Regler for personer ilagt registrerings- og/ eller aktivitetsforbud. Vedtatt første gang av NKKs
Hovedstyre i møte nr. IX/96 - den 9. oktober 1996, revidert i møte nr 6/18 sak 103.

Registreringsforbud:
Person ilagt registreringsforbud kan ikke på noen måte være delaktig i registrering av hunder i
Norsk Kennel Klubs register.
Dette innebærer:
- Vedkommende kan ikke stå som oppdretter hverken alene eller i felleskap med andre.
- Vedkommende kan ikke undertegne på registreringsanmeldelser.
- Valper etter hunder (hannhund eller tispe), eid eller deleid av person med
registreringsforbud, kan ikke registreres, en disposisjonserklæring til annen
person godtas ikke.
- Kennelnavn, eid eller deleid av person med registreringsforbud, kan ikke benyttes.
Følgende godtas:
- Eierskifte på hund, eid alene eller i deleie med annen person, hvor person med
registreringsforbud går ut av det registrerte eierforhold. Slike eierskifter kan ikke
foretas manuelt og kan ikke tilbakedateres.
- Registrering av ny hynd med vedkommende som eier alene eller sammen med annen
person. Hunden kan ikke benyttes i avl før det ilagte registreringsforbudet er opphevet.
Vedkommende må erklære seg kjent og innforstått med dette før eierregistreringen
foretas.
- Uttredelse fra, eller sletting av registrert kennelnavn.
Aktivitetsforbud:
Med aktivitet forstås her utstillinger, prøver og konkurranser (terminfestede og uoffisielle)
arrangert av Norsk Kennel Klub eller av medlemsklubb eller forbund i Norsk Kennel Klub.
Dette innebærer:
- Person som er gitt aktivitetsforbud kan ikke melde på hund, uansett hvem som er
registrert som eier.
- Hund eid alene av person med aktivitetsforbud kan ikke meldes på uansett hvem som
foretar påmeldingen.
- Hund som før vedtak om aktivitetsforbud ble fattet var registrert med flere eiere kan
ikke meldes på før personen med aktivitetsforbudet har trådt ut av eierforholdet.
- Person med aktivitetsforbud kan ikke fremføre noen hund til bedømmelse, uansett
eierforhold, og har heller ikke adgang til å henvende seg til arrangør eller dennes
funksjonærer i spørsmål som angår hunden eller gjennomføringen av bedømmelsen.
- Eierskifte på hund aksepteres i tilfeller hvor person med aktivitetsforbud trer ut av det
registrerte eierforholdet. Slikt eierskifte kan ikke gjøres manuelt og kan ikke
tilbakedateres. Opptakelse av ny medinnehaver på hund godtas ikke.

