Norsk Kennel Klubs

Regler for kennelnavn
Intensjon
Det er et stort ansvar å drive oppdrett, og det påhviler oppdretter en rekke plikter både overfor
hundene, valpekjøpere og eventuelle fôrverter. Intensjonen med dette regelverket er å tydeliggjøre de
krav som stilles til oppdrettere med kennelnavn, samt å samle alle bestemmelser som gjelder
kennelnavn i ett regelverk.
For å gjøre dokumentet brukervennlig er det tatt med informasjon og eksempler på hva som
godkjennes som kennelnavn samt kriterier for vurdering ved klagebehandling av nye kennelnavn.

1. Definisjoner
Med kennelnavn menes det navn oppdretter
har fått registrert i NKK/FCI og som skal
benyttes ved registrering av renrasede valper
av eget oppdrett.
Med oppdretter menes den/de som i
paringsøyeblikket eier eller har avlsretten til
tispen.
Med innehaver menes den personen som
kennelnavnet er registrert på.
2. Bruk av kennelnavn
Kennelnavnet skal alltid brukes i forbindelse
med navnet på alle registrerte renrasede hunder
av innehaverens oppdrett. Om avlsretten til
tispen innehas av to eller flere personer som
ikke har samme kennelnavn, skal avkom fra
tispen i ett og samme kull kun registreres med
ett kennelnavn. Innehaver av kennelen blir da
oppdretter av kullet. Hvilket kennelnavn som
skal benyttes, avgjøres av avlsrettinnehaverne.
Innehaver av kennelnavn skal ikke avle
blandingshunder. Det gis mulighet for å søke
om dispensasjon i helt spesielle tilfeller.
Kennelnavn skal ikke brukes ved registrering i
NOX-registeret eller i forbindelse ved
uregistrerte valper eller blandingshunder.

Alle innehavere av kennelnavn må være
medlem av en av NKKs medlemslubber/
forbund. I forhold til FCIs regelverk kan ingen
person inneha mer enn ett kennelnavn. Hvis
søker er mindreårig må foresattes underskrift
foreligge på aktuelle papirene.
Dette innebærer at:
Ingen kan få registrert mer enn ett kennelnavn,
og en innehaver kan ikke gå inn som
medinnehaver av et annet kennelnavn.
En eller flere personer kan stå som innehaver
av ett kennelnavn. Hovedinnehavers adresse
blir NKKs adresse for kennelnavnet. For bruk
av kennelnavnet må medlemskap i minst en av
NKKs samarbeidende klubber eller forbund
opprettholdes.
Kennelnavnet kan kun benyttes av de
registrerte innehaverne.
Kennelnavn kan kun innehas av person, ikke
av firma, foretak eller organisasjon.
4. Regler for innehavere av kennelnavn
4.1. Forpliktelser/ansvar
Oppdretter skal til en hver tid følge gjeldende
regler og retningslinjer som inkluderer:


3. Innehaver



NKKs etiske grunnregler for avl og
oppdrett
NKKs avlsstrategi
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NKKs etiske retningslinjer for hold og
trening av hund
Norsk lovgivning, inkludert Lov om
dyrevelferd, Hundeloven, Forskrift om
hunder og Kjøpsloven
Regler for oppdrettere med registrert
kennelnavn (dette regelverk)
FCI International Breeding Rules
FCIs Standing Orders
FCI Breeding Strategies

5. Disiplinære reaksjoner
NKK kan frata innehaver av kennelnavn retten
til å benytte kennelnavnet i spesielle tilfeller:
Kennelnavn eid eller deleid av person med
registreringsforbud kan ikke benyttes eller
overdras til andre. Uttredelse fra, eller sletting
av kennelnavnet godtas.

Innehaver av kennelnavn skal

6. Sletting av kennelnavn



Alltid drive sitt oppdrett med de
nødvendige kunnskaper om hundehold
generelt, og rasen(e) spesielt, inkludert
rasetypisk konstruksjon, mentalitet, helse
og bruksegenskaper samt generell
kunnskap om avl og oppdrett.

