Norsk Kennel Klub

DK sak 2018-1: NN – brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
I notat av <dato> ber NKKs Administrasjon Disiplinærkomiteen om å vurdere bruddsak, for brudd på
NKKs etiske regler for avl og oppdrett, jf reglenes pkt. 2.2 og 7.1.
Fakta
Saken gjelder tre brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, punkt 2.2: innavlsgrad og punkt
7.1: mor under 18 mnd ved paring.
Nærmere bestemt har følgende paringer funnet sted hos innklagede:
Kull 1: 2 brudd, Helsøskenparing med innavlsgrad på 25,34% og tispe under 18 mnd ved paring (16
mnd og 7 dager).
Kull 2: 1 brudd, Mor/sønn paring med innavlsgrad på 25,29%. (Samme far som kullet over).
De tre sakene er alle brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og Administrasjonen finner
de såpass grove at det er riktig å videresende de til Disiplinærkomiteen for vurdering. Oppdretter
bekrefter i sine uttalelser at det dreier seg om tjuvparringer».
VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 3 – tre – år, dvs
f.o.m. 5.4.2018 t.o.m. 5.4.2021, ihht NKKs lover § 7-3, 1.ledd bokstav c jf § 7-2, 1.ledd bokstav a og
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 2.2 og 7.1. Samtlige valper i kullene ilegges permanent
avlssperre.

DK sak 2018-02: Brudd på etiske retningslinjer avl – NN, Kennel NN
Fakta
Saken gjelder att innklagede har gitt uriktige opplysninger om DNA-tester/-status for hunder som
brukes i avl. I denne saken gjelder det en prcd-PRA test, som har vært tilgjengelig i en årrekke – mer
enn 10 år – og det er ingen akseptabel unnskyldning for å gi uriktige opplysninger om dette til en
annen oppdretter. NN har vært oppdretter av rasen siden 1992, og har vært godt kjent med testen
samt at kombinasjonen av to bærere av prcd-PRA vil kunne gi avkom som vil miste synet. Det er påvist
at minst én av valpene fra kombinasjonen er testet «affected» av prcd-PRA.
VEDTAK:
NKK medlem NN, fratas retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 3 – tre – år fra 20.3.2018
til 20.3.2021, jf NKKs lover § 7-3, første ledd bokstav c. Videre mister hen retten til å delta i konkurranser og
organiserte arrangementer for en periode på 3 – tre – år fra 20.3.2018 til 20.3.2021, jf NKKs lover § 7-3, 1.ledd
bokstav g. Valpen ilegges avlssperre, jflg. NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 5 og NKKs lover § 7-9,
1.ledd bokstav b og 2.ledd bokstav d. Disiplinærkomiteens leder fratrådte møtet under behandling av denne
saken.

DK sak 2018-03: Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett – NN
Brudd på NKKs etiske regler for avl og oppdrett. Det vises i klagen til NKKs lover § 7-2, 1.ledd bokstav a og b,
NKKs grunnregler for avl og oppdrett pkt. 2, 6 og 9 samt NKKs retningslinjer for avl inntatt i RAS- dokument for
XXrase.
Fakta
Hendelsesforløpet beskrives av NNKLUBB på følgende måte:
«NNs nåværende kull (angitt som kull N på hjemmesiden), født <dato>, så oppfyller verken mor eller far til
valpene NNklubbs krav til avlsdyr. Mor til valpene, hadde også et kull i <dato> og ihht DogWeb ble hun ikke
øyelyst forut for den paringen.
For hennes kull, mellom XX og YY var ingen av foreldrene øyelyst før paring, og hannhunden
tilfredsstilte heller ikke krav til bruk i avl. Hennes tispe Z er kun øyelyst før det første
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XXkullet hos NN, men det er ikke gjort før kull nr 2 og 3.
Hennes tispe som er PRA affisert, tilfredsstiller ikke NNKklubbs krav til bruk i avl. Hun har
likevel hatt flere kull, og ble ikke øyelyst før kull nr 2. Ingen av hannhundene NN har
benyttet her tilfredsstiller kravene til bruk i avl.
Videre har hun ved flere anledninger benyttet hannhunder som er brukt altfor mye og i
strid med de føringer som er gitt i RAS. Dette til tross for at Raserådet har brukt mye tid på
å formidle problemet med matadoravl. Det vises her også til NKKs etiske grunnregler for
avl og oppdrett pkt. 2, hvor det fremkommer at matadoravl bør unngås. Dette gjelder bl.a.
to av de brukte hundene.
VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 1 år,
dvs f.o.m. 4.6.2018 t.o.m. 3.6.2019, ihht NKKs lover § 7-3, første ledd bokstav c, jf NKKs
Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a og b.
Disiplinækomiteens leder deltok ikke i behandlingen av denne saken.

