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Domsutvalget
15. september 2019

DU-sak 2019/16 –
DU har mottatt anmeldelse fra NKKs Hovedstyre. Saken gjelder brudd på NKKs lover § 7-2 første ledd
bokstav e, som regulerer reaksjon dersom hund behandles på en uakseptabel måte. NKKs
administrasjon mottatt dokumenter og en video som viser en hendelse i forbindelse med NKKs
utstilling i Bergen 6. april 2019.
Anmeldelsen er oversendt
, og advokat Svein Kjetil Svendsen har inngitt merknader på vegne
av
. Kopi av tidligere vedtak vedrørende
er også oversendt
og hennes advokat
for eventuelle merknader.
Videoen DU har mottatt viser hardhendt håndtering av en hund i utstillingsringen. Videoen avsluttes
med at
sparker til hunden.
Domsutvalgets vurdering
Domsutvalget finner det sannsynliggjort at
med viten og vilje sparket til hunden fordi den var
vanskelig å håndtere i utstillingsringen. DU finner at det foreligger et klart brudd på NKKs lover § 7-2
bokstav e, som setter forbud mot at hund håndteres på uakseptabel måte.
DU vil påpeke at utstillinger og andre aktiviteter skal være positive for både hund og eier. Etter DUs
syn må det gis tydelige reaksjoner på uakseptabel håndtering av hund i utstillingssituasjoner.
er en erfaren oppdretter og utstiller, som bør være vel kjent med NKKs regelverk.
er tidligere ilagt reaksjoner for uakseptabel opptreden i utstillingsringen. De tidligere
reaksjonene gjelder ikke opptreden overfor hund, men tillegges likevel en viss vekt i skjerpende
retning.
Etter en samlet vurdering finner Domsutvalget at
skal ilegges aktivitetsforbud i 15 måneder,
jf. NKKs lover § 7-3 bokstav g. Tiden
har vært suspendert går til fradrag.

Domsutvalget har fattet følgende enstemmige vedtak:
utestenges fra alle offisielle aktiviteter i regi av NKK og medlemsklubbene i 15 –
femten - måneder fra og med 15. september 2019. Tiden
har vært suspendert går til fradrag i
utestengelsestiden.
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