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for brudd på NKKs

lover.
Ved vedtak 14. desember 2020 avviste Domsutvalget (DU) saken under henvisning til at
er medlem av noen NKK-medlemsklubb.

ikke

anket DUs avgjørelse til Ankeutvalget (AU), som 10. februar 2021 traff vedtak med følgende
slutning:
“Avvisning i DU-sak 2020/26 oppheves. Saken hjemvises til DU for fornyet behandling”
AU tok samtidig stilling til
s anmodning om registreringsbegrensnininger på kull i
husstand, og fant at det ikke var grunnlag for dette.
Både

og

har uttalt seg i etterkant av AUs vedtak.

I lys av uttalelsene skal DU understreke at det forhold DU skal vurdere, er om de forhold
har
anmeldt
for gir grunnlag for disiplinærreaksjoner. Øvrige forhold, herunder om
med
rette har påpekt kritikkverdige forhold i andre sammenhenger, faller utenfor det som skal vurderes
av DU.
Anmeldelsen fra

gjelder tre konkrete forhold, og det er disse forholdene DU skal vurdere.

har for det første fremsatt påstander blant annet på facebook om at en navngitt
fuglehunddommer har mishandlet en hund.
har videre fremsatt påstander blant annet på facebook om at en annen fuglehunddommer
har mishandlet en hund.
har videre i en podcast omtalt en episode knyttet til en navngitt fuglehunddommer på en
jaktprøve hvor
var en del av prøveledelsen.
Forholdene som ligger til grunn for anmeldelsen fant sted i 2019 og 2020. På dette tidspunktet hadde
ingen verv, og han var ikke medlem av noen klubb tilknyttet NKK.

DUs vurdering
har gjort gjeldende at det foreligger brudd på NKKs lover § 7-2 bokstav d og 7-2 bokstav f.

Etter DUs syn er det klart at det ikke foreligger brudd på NKKs lover § 7-2 bokstav d, da
bestemmelsen gjelder for tillitsvalgte. På det tidspunktet forholdene som ligger til grunn for
anmeldelsen fant sted, hadde
ikke verv i NKK og han var heller ikke medlem av klubb
tilknyttet NKK.
DU legger videre til grunn AUs forståelse av NKKs lover § 7-1 annet ledd, slik at også potensielle
fremtidige deltakere på arrangement i regi av NKK kan ilegges reaksjoner.
AU gir anvisning på en vurdering av hvorvidt det er “rimelig” å behandle saken i NKKs
disiplinærsystem, kontra å overlate til den enkelte å forfølge saken sivilrettslig.
I dette tilfellet gjelder to av forholdene alvorlige beskyldninger rettet mot tillitsvalgte i
tredje forholdet gjelder omtale av en prøvedommer hvor hun fremstilles som vanskelig.

, mens det

Etter DUs syn utgjør de to første episodene et klart brudd på NKKs lover § 7-2 bokstav f.
har
offentlig beskyldt to tillitsvalgte for alvorlige straffbare forhold.
har ikke bestridt at han har
fremsatt beskyldningene. Det er ikke fremlagt noen form for dokumentasjon som kan underbygge at
beskyldningene er riktige.
Som påpekt av AU, er det mulig å forfølge disse forholdene sivilrettslig, men det er vil være en
ressurskrevende prosess. Det tilsier at forholdene kan behandles i disiplinærsystemet.
I utgangspunktet vil det etter DUs syn være størst grunn til å behandle disiplinærsaker mot ikkemedlemmer som har klart tilknytning til den disiplinærreaksjon som eventuelt ilegges. I dette tilfelle
er det ikke hendelser i tilknytning til arrangementer, men offentlige uttalelser om tillitsvalgte, til dels
på et langt senere tidspunkt.
DU finner likevel grunnlag for å ilegge
en reaksjon, fordi beskyldningene er fremsatt mot
tillitsvalgte, som vil ha sentrale roller på arrangementer i regi av NKK.
Det er ikke grunnlag for å ilegge registreringsbegrensinger. Forholdene har ikke sammenheng med
avl/oppdrett.
Etter en samlet vurdering finner DU at
skal ilegges aktivitetsforbud og tap av rett til
medlemskap i NKKs klubber og forbund for en periode av fem år.

Vedtak:
ilegges tap av rett til å delta i konkurranser og organiserte arrangementer, jf. NKKs
lover § 7-3 bokstav g, og tap av rett til medlemskap av NKKs klubber og forbund, jf. NKKs lover § 7-3
bokstav h, for en periode av fem år.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub
Norunn Løkken Sundet
NKKs Domsutvalg

