
NKKs etiske retningslinjer for 
hunde velferd på utstilling og i 
konkurranse

På utstilling og i konkurranse skal NKKs regelverk følges, og spesielt «NKKs etiske 
retningslinjer for hold og trening av hund», «NKKs antidopingreglement», samt 
gjeldende regelverk for aktiviteten. 

Punktene nedenfor er et kort utdrag og presisering av regelverket ift utstilling. 
NKK forventer at punktene følges av alle utstillere. 

1. Hunder skal alltid behandles godt og holdes på en slik måte at den får tilfredsstilt sitt behov for bevegelse, mosjon, 
aktivisering og sosial kontakt. Å delta på utstilling eller i andre konkurranser med hunden er ikke nødvendig for å 
ivareta hundens velferd, men er vårt valg som følge av vår hobby og interesse. Det er alltid vårt ansvar å ivareta hun-
dens velferd i alle sammenhenger.

2. Hundens integritet og egenverd skal alltid respekteres, uavhengig av våre mål og ambisjoner eller hundens «verdi» i 
utstillings- eller konkurransesammenheng. Ingen aspekter ved deltakelse får gå ut over hundens velferd.

3. Trening og forberedelser til utstilling/konkurranse skal ikke foregå på en måte som legger utilbørlig press på hunden, 
eller påfører den psykisk eller fysisk ubehag. 

4. Hunden skal være mentalt og fysisk skikket til å delta på utstilling/konkurranse. Hunden skal være frisk og i likevekt. 
Om hunden viser åpenbare tegn på redsel og/eller mistrivsel, eller har synlige fysiske skader som hemmer den, skal 
den ikke delta. Hunden skal sikres nødvendig hvile. 

5. Det skal tas spesielt hensyn til valper og unge hunder. Disse bør vennes gradvis vendes til travle, støyende og poten-
sielt skremmende omgivelser, i et tempo tilpasset hundens personlighet og reaksjon på omgivelsene. 

6. Under transport til og fra utstilling/konkurranse bør hunden minimum ha plass til å sitte, reise seg og snu seg, samt 
strekke seg og legge seg i en naturlig stilling. Temperaturen på hundens plass bør kontrolleres så den ikke blir for 
varm eller kald. 

7. Oppstalling av hunden på utstilling/konkurranse (f.eks. i bur) skal skje på forsvarlig vis. Hunden skal minimum ha 
plass til å sitte, reise seg og snu seg, samt strekke seg og legge seg i en naturlig stilling. Hunden skal være skjermet 
fra varme og kulde, og i størst mulig grad også fra stress og forstyrrelser. Hunden skal ikke være uten tilsyn lenge av 
gangen. 

8. Ved fremføring på utstilling skal ikke hunden føres i så stramt kobbel at den påføres ubehag. Den skal heller ikke 
tvinges til å stå i unaturlige posisjoner, og skal ikke løftes i kobbel/hale. Selv om slik løfting ikke alltid medfører syn-
lig ubehag for små og lette hunder, gir det inntrykk av mangel på respekt og virker støtende på publikum.

9. For utstillingshunden får krav til pels og presentasjon ikke bli så omfattende at det påvirker hundens velferd nega-
tivt. Også pelshunder skal kunne leve et naturlig liv, og få sine behov for mosjon og aktivitet tilfredsstilt. Pelsstell og 
trimming skal ikke foregå i mange timer uten pause. Det må utvises stor forsiktighet dersom hundens hode fikseres i 
en såkalt «galge» under pelsstell eller annen pleie; hunden må under ingen omstendighet forlates med fiksert hode.