DK sak 2017-04: Spørsmål om etablering av konkurrerende klubb
I notat av <dato> ber NNforbund Disiplinærkomiteen behandle sak vedrørende etablering av XXgruppe, som
anses være etablering av konkurrerende klubb.
Bakgrunn
<Dato> sendte «Interimstyret i XXgruppe» en henvendelse til NKKs organisasjonsavdeling hvor det ble opplyst
eat XXgruppe er en «uoffisiell interessegruppe, som skal arbeide for YYrase. Gruppa er ment som en plattform,
et samarbeidsforum og et møtested for eiere og oppdrettere av YYrase, som bruker YYrase til jakt og som har
fokus på jaktegenskaper i sitt avlsarbeid. Gruppa er uavhengig, men vil gjerne samarbeide med NNforbund,
som har ansvaret for all forvaltning av YYrase.»
Det opplyses videre i samme brev at XXgruppe ble opprettet på Facebook i <dato>. Det opplyses videre i brevet
at «Vår aktivitet skal ikke konkurrere med NNforbunds aktiviteter, vi skal ikke være et alternativ, men et
supplement til medlemskap i NNforbund og til alle de positive aktivitetene som allerede foregår. I den grad vi
skal forsøke å påvirke beslutninger i NNforbund skal det være gjennom den eneste demokratiske muligheten vi
har, som enkeltmedlemmer i en lokalklubb under NNforbund.
VEDTAK:
Saken avvises av DK da det ikke foreligger grunnlag for disiplinære reaksjoner mot de innklagede, jf NKKs lover
§ 7-3, 4.ledd.
DK-sak 5 og 17-2018: Sakene er forlikt og trukket.
DK sak 2018-06: Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7 – NN
Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Det vises til reglenes pkt. 7, 2. og 3. kulepunkt, samt
NKKs lover § 7-2, 1.ledd bokstav a.
Fakta
«<dato> føder tispen, XX kull nr. 6. Hennes tidligere kull er født <dato>, <dato>, <dato>, <dato> og <dato>. De
fire siste kullene er tette (mindre enn 12 mnd. imellom).» Dette var tispens sjette kull, og de fire siste kullene
er tette. Bruddene er såpass grove og at de siste kullene heller beror på tilfeldigheter enn planlagte kull. Det er
samme far til alle seks kullene, YY. Før kullet kan registreres må DNA profil på begge foreldredyrene skaffes
tilveie – (rasekrav gjelder fra <dato>)».
VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 5 år, dvs f.o.m. 30.4.2018
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t.o.m. 29.4.2023 ihht NKKs lover § 7-3 (1) for brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7, jf
NKKs lover § 7-2 (1) bokstav a.
DK sak 2018-07: Brudd på tidligere ilagt registreringsforbud.
Disiplinærkomiteen har fått oversendt saken fra Norsk Kennel Klubs administrasjon. Bakgrunnen for at DK bes
vurdere saken er henvendelse fra Norske Kennel Klubs administrasjon om brudd på ilagt registreringsforbud på 2
år, som utløp 23.09.2017.
Faktum
NN ble den 23.09.2015 ilagt registreringsforbud på 2 år - f.o.m 23.09.2015 t.o.m 23.09.2017. Bakgrunnen for
vedtaket var mistanke om feil oppgitt avstamning på to tidligere kull og manglende dokumentasjon/blodprøver
til oppklaring i saken.
Til tross for vedtaket forsøkte NN å registrere et nytt valpekull født i forannevnte tidsrom. Paringsdato er oppgitt
å være dd.mm.2017 og fødselsdato dd.mm.2017 - dette er i perioden hun hadde registreringsforbud. NKK
avviste registreringen og det blir vist til hva et registreringsforbud innebærer. Hun kontakter NKK på tlf. flere
ganger og gir uttrykk for at hun er dypt fortvilet over at NKK har avvist registreringen da hun er utsatt for et
voldsomt trykk fra valpekjøperne som venter på/forlanger å få registreringspapirene sine.
Den dd.mm.2018 mottar NKK et manuelt eierskifte på tispen. Dette eierskifte er tilbakedatert over tre år overdragelses datoen er oppgitt å være 01.01.2015. Ny eier er hennes datter XX. Eierskifte foretas og papirene
blir sendt ut dd.mm.2018.
Etter dette blir de samme valpene på nytt forsøkt registrert, men da med datteren som oppdretter. XX får
beskjed av NKK om at registreringen er avvist.
VEDTAK
Et enstemming DK har vedtatt at NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register permanent,
dvs. fra 15.09.2018, jf NKKs lover § 7-3, første ledd bokstav c for brudd på NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav b
jf andre ledd, samt NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Videre ilegges det avlssperre på alle hunder eid av NN samt på den tispen som ble overført til XX etter at valper
ble nektet registrert.
DK sak 2018-08: Brudd NKKs retningslinjer for trening av hund – NN
I notat datert <dato>, oversendt Disiplinærkomiteen i e-post av <dato>, ber NKKs administrasjon (heretter
adm.) Disiplinærkomiteen behandle sak vedrørende brutal håndtering av hunder på kurs ved XXbane <dato>.
Innledningsvis bemerkes at DK finner det kritikkverdig at det gikk ca 6 måneder fra notatet ble skrevet til saken
ble sendt over til DK.
Saksbeskrivelse
Saken kom inn til NKKs administrasjon etter en bekymringsmelding fra 2 personer som ved en tilfeldighet kom
over trening som pågikk i regi av innklagede. Det de observerte er i bekymringsmeldingene gjelder bl.a. bruk av
pisk og hunder som hyler av smerte/redsel. Bekymringsmeldingene medførte at administrasjonen besluttet å
undersøke forholdet selv. DK har fått seg forelagt film fra hendelsene i tillegg til beskrivelsen fra
administrasjonen og vitnene.
Vedtak:
NKK-medlem NN taper retten til å delta på prøver og utstillinger samt andre arrangementer i regi av NKK
og/eller medlemsklubber samt forbund for en periode på 5 år fra 30.4.2018 til 29.4.2023, dog slik at de 2 siste
årene – fra 30.4.2021-29.4.2023 gjøres betinget av at det ikke forekommer nye brudd på NKKs lover,
bestemmelser eller retningslinjer, jf NKKs lover § 7-3, 1.ledd bokstav g jf 3.ledd. I tillegg fratas NN sitt
medlemskap i NKK og medlemsklubber for en periode av 1 år, jf § 7-3, 1.ledd bokstav h fra 30.4.201829.4.2019.

