Domsutvalget
24. februar 2019

DU-sak 01/2019

– Norsk Kennel Klubs Hovestyre

Domsutvalget har mottatt sak 01/2019 ved oversendelse fra Org.avd. i NKK.
Domsutvalget har mottatt anmeldelse fra NKKs Hovedstyre, jf. NKKs lover § 7-6.
Anmeldelsen kom inn samtidig med klage/anmeldelse fra Norske Harehundklubbers forbund mot to
andre i samme sakskompleks. Anmeldelsen ble ved en feil oversett av Disiplinærkomiteen, og
anmeldelsen er nå oversendt DU for behandling.
Sakens bakgrunn
I brev til NKK 30. april 2018 erkjente to oppdrettere å ha gitt feil opplysninger ved registrering av et
kull med
valper. Det er angitt feil hannhund. Hannhunden som er riktig far til kullet er
.
NKKs Hovedstyre har bedt om at det ble ilagt en reaksjon både mot oppdretterne og mot eier av
hannhunden som ble benyttet.
Saken mot oppdretterne er tidligere behandlet av disiplinærkomiteen, som har ilagt oppdretterne
disiplinærreaksjon. DU skal nå ta stilling til anmeldelsen mot
, som er eier av
hannhunden som ble benyttet.
Oppdretterne,
, har erkjent at de registrerte kullet med feil
far. De har i en skriftlig redegjørelse opplyst at eieren av
som ble benyttet,
, var kjent med at valpene skulle registreres med en
som far.
med en

har på sin side opplyst at det er korrekt at hans hannhund av rasen
ble paret
r, men at avtalen var at valpene ikke skulle registreres med stamtavle.

DUs vurdering
Etter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 9 skal oppdretter «aldri gi usanne opplysninger
om oppdrett og i alle henseender etterleve NKKs lover og bestemmelser».
DU finner det ikke sannsynliggjort at
har brutt NKKS etiske grunnregler for avl og
oppdrett. Det foreligger ikke noen form for dokumenter eller andre tidsnære bevis som tilsier at
har vært involvert i feilregistreringen av kullet.

DU fattet etter dette følgende enstemmige avgjørelse:

ilegges ikke disiplinærreaksjon.

Norunn Løkken Sundet
leder

