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Domsutvalget har mottatt sak 04/2019 ved oversendelse fra Org.avd. i NKK.
Saken gjelder anke over utestengelse fra Norsk

klubb (

).

Sakens bakgrunn
Ved brev 18. desember 2018 ila Norsk
klubb
12 måneders
utestengelse fra medlemskap i
på grunn av brudd på NKKS etiske regler for avl og oppdrett.
la til grunn at
tispe før fylte 18 måneder.

hadde planlagt og gjennomført brudd på reglene ved å bevisst pare en

I anken og etterfølgende skriv gjør
blant gjeldende at de ikke fikk uttale seg før
traff
vedtak, at de allerede har betalt gebyr for brudd på avlsreglementet, at de ikke har fått annonsere
kullet på klubbens hjemmesider på grunn av bruddet og at utdrag fra private chatter ikke kan brukes
som dokumentasjon for at det foreligger et planlagt brudd.

DUs vurdering
Etter DUs syn er det i strid med saksbehandlingsreglene for disiplinærsaker at
ikke fikk uttale seg før
traff vedtak om utestengelse. Denne saksbehandlingsfeilen er
imidlertid reparert gjennom ankebehandlingen, ved at DU nå har fått grundige redegjørelser for
syn på saken, og har tatt hensyn til disse ved sin vurdering av om
reaksjon skal
opprettholdes.
Etter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 7 skal tispe være minst 18 måneder på
paringstidspunktet.
har erkjent at tispen var 6 dager for ung. Det foreligger derved et klart og
erkjent brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
har gjort gjeldende at det er feil når

legger til grunn at det var et planlagt brudd på

reglene.
har fremlagt utskrift av chatter mellom
og tispens oppdretter som viser diskusjon rundt
paringstidspunktet. Etter det opplyste er chattene utlevert av en deltager i chatten, og DU kan ikke se
at de er innhentet på en slik måte at det ikke kan legges vekt på dem.

Etter DUs syn viser chattene at bruddet var planlagt. Chattene viser klart at det er en diskusjon rundt
om tispen skal pares siden hun er yngre enn 18 måneder, og at eier og oppdretter blir enige om at
tispen skal pares selv om det er for tidlig.
DU finner det sannsynliggjort at det foreligger et bevisst brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og
oppdrett, hvor
med viten og vilje samtykker i at tispen pares før fylte 18 måneder.
Etter NKKs lover § 7-2 kan brudd på NKKs eller klubbers og forbunds lover, bestemmelser og vedtak
føre til disiplinære reaksjoner.
Blant reaksjonene som kan ilegges, er eksklusjon.
er ekskludert fra
i 12 måneder. Etter en konkret vurdering, hvor det
blant annet er lagt vekt på at det foreligger et bevisst og overveid brudd på NKKs etiske grunnregler
for avl og oppdrett, finner DU at reaksjonen skal opprettholdes.
På bakgrunn av anførslene fra
, skal DU kort bemerke at hverken ileggelse av
administrasjonsgebyr fra NKK eller at
ikke ville annonsere kullet på sine hjemmesider er
disiplinærreaksjoner, og de har derfor ikke betydning for spørsmålet om eksklusjon.

DU fattet etter dette følgende enstemmige avgjørelse:

Anke fra

Norunn Løkken Sundet
leder

tas ikke til følge.