Side 3

Norsk Kennel Klub

DK sak 2018-09: Brudd på NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund – NN
Klagen er framsatt av NKKs administrasjon (heretter kalt klager) på bakgrunn av informasjon innkommet fra
kursdeltaker på NNs kurs. Klager henviser til NKKs lover § 7-2 bokstav a) og c) samt §7-3.
Fakta
Kursdeltaker reagerer på NNs behandlingsmåte av en <rase> på kurset og filmer seansen. Kursdeltaker
opplever behandlingen av hunden som alvorlig og er sterkt uenig. Kursdeltaker ytrer dette overfor NN på
spørsmål om vedkommende synes han er for hard med hunden. Det opplyses at det også er barn til stede på
treningen. Klager mener treningen som vist i videoen er et klart brudd på NKKs etiske retningslinjer for hold og
trening av hund. Klager legger vekt på at det er uakseptabelt at erfarne instruktører lærer bort at det er greit å
korrigere/straffe hunden på denne måten.
VEDTAK:
NKK medlem NN ilegges en advarsel, jf NKKs lover § 7-3, første leddbokstav a). Ved nye saker vil det være
aktuelt å frata NN autorisasjoner, samt retten til å delta i arrangement i NKK eller andre hundeklubbers regi, jf
NKKs lover § 7-3 leddbokstav f) og g). Disiplinærkomiteens avgjørelse er enstemmig.

