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NYTT DISIPLINÆRSYSTEM I NKK - HOVEDTREKK 
 
Vi får nye regler i disiplinærsaker fra 1. januar 20191. De viktigste nyhetene er at de enkleste 
sakene vil bli løst lengre ned i systemet enn før. Vi får også færre disiplinærorganer. 
 
Innledning; Iht NKKs lover er det kun NKK-organer som kan anmelde en sak, dvs Klubber, 
Forbund, Regioner, og NKKs Hovedstyre, samt Særkomiteene. Privatpersoner og andre kan 
varsle om mulig sak. Et varsel sendes til relevant NKK-organ for vurdering av eventuell 
anmeldelse. Saker om hendelser fra arrangement skal rapporteres til NKKs Administrasjon 
iht fremgangsmåten og fristene i det aktuelle arrangementsregelverket. Partene i en 
disiplinærsak er det NKK-organ som anmelder saken og den som er anmeldt. Hvis saken blir 
anmeldt av et annet NKK-organ enn vanlig er det viktig at det  organet som normalt har 
ansvar for det aktuelle området som saken gjelder får uttale seg i saken.  
 
NKKs Særkomiteer og DUK sin myndighet følger i utgangspunktet av de respektive 
mandatene. (Se mandater for NKKs Jakthundkomite/NJK, NKKs Sportshundkomite/SHK, 
NKKs Særkomite for Utstillinger/NSU samt NKKs Dommerutdanningskomite/DUK). 
Disiplinærsaker som særkomiteene og DUK tidligere har behandlet skal nå avgjøres av 
Domsutvalget, inklusive autorisasjonssaker av disiplinær art. De enkelte arrangmentsreglene 
(med unntak for utstillingsreglene) kan delegere til det aktuelle miljøet å avgjøre visse 
hendelser på arrangement. Regler om rapportering og frister i forbindelse med arrangement 
blir for øvrig som før. Særkomiteene kan anmelde saker til Domsutvalget iht NKKs lover. 
DUKs anmeldelsesmyndighet følger av DUKs mandat.  
 
NKKs Administrasjon tar i mot alle rapporter om hendelser på arrangement, anmeldelser 
og anker. Den har fått utvidet fullmakt til å avgjøre saker om hendelser på arrangement 
(reaksjoner mot person og/eller hund) der dette ikke er delegert til miljøene selv, jf over. 
Administrajonen har også fått utvidet avgjørelsesmyndighet i saker vedrørende avl, oppdrett 
og registrering og kan i tillegg ilegge advarsel, uansett sakstype for så vidt gjelder anmeldte 
saker (ikke anker). Flere saker enn før vil derfor bli avgjort administrativt. Alle avgjørelser fra 
NKKs Administrasjon i disiplinærsaker kan ankes til Domsutvalget. NKKs Administrasjon kan 
dessuten anmelde saker på vegne av NKKs Hovedstyre. NKKs Administrasjon skal i tillegg 
forberede alle anmeldte saker og anker for Domsutvalget og Ankeutvalget.  
 
NKKs Klubber og Forbund skal avgjøre saker på eget område som før. Anker skal til 
Domsutvalget  (skal ikke avgjøres administrativt). Klubber og Forbund er fortsatt forpliktet til 
å anmelde alvorlige saker til Domsutvalget. Merk (nytt): Hvis en klubb eller et forbund ilegger 
reaksjon på eget område er det ikke mulig å anmelde samme forhold til Domsutvalget. Hvis 
klubben mener at en fellesskapsreaksjon kan være aktuelt (feks aktivitetsforbud i hele NKK, 
tap av tillitsverv i hele NKK eller tap av medlemskap i hele NKK) må saken anmeldes i sin 
helhet til Domsutvalget, som kan ilegge både klubbreaksjon og fellesskapsreaksjon.  
 
NKKs Domsutvalg skal avgjøre alle anmeldte saker som ikke avgjøres av NKKs 
Administrasjon. Domsutvalgets avgjørelse i slike saker (hvor Domsutvalget dermed blir 
førsteinstans) kan ankes til Ankeutvalget. Domsutvalget er tillegg ankeorgan for saker som er 
avgjort av klubber og forbund, samt av NKKs Administrasjon. Slike anker avgjøres av 
Domsutvalget med endelig virkning i NKK, det vil si uten ytterligere ankemuligheter.  
 
