SØKNADSSKJEMA FOR KENNELNAVN
ANSØKNINGEN GJELDER:
(
) Kennelnavn
(
) Medinnehaver

(

) Overdragelse

(

) Overføring fra annet land

SØKER (innehaver):
.........................................................................................................................................................................
(fullstendig for- og etternavn)
Adresse:
.........................................................................................................................................................................
Postnr./sted:
.........................................................................................................................................................................
Telefon/privat:.................................................................Telefon arbeid/mobil................................................

SØKER (medinnehaver):
.........................................................................................................................................................................
(fullstendig for- og etternavn)
Adresse:
.........................................................................................................................................................................
Postnr./sted:
.........................................................................................................................................................................
Telefon privat: .............................................. Telefon arbeid/mobil: ...............................................................
Alternativ 1:..............................................................................................................................................……
Alternativ 2:.........................................................................................................................................………..
Alternativ 3:........................................................................................................................................………...
Kennelnavnet skal skrives slik:.......................................................................................................………..
(Vennligst før opp hvordan navnet skal skrives i forhold til valpenavnene, med eventuelle preposisjoner
eller genitivs (eie)-form. Feks.: Unito Bamse, Unitos Bamse eller «av Unito».
Kennelnavnet skal skrives FØR / ETTER valpenavnet (stryk det som ikke passer).
Jeg/Vi er medlem av ............................................................................................................................………
Innehaver
Medinnehaver
Medlemsnummer:............................................................................................................................................
Innehaver
Medinnehaver
Jeg/Vi driver oppdrett av: ....................................................................................……………………………….
Rase(r)
Kennelnavnavgiften settes inn på konto.nr: 16004039983.NKK, PB 163 Bryn, 0611 Oslo.
Kvittering på innbetalt registreringsavgift må følge med søknadsskjemaet! Undertegnede bekrefter herved
at jeg/vi har gjort meg/oss kjent med NKKs kennelnavnregler, og forplikter meg/oss til å følge disse.
Jeg er under 18 år og må ha foresattes underskrift
Sted/dato .....................................................................................................................................................
Innehaver
Medinnehaver

Norsk Kennel Klubs
REGLER FOR KENNELNAVN
vedtatt av Hovedstyret 26. april 1987
1. KENNELNAVN
Med kennelnavn menes det navn oppdretter har fått registrert i Norsk Kennel Klub (NKK) til benyttelse ved
registrering av valper av eget oppdrett. Kennelnavnet skal alltid brukes i forbindelse med navnet på alle hunder av
innehaverens oppdrett. Det kan brukes foran eller etter hundens navn, etter oppdretters bestemmelse ved
registrering av kennelnavnet. Kennelnavnets plassering i forhold til hundens navn kan senere ikke forandres.
Kennelnavnet skal ikke registreres med preposisjoner, som f.eks. von, vom, fra og lignende, heller ikke med
eieform.
Som kennelnavn kan ikke registreres enkelt-bokstaver, lands-, fylkes-, landsdels-, poststeds-, by-, familienavn 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. Dobbeltnavn, som kan virke som egennavn med kennelnavn,
kan ikke registreres som individuelt hundenavn.
Bortsett fra dette har NKK intet ansvar for forveksling som måtte oppstå mellom registrert kennelnavn og individuelt
hundenavn.
Registreringsavgiften for kennelnavn er kr. 2000,-.
Overføring av kennelnavn fra annet land kan skje dersom navnet er godkjent av FCI.

2. INNEHAVER
En eller flere personer kan stå som innehaver av ett kennelnavn. Hvis søker er mindreårig må vi ha foresattes
underskrift. Alle innehavere må være medlem av NKK-samarbeidende klubb. ”Hoved-søkers” adresse blir NKKs
adresse for kennelnavnet. For bruk av kennelnavnet må medlemsskapene opprettholdes.
Ingen kan få registrert flere enn ett kennelnavn, og en innehaver kan ikke gå inn som medinnehaver av et annet
kennelnavn.
Kennelnavnet kan ikke disponeres av andre enn innehaver(ne).
Med Hovedstyrets godkjennelse kan kennelnavn overdras eller arves og medinnehaver opptas mot betaling av ny
avgift.
Hvis innehaver av kennelnavnet dør, kan navnet i de tilfeller hvor det er en medinnehaver overta navnet alene.
Gebyret for overdragelse eller nye medinnehavere er kr 1000,-

3. TAP AV RETT TIL Å BRUKE KENNELNAVN/SLETTING
Dersom kennelnavnet ikke har vært aktivt de siste 10 år, settes det til hvile i ytterligere 10 år, for da å bli fjernet
helt. Ønsker innehaver å bruke kennelnavnet i hvileperioden, sendes søknad om å få gjeninnta kennelnavnet. Etter at
kennelnavnet er strøket, vil det være tilgjengelig for ny søker.
NKK kan frata innehaver av kennelnavn retten til å benytte dette i spesielle tilfeller.

4. OPPDRETTER
Oppdretter er den som i parringsøyeblikket eier eller har avlsrett til tispen. Om avlsrett til tispen innehas av to eller
flere personer som ikke har samme kennelnavn, kan avkom fra tispen kun registreres under et av kennelnavnene.
Kennelnavninnehaveren(e) blir da oppdretter av kullet. Hvilket kennelnavn avgjøres av avlsrettinnehaverne.

5. SØKNAD
Søknad skal innsendes skriftlig på søknadsskjema for kennelnavn, med 3 alternative navn. Søknaden blir
behandlet på NKKs kontor og oversendt FCI for godkjennelse. Kennelnavnet blir etter godkjennelse i FCI publisert i
NKKs tidsskrift Hundesport. Dersom det ikke innkommer protester på navnet innen 2 måneder, godkjennes navnet.
Når kennelnavnet er godkjent sendes brev til innehaver at kennelnavnet er endelig godkjent.
Kennelnavn kan ikke benyttes før skriftlig bekreftelse foreligger. «Etterregistrering» av kennelnavn kan kun skje av
oppdretter og for hele kull. Kun kennelnavn kan tilføres (hundens navn blir forøvrig uforandret).

