
Gavetips til en spanieleier som nesten har alt: 

Du kan gi bort et medlemskap i Norsk Spaniel Klub 

Her er litt viktig informasjon du må lese gjennom FØR du gir bort et medlemskap 
eller SELV melder deg inn i klubben. 
 
Må man ha spaniel for å bli medlem? 
Man trenger ikke å være spanieleier for å bli medlem. Ofte er det lurt å bli medlem i klubben før man får seg valp. Da 
kan man gjøre seg litt kjent i miljøet, få litt viktig informasjon om rasene og gjøre seg kjent med ulike oppdrettere.  
 
Hvilke spanielraser hører hjemme i klubben? 
Klubben er klubb for spanielraser tilhørende gruppe 8. Disse rasene er amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel, 
engelsk springer spaniel, welsh springer spaniel, irsk vannspaniel, clumber spaniel, field spaniel og sussex spaniel.  
 
Merk at noen spanielraser ikke hører inn under Norsk Spaniel Klub. De to populære rasene cavalier king charles 
spaniel og tibetansk spaniel tilhører gruppe 9, selskapshunder og de har egne raseklubber.  
 
Hvorfor være medlem i Norsk Spaniel Klub (NSK)? 
Gjennom klubben får man informasjon om hva som er et rasetypisk utseende og rasetypiske 
bruksegenskaper/gemytt, hvordan rasene skal stelles, skal fôres, kan trenes, hvilke sykdommer og andre svakheter 
rasene har og hvordan prøve å avle friske og rasetypiske hunder.  
 
Medlemmene får informasjon gjennom medlemsbladet Våre Spaniels som kommer ut 4 ganger i året og gjennom 
møter, treninger og kurs i de hele 13 lokale avdelingene som klubben har. Som medlem i en klubb samarbeidende 
med Norsk Kennel Klubb (NKK) får man også medlemsbladet Hundesport flere ganger i året, man betaler redusert 
påmeldingsavgift på alle utstillinger, prøver, registreringer og man får tilgang til kennelklubbens database DOGWEB.  
 
Det å være medlem i en klubb kan være veldig sosialt. Gjennom klubben, ikke minst gjennom den lokale avdelingen 
av klubben, kan du komme i kontakt med andre spanieleiere. Det å kunne møte likesinnede, utveksle erfaringer, 
hjelpe hverandre, trene sammen, gå på tur sammen, reise til utstillinger og prøver sammen beriker hverdagen til 
mange. For den konkurranseinteresserte er det også ulike konkurranser som medlemmene kan delta i. 

Hva koster det å bli medlem? 
For året 2020 koster et medlemskap i Norsk Spaniel Klub kr 320 pr. år for hovedmedlemmer og kr 60 pr. år for 
familiemedlemmer (forutsetter at en i familien er hovedmedlem). Når du melder deg (eller den du vil gi gaven til) må 
du/vedkommende også være medlem i Norsk Kennel Klub og betale grunnavgiften til denne klubben. Denne er i 2020 
kr. 230 pr år. Til sammen blir det kr 550. Merk at medlemskapet følger personen, ikke hunden.  

Viktig informasjon før innmelding av nytt medlem  
1: Medlemskapet gjelder for kalenderåret, ikke fra dato til dato. Vent derfor å melde inn et nytt medlem til ETTER ca. 6 
januar – men vent ikke så lenge at adresselistene for medlemsbladet Våre Spaniels nr. 1-2021 er hentet ut fra 
databasen.  

2: Grunnavgiften til Norsk Kennel Klubb betales kun EN gang selv om du er medlem av flere hundeklubber. Mange er 
ofte medlem i raseklubben pluss en eller flere lokale hundeklubber. Når du skal melde deg inn eller gi bort et 
medlemskap i Norsk Spaniel Klub er det lurt å sjekke om du/vedkommende er medlem i en annen hundeklubb 
samarbeidende med NKK før man melder seg inn i klubben. Da brukes eksisterende medlemsnummer og man slipper 
å betale to grunnavgifter til NKK.  

3: Meld deg/vedkommende inn i Norsk Spaniel Klub via hjemmesiden til Norsk Kennel Klubb. Er man ikke medlem i 
en samarbeidende hundeklubb går man til linken Bli medlem og betaler medlemskapet med kort. Husk å velge riktig 
avdeling i Norsk Spaniel Klub. Dersom du/vedkommende allerede er medlem i en hundeklubb går dere til Min side på 
www.nkk.no. Her finner du en veiledning om hvordan du skal gå fram hvis du vil melde deg inn i ny klubb. Du kan 
betale både eksisterende og nytt medlemskap direkte med kort også her. 

4: Det er også mulig å melde seg inn på andre måter, men oppskriften over er den raskeste og sikreste måten å bli 
medlem på.  

På neste side finner du et gavekort som du kan skrive ut, fylle ut, pakke inn og legge under treet eller sende sammen 
med et julekort. Er du ute i siste liten så finner du også gavekortet på klubbens hjemmeside www.spaniels.org  som 
enkel pdf-fil som kan sende direkte til mottaker på e-post. 
 

https://www.nkk.no/bli-medlem/category949.html
http://www.spaniels.org/


 