DK-sak 2018-10 a-c: Utilbørlig oppførsel/voldsutøvelse på utstilling – Brudd på NKKs lover § 7-2 – NN1, NN2
og NN3
Hendelsen fant sted på en raseklubbs utstilling. Samtlige involverte er innklaget i saken. De innklagede har
sendt over sine redegjørelser til DK, og disse redegjørelsene med vedlegg er grundig vurdert av DK. Det
fremkommer av disse redegjørelsene at partene har en historikk med uenighet og konflikt i bunnen. Uansett
finner ikke DK å legge avgjørende vekt på hvem som «startet» det som resulterte i hendelsen på utstillingen til
XXklubb <dato>.
VEDTAK
NN1, NN2 og NN3 taper retten til å delta i konkurranser og på organiserte arrangementer, offisielle så vel som
uoffisielle arrangementer og konkurranser – i regi av NKK, NKKs forbund og/eller medlemsklubber – for en
periode på 3 år fra 4.6.2018 – 3.6.2021, jf NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav g, og NN1, NN2 og NN3
ekskluderes fra alle NKKs klubber og forbund for en periode på 3 år fra 4.6.2018 – 3.6.2021, jf NKKs lover § 7-3,
første ledd bokstav h.

DK sak 2018-11: Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7 – NN
I notat av <dato> ber NKKs administrasjon Disiplinærkomiteen om å vurdere bruddsak, for brudd på NKKs
etiske regler for avl og oppdrett. Det vises til reglenes pkt. 7, 2.kulepunkt, som lyder som følger:
«Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og
løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.»
Det vises i den forbindelse til NKKs lover § 7-2, 1.ledd bokstav a.
Fakta
Saken gjelder tispen Z, født <dato>. Tispen har hatt 4 kull totalt, disse er født <dato>, <dato>, <dato> og
<dato>. Mellom de to siste kullene gikk det følgelig kun 7 måneder. For alle kull er det benyttet samme
hannhund.
Dette er bruddsak nummer to for oppdretter NN - forrige bruddsak var i 2012 (brudd nr. 12/66), og gjaldt
paring av for ung tispe (16 mnd.). I brev av <dato> fra administrasjonen ble han gjort oppmerksom på at ved
ytterligere brudd på reglene ville saken bli rapportert til Disiplinærkomiteen.
VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 2 år, dvs f.o.m. 30.4.2018
t.o.m. 29.4.2020, ihht NKKs lover § 7-3 (1) bokstav c, jf NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7 og
NKKs lover § 7-2 (1) bokstav a.
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DK sak 2018-12: Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7 – NN
I notat av <dato> ber NKKs administrasjon Disiplinærkomiteen om å vurdere bruddsak, for brudd på NKKs
etiske regler for avl og oppdrett. Det vises til reglenes pkt. 7, 2.kulepunkt som lyder som følger:
«Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og
løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.»
Det vises her til NKKs lover § 7-2, 1.ledd bokstav a.
Fakta
Hendelsesforløpet beskrives av administrasjonen på følgende måte:
«<dato> føder Z et kull - kull nr. 4.» Tispen har tilsammen hatt fire kull, og de tre siste kullene er tette. Tidligere
kull er født <dato>, <dato> og <dato>.
Det opplyses videre at dette er bruddsak nummer to for oppdretter NN. Forrige bruddsak var så sent som i
<dato> (brudd nr. 17/18), og gjaldt også for tette kull. I administrasjonens brev til henne av <dato> ble
vedkommende gjort oppmerksom på at ved ytterligere brudd på reglene ville saken bli rapportert til
Disiplinærkomiteen.
DK har fått opplyst fra administrasjonen at NN i sin tid som oppdretter har hatt 148 valpekull (registrert pr
<dato>) med totalt 463 valper. Det legges følgelig til grunn at NN er en stor aktør/oppdretter, som må kunne
forutsettes å utføre sitt oppdrett på en profesjonell måte.
VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 2 år, dvs f.o.m. 30.4.2018
t.o.m. 29.4.2020, ihht NKKs lover § 7-3 (1) bokstav c, jf NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7, og
NKKs lover § 7-2 (1) bokstav a.