Dersom kennelnavnet ikke har vært aktivt de
siste 10 år, settes det til hvile i ytterligere 10 år,
for deretter å bli fjernet helt. Ønsker innehaver
å bruke kennelnavnet i hvileperioden, sendes
søknad om å gjenoppta kennelnavnet.

Arbeide for å ivareta og utvikle rasen
gjennom seleksjon og kombinasjon av
avlsdyr.

7.1. Hva godkjennes som kennelnavn?





Alltid benytte skriftlig avtaler ved paring,
salg av valp, forvertsavtaler og eventuelle
avlsrettigheter. Avtalene må ikke ha
urimelige krav som bryter mot etiske
normer og gjeldende lovgivning. Det
anbefales å benytte NKKs avtaler/skjema.



Oppdretter skal avtale pris med kjøper, og
oppdretter skal ikke stille urimelige
tilleggskrav.



Sørge for å holde seg kunnskapsmessig
oppdatert blant annet ved deltakelse i
NKKs utdanning for oppdrettere, NKKs
sentrale seminarer osv.



Skal oppfordre sine valpekjøpere til å
gjennomføre de screeningundersøkelser
som NKK og raseklubbene anbefaler.



Være åpen for at offentlige instanser gis
adgang til å inspisere hundeholdet.

7. Søknad om kennelnavn.

Kennelnavn skal brukes foran eller etter
hundens navn, slik oppdretter har angitt ved
registrering av kennelnavnet. Kennelnavnets
plassering i forhold til hundens navn kan
senere ikke forandres. Det er kennelnavnets
grunnform som registreres i FCIs og NKKs
registre; preposisjoner som f.eks von, vom, fra
eller lignende registreres ikke, heller ikke
eier/genitivsform. Disse kommer først fram på
valpenes stamtavler ved registrering.
Et kennelnavn må bestå av minimum tre
bokstaver. Det er tillatt å bruke et tall og
bindestrek som deler av navnet. Som
kennelnavn kan ikke registreres lands-, fylkes-,
landsdels-, poststeds-, by-, etternavn, rasenavn
eller navn som kan virke anstøtelig eller på
annen måte uheldig, og heller ikke navn som
fonetisk eller innholdsmessig kan lede til
forveksling med allerede registrerte
kennelnavn. Tegn som utropstegn,
spørsmålstegn, kolon, punktum og komma er
ikke tillatt som del av kennelnavn. Bokstaver
som ikke finnes i det norske alfabetet er ikke
tillatt. NKK har intet ansvar for forveksling
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som måtte oppstå mellom registrert
kennelnavn og individuelt hundenavn.

protesttid på 8 uker.Ved protesttidens utløp
meddeles søker bekreftelse på endelig
godkjenning.
7.2.3 Hvor lang tid tar søkeprosessen

Eksempler:
”Bergen” ikke tillatt, men ”Bergenspoten”
tillatt
”Hansen” ikke tillatt, men ”Hansenlia” tillatt
”Drever” ikke tillat, men ”Dreverdalen” tillatt
”Hallo?Du” ikke tillatt, men ”Hallo-du” tillatt
”Crémà Ô Mü” ikke tillatt men ”Renommè”
tillatt

Søkeprosessen for kennelnavn vil normalt ta
fire til seks måneder. Det kan også gå lengre
tid dersom de første navneforslagene ikke blir
godkjent.
7.3 Retningslinjer for behandling av klager
ved nye kennelnavn
Klager på kennelnavn behandles etter en gitt
instruks. Både søkers og klagers interesse skal
tilgodeses. Ved betydelig tvil skal denne
komme klager til gode.
7.3.2 Hvem har klagerett

7.2 Søkesprosessen
7.2.1 Innsending av søknad
Søknad skal innsendes skriftlig på
søknadsskjema for kennelnavn sammen med
kvittering på innbetalt gebyr.
Man kan søke om tre alternative navn, men det
er ikke et krav at det må sendes inn tre
navneforslag.
Når NKK har mottatt søknad kontrolleres
navneforslagene opp mot NKKs
kennelnavnregister for å sikre at det ikke er
registrert eller at det er forlikt et allerede
eksisterende kennelnavn i Norge.
Det eller de navneforslagene som NKK
godkjenner, sendes til FCI. FCI gjør
tilsvarende kontroll mot sitt
kennelnavnregister som omfatter, alle FCIland.
Link: www.fci.be under ”affixes”/”kennel
names”.
7.2.2 Endelig godkjenning
Når NKK har fått svar fra FCI, sender NKK
skriftlig tilbakemelding til søker. Etter
publisering på nkk.no er det en generell