NKKs Ankeutvalg skal kun behandle anker i saker hvor Domsutvalget er førsteinsans. Dette 
vil typisk dreie seg om de mer alvorlige sakene i NKK. Ankeutvalgets avgjørelser er endelige 
og kan ikke ankes videre i NKK.  

																																																								
1	Jfr NKKs Lover, NKKs Saksbehandlingsregler i Disiplinærsaker, forarbeider i innkallingen til 
Representantskapsmøtet 2017, samt protokollen fra sistnevnte hvor det ble gjort endringer. (Se nkk.no)	
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NKKs ADMINISTRASJON 

 
Tar i mot rapporter om hendelser på arrangement, 
varsling om mulige regelbrudd, anmeldelser fra NKK-
organer, samt anker over disiplinæravgjørelser fattet 
av klubber og forbund. 
 
Ilegger visse reaksjoner i saker fra arrangement: 
NKKs Administrasjon kan bl.a. frata premiering, stille 
vilkår for deltagelse på arrangement og ilegge person 
og/eller hund maksimalt 1 års aktivitetsforbud. (NB: 
Enkelte arrangementsregelverk kan bestemme at 
miljøene selv skal avgjøre visse saker).  
 
Ilegger visse reaksjoner i saker vedrørende avl 
og oppdrett: NKKs Administrasjon kan bl.a nekte 
hund registrering, avregistrere, ilegge avlssperre eller 
avlskarantene, samt ilegge inntil 2 års 
registreringsforbud. 
 
Ilegger advarsel i anmeldte saker: NKKs 
Administrasjon kan ilegge advarsel i alle typer saker 
som er anmeldt av andre NKK-organer til 
Domsutvalget.  
 
Alle avgjørelser fra NKKs Administrasjon kan ankes 
til Domstuvalget.  
 
Saker som er anmeldt av andre NKK-organer og som 
ikke avgjøres av NKKs Administrasjon med en 
advarsel oversendes til Domsutvalget.   
 
NKKs Administrasjon kan anmelde saker: F.eks i 
saker fra arrangement og vedr avl og oppdrett, hvor 
NKKs Administrasjon mener det bør ilegges en 
strengere reaksjon enn det den selv kan ilegge. 
Også andre typer saker kan anmeldes. Alvorlige 
saker skal anmeldes. Alle anmeldelser fra NKKs 
Administrasjon skjer iht fullmakt fra NKKs 
Hovedstyre. Det er sistnevnte som er formell 
part/anmelder, jf at kun NKK-organer kan anmelde.  
 
NKKs Administrasjon skal forberede alle 
disiplinærsaker og ankesaker som skal avgjøres 
av Domsutvalget og Ankeutvalget. Blant annet ved å  
innhente uttalelser fra partene, vitner og eventuelt 
relevant særkomite/DUK/fagkomite/kompetanse-
gruppe m.v. 
 

 
NKKs KLUBBER, FORBUND,  

SÆRKOMITEER OG REGIONER 
 
Sender rapport til NKKs Administrasjon om hendelser på 
arrangement. Kan varsle NKKs Administrasjon om mulige 
regelbrudd og anmelde saker til Domsutvalget, inklusive vedr 
autorisasjoner. Alvorlige saker skal alltid anmeldes.  
 
Klubber og Forbund avgjør disiplinærsaker på eget 
område, dvs ved brudd på egne lover, regler og 
bestemmelser. Disse avgjørelsene kan ankes til 
Domsutvalget.  
 
Anmeldelser og anker sendes NKKs Administrasjon. 
 

 
NKKs DOMSUTVALG 

 
Mottar mest mulig ferdig forberedte anmeldte saker og anker 
fra NKKs Administrasjon.  
 
Avgjør anker over klubber og forbunds disiplinær-
avgjørelser, samt anker over NKKs Administrasjons 
avgjørelser. Domsutvalgets avgjørelse i ankesaker er endelig 
i NKK/kan ikke ankes videre.  
 
Avgjør anmeldte saker som ikke er avgjort av NKKs 
Administrasjon: Domsutvalgets avgjørelse i slike saker kan 
ankes til Ankeutvalget. 
	

 
NKKs ANKEUTVALG 

 
Mottar mest mulig ferdig forberedte anker fra NKKs 
Administrasjon.  
 
Avgjør anker over Domsutvalgets avgjørelser i saker 
hvor Domsutvalget var førsteinstans.  
	