DK sak 2018-13: NN – Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
Brudd på NKKs etiske regler for avl og oppdrett. DK legger til grunn at saken må vurderes i lys reglenes pkt. 3, 7
og 9, samt NKKs lover § 7-2, 1.ledd bokstav a.
Fakta
«XXhund ble ilagt en avlskarantene t.o.m. <dato> - årsak - tre tette kull. - sak nr. 17/1. Tispen ble allikevel paret
på nytt <dato> – 13 dager før karenstiden var over.
Det ble gitt uttrykkelig beskjed om at tispen ikke skal pares på nytt før det har gått minimum 12 mnd (tidligst
<dato>). Dette er ikke overholdt, noe som ifølge oppdretter beror på en misforståelse – forklaring vedlagt.
Tispens tidligere kull er født: <dato>, <dato>, <dato> og siste kull <dato>.»
VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 2 – to – år, dvs f.o.m.
4.6.2018 t.o.m. 3.6.2020, ihht NKKs lover § 7-3, første ledd bokstav c, jf NKKs etiske grunnregler for avl og
oppdrett pkt. 3, 7 og 9, samt NKKs lover § 7-2 (1) a. Tispen, XX, ilegges permanent avlssperre, jf NKKs lover § 79, 1.ledd bokstav b og 2.ledd bokstav d.
DK sak 2018-15: Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett – NN
Brudd på NKKs etiske regler for avl og oppdrett. Det vises til reglenes pkt. 7. DK legger til grunn at saken må
vurderes på bakgrunn av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 3 og 7, samt NKKs lover § 7-2, 1.ledd
bokstav a.
Faktum
Hendelsesforløpet beskrives av administrasjonen på følgende måte: «Tispen XX har til sammen hatt fire kull og
de tre siste kullene er tette. Dette er bruddsak nummer to for oppdretter NN - forrige bruddsak var fra <dato>
(brudd nr. 13/68) og gjaldt også for tette kull. I vårt brev til NN <dato> ble de gjort oppmerksom på at ved
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ytterligere brudd på reglene vil saken bli rapportert til Disiplinærkomiteen. I NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett punkt 7, andre delpunkt står følgende: Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst
ett år før neste valpekull fødes. Kullene etter XX er født: <dato>, <dato> og <dato>»
Innklagede er skriftlig gjort uttrykkelig oppmerksom på at gjentatt(e) brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl
og oppdrett kan medføre strenge reaksjoner.
VEDTAK
NKK medlemmene NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på ett år, dvs f.o.m.
4.6.2018 t.o.m. 3.6.2019, jf NKKs lover § 7-3, første ledd bokstav c, jf NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett pkt. 3 og 7, samt NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a. Videre ilegges tispen xx permanent
avlssperre, jf NKKs lover § 7-9, 1.ledd bokstav b og 2.ledd bokstav d., jf NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett og NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a.

