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DU-sak 21/2020

forbund –

Domsutvalget har ved oversendelse 25. oktober 2020 mottatt sak 21/2020 fra Org.avd. i NKK.
Sakens bakgrunn
Forbund ( ) har anmeldt
for brudd på NKKs lover § 7-2 første ledd
bokstav c og d samt jaktprøveregelverket for stående fuglehunder punkt 1.4.1. Bakgrunnen er at
har lagt ut bilde av
og en fuglehund i en voliære på ymse fuglehundfora og
lagt ut tekst om at
tilbyr voliæretrening av fuglehund.
har
oppgitt
som kontaktperson og lagt ut hans kontaktinformasjon.
påpeker at
er vel
kjent med at voliæretrening er forbudt, og at dette er en handling som skaper støy og skader
omdømmet til fuglehundmiljøet.
har fått anledning til å kommentere anmeldelsen og har gjort gjeldene at innlegget på
Facebook ikke er egnet til å gi hundesporten dårlig rykte.
har kun lagt ut et bilde av den
virksomheten som
faktisk bedriver.
påpeker videre at han ikke er tilltsvalgt, og at det følgelig ikke foreligger brudd på bokstav d.
Innlegget gjelder ikke prøve/aktivitet, og rammes ikke av jaktprøvereglementet.
gjør gjeldende
at hans innlegg ligger innenfor ytringsfriheten, og at det ikke er grunnlag for disiplinærreaksjon.
DUs vurdering
Etter DUs syn er det klart at forholdene ikke rammes av NKKs lover § 7-3 bokstav d, i og med at
ikke er tillitsvalgt. Det er videre klart at forholdet ikke rammes av jaktprøvereglementet, i og
med at det ikke er skjedd i tilknytning til jaktprøve.
Etter DUs syn rammes forholdene heller ikke av NKKs lover § 7-3 bokstav c. Bestemmelsen gjelder
blant annet handling som er «egnet til å negativt påvirke (…) klubbers (…) mulighet til å gjennomføre
og tilby aktiviteter».
har lagt ut innlegg om at to navngitte enkeltpersoner tilbyr trening av
fuglehunder på en måte som er ulovlig. Det er ikke noe ved innleggene som tilsier at aktiviteten tilbys
i regi av NKK eller underliggende klubber.
DU ser at det er uheldig for
disiplinærreaksjon.

og miljøet at det er personkonflikter, men dette gir ikke grunnlag for

DU fattet etter dette følgende enstemmige avgjørelse:
ilegges ikke disiplinærreaksjon.
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