Normalt anses bare innehaver av et kennelnavn
å ha klagerett. Det gis unntak, for historisk
viktige kennelnavn hvor oppdrettet har hatt en
særlig innflytelse på rasen/rasenes utvikling.
NKK vurderer bare klager på norske søknader,
men klageren kan ha annen nasjonalitet.
7.3.3 Hva skal klagen inneholde
For at klagen skal kunne vurderes må det
kunne påvises en fonetisk eller bokstavlikhet
mellom klagers og søkers kennelnavn.
7.3.4 Kriterier for vurdering av klagen
Følgende kriterier legges til grunn ved
vurdering av klage:



Beskytte allerede godt innarbeidede
kennelnavn.
Navnelikhet, rase, gruppe, fonetisk og
innholdsmessige likheter.
Fonetisk likhet: 3 stavelser. Eks: Team
Schangrila – Shangrila, Chihuahua –
Shivava.
Bokstavlikhet: Navn som inneholder 7 eller
flere rett påfølgende like bokstaver i
begynnelsen eller slutten av navnet. Denne
regelen gjelder likevel ikke dersom minst 3
norskeregistrerte kennelnavn inneholder
samme begynnelse eller slutt.
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Ord som er grammatisk varianter av
allerede eksisterende kennelnavn
(adjektiver, verb, substantiver).
Navn som består av flere separate ord: Er
et av ordene identisk med et allerede
eksisterende kennelnavn gir dette grunnlag
for at protest tas til følge.
Klage på kennelnavn avgjøres av NKKs
administrasjon. Administrasjonens vedtak kan
ankes til Hovedstyret innen 3 uker etter
vedtakets dato.
8. Overdragelse av kennelnavn
Overdragelse av kennelnavn eller opptak av ny
medinnehaver kan kun foretas ved skriftlig
godkjenning av øvrige innehavere.
Godkjenningen må foreligge i original.

ikke kunne forveksles med en annens
kennelnavn. Det er IKKE tillatt å ha med en
annens kennelnavn i valpenavnet.
En hunds navn og kennelnavn kan ikke endres
etter at det har blitt offisielt registrert (med
unntak av det som er angitt i pkt 10).
10. Etterregistrering av kennelnavn på
tidligere kull
Det er mulig å etterregistrere innehavers
tidligere kull med kennelnavn, men da må hele
kullet få påført kennelnavnet.
Registreringsbevisene må sendes samlet til
NKK og kostnaden blir det samme som
utsteding av nytt registreringsbevis til hver
valp.

Hvis eier/medinnehaver dør, gjelder følgende
regler for overdragelse:



Hvis kennelnavnet kun har én innehaver,
kan kennelnavnet overføres til lovmessig
arving.
Hvis kennelnavnet har flere innehavere,
kan overføring til lovmessig arving kun
foretas ved skriftlig godkjenning av øvrige
innehavere. Godkjenning må foreligge i
original.

8.1 Overføring av kennelnavn fra/til annet
land
Overføring av kennelnavn fra annet land kan
skje dersom navnet er godkjent av FCI.
Overføring av kennelnavn til annet FCI-land
skjer ved at innehaver gir beskjed til sitt lands
kennelklubb om hvilket land kennelnavnet skal
flyttes til. Ny adresse må oppgis. NKK tar så
kontakt med kennelklubben i det nye landet
om overføringen. Kennelklubben i det
opprinnelige hjemlandet rapporterer også om
overføringen til FCI.
9. Kullregistrering
Oppdrettere som har kennelnavn må benytte
det ved registrering av alle kull. Valpene kan
ha et gjennomgående mellomnavn men det må
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