DK sak 2018-16: Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7
I notat av <dato> ber NKKs administrasjon Disiplinærkomiteen om å vurdere bruddsak, for brudd på NKKs
etiske regler for avl og oppdrett. Saken gjelder flere brudd tilknyttet samme tispe. Det vises til de etiske
grunnreglenes pkt. 7 samt NKKs lover § 7-2, 1.ledd bokstav a.
Faktum
Hendelsesforløpet beskrives av administrasjonen på følgende måte:
«Tispen xx har til sammen hatt fire kull og de tre siste kullene er tette.
Dette er bruddsak nummer to med xx for oppdretter NN - forrige bruddsak fra juni 2014 (brudd nr. 14/88)
gjaldt for ung tispe – 13 mnd ved paring. I brev fra 2013 gjorde vi oppmerksom på at ved ytterligere brudd på
våre grunnregler for avl og oppdrett ville saken bli rapportert til Disiplinærkomiteen.»
Tispen er ihht opplysninger i DogWeb født dd.mm.2012. Kullene er født: dd.mm.2014, dd.mm.2016,
dd.mm.2017 og dd.mm.17. Ved de 3 første kullene er det benyttet samme hannhund. Raseklubben har
utarbeidet et informasjonsskriv til valpekjøpere, hvor det bl.a. er inntatt en sjekkliste. Punktene på listen er
som følger:
Har tispen hatt valper tidligere? I så fall, hvordan har disse valpene utviklet seg?
Er dette kullet etter samme kombinasjon? Hvis dette er tilfelle, hvorfor er kombinasjonen gjentatt?
Er valg av hanhund tilfeldig, eller er det et veloverveid valg der oppdretter har gode kunnskaper om
han?
Er foreldredyrene testet for <navngitte sykdommer>? Alle hunder som går i avl skal være DNA testet,
eller ha kjent status som genetisk fri fra foreldre / besteforeldre.
Er foreldredyrene øyelyst og har øyelysningsattest, eventuelt når ble de øyelyst sist?
Er foreldredyrene røntget for HD og AD, eventuelt patella sjekket, i tilfelle hvilken status?
Finnes det hudsykdommer / allergier eller andre sykdommer i nær slekt ?
I DogWeb fremkommer det at tispen ikke er røntget for HD eller AD, og hun er kun øyelyst 1 gang (i 2016). Det
vites ikke om de andre testene som klubben anbefaler er utført. Det bemerkes også i det samme skrivet at
rasen har blitt svært populær, og at det derfor har blitt en del useriøs avl. Hannhunden som ble benyttet til de
3 første kullene er heller ikke røntget for AD eller HD, og også han er kun øyelyst 1 gang (i 2016) ihht DogWeb.
Hannhunden som er far til kullet i 2017er røntget, men kun øyelyst 1 gang (i 2012).
DK viser til tidligere avgjørelser i liknende saker. DK ser alvorlig på brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett, og spesielt gjentatte brudd. Det legges til grunn at paringene har skjedd som følge av oppdretters
egen beslutning, dette til tross for at ordlyden i de etiske grunnreglene pkt 7, 2.kulepunkts 2.ledd er klar:
«Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.»
Det vises også til de etiske grunnreglenes pkt. 3 og 6, jf NKKs lover § 7-2, første ledd bokstav a.
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VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 3 år, dvs f.o.m. 4.6.2018
t.o.m. 3.6.2021, ihht NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav c, jf NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt.
3, 6 og 7 og NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a. Tispen xx ilegges permanent avlssperre, jf NKKs lover § 7-9,
2.ledd bokstav d.

DK sak 2018-18, 19 og 20: NN1, NN2 og NN3 - Brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
I notat av <dato> ber XXforbund Disiplinærkomiteen om å vurdere bruddsak, for brudd på NKKs etiske regler
for avl og oppdrett samt NKKs lover § 7-2, 1.ledd bokstav b og d.
Fakta
Kennel NN har oppdrettet et blandingskull, som har blitt registrert i NKK. Disse hundene har vært på utstillinger
og jaktprøver og oppnådd premier for sine eiere og et av avkommene har blitt paret, men heldigvis gått tom.
Etter XXFORBUNDs syn er dette en serie graverende og helt uakseptable handlinger av en
oppdretter/kennel av raehunder og klare lovbrudd mht. registrering og salg av rasehunder i Norge. Det er
meget beklagelig for miljøet at en velrenommert kennel bevisst foretar ulovlig innkrysning i en rase for så å
registrere valper som renrasede. Det er også spesielt graverende at NN1 satt i avlsrådet for rasen på det
tidspunktet parringen og registreringen fant sted.»
VEDTAK
NKK medlem NN1og NN2 taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på 5 år, dvs f.o.m.
20.8.2018 t.o.m. 19.8.2023, jf NKKs lover § 7-3, første ledd bokstav c for brudd på NKKs lover § 7-2 første ledd
bokstav b jf andre ledd, samt NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Videre ilegges NN1og NN22 års aktivitetsforbud ihht NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav g, samt tap av retten
til å inneha tillitsverv og autorisasjoner i 2 år, jf NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav f for brudd på NKKs lover §
7-2 første ledd bokstav b og d, jf andre ledd.
I nærværende sak fremkommer det i svar fra NN1 og NN2 at innklagede, NN3, ikke skal ha blitt informert om
det som ble gjort av de to andre innehaverne av kennelen, og at NN3 først fikk informasjon om forholdet i
ettertid. DK finner det vanskelig å se bort fra forklaringen til NN1 og NN2 og legger derfor til grunn at NN3 ikke
var informert om registreringen av blandingsvalper som renrasede, eller at disse blandingsvalpene ble solgt
som rasehunder til intetanende valpekjøpere.
Et enstemmig DK finner derfor at NN3 ikke skal ilegges aktivitetsforbud eller fratas retten til tillitsverv eller
autorisasjoner. Kennelnavnet kan ikke benyttes til registrering av kull i den perioden medinnehaverne er ilagt
registreringsforbud. NN3 har derimot mulighet for å registrere valper i eget navn i denne perioden.
VEDTAK
NKK medlem NN3 frifinnes.

