få følgende konsekvenser: 

•       NKK ikke lenger vil være medlem av FCI 
•       Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt 
•       Ingen utstillings- eller prøveresultater som ev. oppnås ved klubber og forbunds arrangementer vil 

være anerkjent av FCI eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI 
•       NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet 
•       NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt 

 

Ber eierne om lån 
•       NKK er en sunn organisasjon. 
•       NKK er en viktig organisasjon.  

Viktig for både samfunnet, oppdrettere, hunder og hundeeiere generelt.  
•       Ikke minst er NKK viktig for eierne – klubber og forbund over hele landet. 

NKK trenger 10 millioner kroner i lån for å sikre driften ut 2020. 

Hovedstyret ber med dette alle klubber og forbund, som eiere av NKK, om å bidra med lån til NKK 
sentralt for å sikre driften. 

Vi ber om at alle klubber og forbund gir en tilbakemelding til adm@nkk.no snarest mulig – det 
haster! 
Vi i Hovedstyret har full tillit til at vi sammen kan redde Norsk Kennel Klub. 

Adm direktør i NKK, Torbjørn Brenna, uttaler til undertegnede:  
Det jobbes nå iherdig fra NKKs side opp mot myndighetene for en bevisstgjøring og 
forståelse for hvor viktig det er med en levende hundeorganisasjon i Norge. 
Vi i NKK har så absolutt den oppfatningen av at regjeringen, ved kulturminister Abid Raja, 
forstår alvoret av et hunde-Norge uten en organisasjon. Da vil alt rakne.  
Forhåpningene er store, og et avslag vil overraske administrasjonen stort. 
Revidert nasjonalbudsjett kommer 12. mai. Før det får vi ikke vite om det kommer noen 
form for støtte til NKK fra myndighetene. 
 

Med utgangspunkt i dette har styret i klubben vedtatt følgende: 
Vi bevilger et lån til NKK, maksimert oppad til kr 300,-/medlem som vil utgjøre kr 45.000,- 
Lånet skal betjenes med en nedbetaling over 5 år i hht forslag til avtale, utarbeidet av NKK. 
Avdragsfritt det 1. året og deretter betaler NKK en effektiv rente på 1,5% p.a  
Beløpet, kr 45.000,- blir stående på vår konto i påvente av hva myndighetene eventuelt 
bevilger til dette i revidert nasjonalbudsjett den 12. mai. 
Ser vi da at vi kan justere lånet til et mindre beløp, tar Svein og jeg den avgjørelsen pga 
tidspresset.  
 
På vegne av styret i NSHK 
Per Chr. Evensen 
Økonomiansvarlig 
Norsk Schweisshund Klubb 
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