DK-sak 21/2018 Underslag/økonomisk utroskap. Brudd på NKKs lover §7-2.
Bakgrunnen for at DK har vurdert saken, er en henvendelse fra klubb. Begrunnelsen i saken er underslag/
økonomisk utroskap. Brudd på NKKs lover § 7-2.
Faktum
Klubben har anmeldt tidligere ansatt NN, for økonomisk utroskap. NN har gjennom mange år vært ansatt i
deltidsstilling som <stilling> i NEKF. Stillingsprosenten har vært 40 %. NN har forestått daglig drift,
regnskapsførsel og sekretærfunksjon, og har sørget for kontakt mellom klubber og organisasjoner. NN ble en
periode sykemeldt, og styret overtok hans funksjoner. Det ble i den forbindelse avdekket uregelmessigheter i
regnskapsføringen. Det ble så avdekket at betydelige beløp var overført av NN til egen konto.
NN ble også politianmeldt og senere idømt betinget fengselsstraff for underslaget.
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VEDTAK
NN fratas muligheten til å ha tillitsverv i NKKs klubber og forbund i 10 år, dvs. fra 15.9.2018 t.o.m. 15.9.2028,
jfr. NKKs lover §7-3, første ledd, bokstav e: Tap av rett til å ha tillitsverv, autorisasjoner og bemyndigelser.

DK-sak 22/2018 NN forfalskning av hjerteattest til NN Klubb. Brudd på NKKs lover §7-2.
Fakta:
Raseklubben har de seinere årene innført flere helsekrav for hunder som skal brukes i avl. Et av disse kravene
er status på <helse>. Både hannhundeier og tispeeier er pliktige til, på paringstidspunktet, å ha tilgjengelig en
helseattest for <diagnose> som ikke er eldre enn ett år.
Hvis en tispeeier (oppdretter) bruker en hannhund som ikke har den nødvendige attest på paringstidspunktet
så vil vedkommende oppdretter ikke kunne annonsere valpekull på klubbens webside, ei heller stå på klubbens
oppdretterliste eller delta i konkurranse om årets mestvinnende hannhund, tispe eller oppdretter m.m.
Kullet det gjelder er født dd.mm.2017, hvor far til kullet er xx. Eier bor i utlandet. Hunden derimot bor hos
innklagede. Oppdretter av nevnte kull, tok kontakt med klubben og ville ha kullet annonsert på klubbens
webside. Klubben ga oppdretter beskjed om at det ikke forelå en gyldig attest på hannhunden og kullet kunne
derfor ikke annonseres. Oppdretter fortalte at innklagede hadde forsikret henne om at hannhunden hadde alle
av påkrevde attester i orden. Noen dager senere fikk klubben en epost hvor oppdretter skriver at hun mente at
hun hadde sendt det inn tidligere, men at hun nå sendte attesten på nytt.
Klubben oppdaget så at noe var galt. Ved nærmere ettersyn oppdages det at «resultatdelen» av attesten er en
kopi av en attest som tidligere var sendt inn for en annen hund.
DK ba NKKs administrasjon om å kontakte veterinær som hadde signert det innsendte dokumentet, og han
opplyste følgende i sitt svar:
«Har gått gjennom mine notater. Jeg kan ikke finne at jeg dd.mm.2017 har undersøkt xx hannhund og skrevet
en hjerteattest på han….»
Innklagede har hatt flere kull og Disiplinærkomiteen anser henne derfor å være en erfaren oppdretter. Hun bør
vite at forfalsking av veterinærattester ikke er forenelig med å være en seriøs oppdretter. En samlet
Disiplinærkomite anser dette som en svært alvorlig sak.
VEDTAK
NKK medlem NN ilegges registreringsforbud og aktivitetsforbud i 5 – fem – år, f.o.m. 20.8.2018 t.o.m.
20.8.2023, jf NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav c og g, jf NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a og b.
I tillegg settes avlssperre på hannhunden xx.

DK-sak 23/2018 Gjentatte brudd på pkt. 5 i Norsk Kennel Klub etiske grunnregler – parring mellom to
bærere. Brudd på NKKs lover §7-2
Disiplinærkomiteen har fått oversendt saken fra Norske Kennel Klubs Helseavdeling. Bakgrunnen for at DK bes
vurdere saken er henvendelse fra Norske Kennel Klubs Helseavdeling for brudd på de etiske grunnregler.
Innklagede har ved to anledninger, først i 2015 og igjen i 2018, paret to bærere av PRA, påvist ved DNA-test.
Disiplinærkomiteen ser svært alvorlig på brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og spesielt når
brudd medfører økt risiko for sykdom hos avkom. Når det foreligger en DNA-test for sykdom så er det ingen
unnskyldning for å avle hunder som kan utvikle den aktuelle sykdommen, og det er et klart brudd på NKKs
etiske regler og NKKs lover § 7-2 å pare 2 bærere av en slik sykdom.
Disiplinærkomiteen ser ingen rimelig og fornuftig grunn til at denne paringen skulle finne sted, og finner derfor
å måtte fra NN retten til å registrere valper for en periode på 5 år. I tillegg ilegges han aktivitetsforbud i samme
periode. Det vises til NKKs lover § 7-2, første ledd bokstav a og b samt § 7-3 første ledd bokstav c og g.
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VEDTAK
NKK medlem NN taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på fem år, dvs f.o.m.
20.8.2018 t.o.m. 20.8.2023 jf NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav c, jf NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett pkt. 3 og NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a og b.
Videre ilegges NKK medlem NN aktivitetsforbud i samme periode, det vil si fra og med 20.8.2018 til og med
20.8.2023, jf NKKs lover § 7-3, første ledd bokstav g.

DK-sak 24/2018, Brudd nr to på Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett – seks
kull på tispe som er over ni år. Brudd på NKKs lover §7-2.

Fakta:
Bruddsak nr. 2 for oppdretter. Tispe xx født dd.mm.2008 har til sammen hatt seks kull og i tillegg hadde hun fylt
9 år før siste paring. Det fremkommer av innklagedes redegjørelse at det dreier seg om en tjuvparing. I notatet
fra administrasjonen er følgende inntatt:
«Dette er bruddsak nummer to for oppdretter NN og gjelder xx tispe, som til sammen hatt seks kull og i tillegg
er fylt 9 år. Forrige bruddsak var i mars 2016 (bruddsak nr. 16/52) og gjaldt for ung tispe – 16 mnd ved paring. I
brev av <dato> ble hun gjort oppmerksom på at ved ytterligere brudd på våre etiske grunnregler for avl og
oppdrett ville saken bli rapportert til Disiplinærkomiteen.
Disiplinærkomiteen ser svært alvorlig på brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og spesielt er
dette alvorlig når man i tillegg til en tidligere advarsel allikevel en tispe på over 9 år få et sjette kull. Dette er et
klart brudd på NKKs etiske regler og NKKs lover § 7-2.
Disiplinærkomiteen ser ingen rimelig og fornuftig grunn til at denne paringen skulle finne sted, og finner derfor
å måtte frata innklagede retten til å registrere valper for en periode på 5 år. Det vises til NKKs lover § 7-2, første
ledd bokstav a og b samt § 7-3 første ledd bokstav c og g.
VEDTAK
Et samlet DK har fattet flg. vedtak:
NKK medlem NN, taper retten til å registrere valper i NKKs register for en periode på fem år, dvs f.o.m.
01.11.2018 t.o.m. 01.11.2023 jf NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav c, jf NKKs Etiske grunnregler for avl og
oppdrett pkt. 3 og NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav a og b.
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