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SAKSGANGEN I NKKs DISIPLINÆRSAKER  
 Pr 27.01.16 

 
Appellutvalget 

   
Oversikten viser hovedtrekkene ved 
saksgangen i de viktigste disiplinærsakene i 
NKK. Oversikten er ikke  fullstendig for alle 
sakstyper, og viser ikke alle muligheter til å 
anmelde saker osv. Den behandler heller ikke 
NKKs Regioners rettigheter. NB: Oversikten 
kan bli utdatert pga nye regler, vedtak osv.   
 
Innholdet er basert på bla NKKs lover, NKKs 
saksbehandlingsregler, Særkomiteenes 
mandater, samt instrukser for Appellutvalget og 
Disiplinærkomiteen. Innklagedes rettigheter 
og kravene til begrunnelsen i disiplinær-
avgjørelser er ikke beskrevet nærmere. Se her 
særlig NKKs lover §§ 7-1 (4) og 7-6 (6) og 
NKKs saksbehandlingsregler.  
 
 
1 SAKER OM BRUDD PÅ ARRANGEMENTSREGEL – ”RAPPORTSAKENE” 

 
NKK har en mengde regler for forskjellige typer arrangementer. Se for eksempel NKKs 
Utstillingsregler, jaktprøvereglene, samt reglene for lydighet, agility og bruks/RIK.  
 
Regelbrudd på arrangement må meldes til NKKs representant på arrangementet, kalt 
”Utstillingleder”, ”NKK-representant” o.l i de forskjellige arrangementsreglene. Melding må 
gis innen arrangementets avslutning. Se her AU-sak 2015/14, hvor denne fristen ble ansett 
som absolutt. Hvis saken ikke løses der og da skal representanten rapportere forholdet til 
NKKs administrasjon.  
 
Når NKK mottar rapporten innhentes uttalelser fra eier/fører, dommer og eventuelle andre. 
Administrasjonen har ikke selvstendig rett til å anmelde disiplinærsaker til førsteintansen, 
men NKKs Hovedstyre (HS) har gitt Adm. Dir. fullmakt til å anmelde på vegne av HS. (Se 
HS-vedtak for oppdatert fullmakt.)  
 
Rett til å anmelde betyr at anmelder har krav på at det skal åpnes disiplinærsak/at saken 
skal behandles. Det er kun NKK-organer som har et slikt krav, jf NKKs lover § 7-6 (1).  
 
Tidligere ble alle rapportsaker anmeldt til Disiplinærkomiteen (DK). Nå anmeldes de til den 
særkomiteen som har ansvar for de aktuelle arrangementsreglene. NKK har tre ulike 
særkomiteer som behandler rapportsaker: NKKs Jakthundkomite (NJK), NKKs 
Sportshundkomite (SHK) og NKKs Særkomite for utstillinger (NSU).  
 
Under hver særkomite er det igjen forskjellige fagkomiteer/kompetansegrupper (FK/KG), 
som arbeider med hver sine arrangementsregler. Den aktuelle FK/KG skriver en innstilling 
til særkomiteen, dvs gir en vurdering av saken og anbefaling til særkomiteen. 
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Særkomiteen kan avgjøre saken selv, eller oversende den til DK.  
 

Hvis særkomiteen avgjør saken selv gjelder følgende begrensninger:  
o Særkomiteen må ha generelt samtykke fra berørte klubber/forbund før den kan ilegge straff etter 

NKKs lover § 7-3. Uten samtykker er særkomiteens myndighet begrenset til reaksjoner etter § 7-9.  
(Se NSUs mandat her, som avviker noe fra NJK og SHKs mandater). 

o Det er en absolutt makslengde på 2 år for alle typer straffer, jf NKKs lover § 7-3 (6).  
o Straff kan kun ilegges innenfor mandatets område, dvs for ”egne” arrangementer. NJK kan f.eks 

utestenge fra jaktprøver, men ikke fra agilityarrangementer, fordi disse hører inn under SHKs 
mandat.  
 

DK behandler de rapportsakene som er oversendt fra en særkomite. I tillegg kan NKK  
anmelde alvorlige innrapporterte saker direkte til DK. Dvs saker hvor det er aktuelt å f.eks 
utelukke fra alle NKK-arrangementer. (Ikke tegnet inn på plansjen under). DK har fullmakt 
fra HS til å straffe etter NKKs lover § 7-9, jf HS-sak 30/15. 

 
Ved brudd på eventuelle arrangementsregler som ikke ligger inn under noen av mandatene, 
anmeldes saken til DK. 
 
Antidopingreglene er fellesregler for alle typer NKK-arrangementer. Ved brudd på disse er 
saksgangen en annen. Administrasjonen kan f.eks stryke premiering, eller anmelde saken 
til DK.  

 
Klubber/Forbund kan ikke selv straffe sine enkeltmedlemmer som følge av brudd på NKKs 
arrangementsregler. Slike ligger utenfor ”klubbens område” jf NKKs lover § 7-4, jf AU-sak 
2015/25. AU-sak 2015/26 gjaldt hendelse utenfor arrangement.   
 
Avgjørelser fra NJK, SHK, NSU og DK kan ankes til Appellutvalget (AU).  
 
AU har omfattende myndighet, og kan bla skjerpe straffer og selv avgjøre saken. AU sine 
avgjørelser er endelige innen NKK. (Se her NKKs lover § 7-8.) 
 
 
2 AVAUTORISERING AV DOMMERE I DISIPLINÆRSAKER  

 
Hvis NKK-autorisert personell opptrer kritikkverdig kan det gis beskjed om dette til NKKs 
administrasjon, av bla klubber/forbund eller enkeltmedlemmer. Klubber/forbund kan også 
anmelde direkte til aktuell særkomite. (Ikke tegnet inn på plansjen under). 
 

Saker angående protest mot bedømning på arrangement og saker om avautorisasjon som 
følge av manglende kvalifikasjoner (f.eks ikke-oppfylte krav om etterutdanning) er ikke 
disiplinærsaker. 

 
For dommere som er autorisert av NJK eller SHK er saksgangen som nevnt over: 
Anmeldelse sendes til relevant særkomite. FK/KG avgir innstilling, og særkomiteen kan 
enten behandle saken selv, eller oversende den til DK for avgjørelse der. 
 
For eksteriørdommere er saksgangen litt annerledes. Her er det i utgangspunktet NKKs 
Dommerutdanningskomite (DUK) som avautoriserer (ikke NSU). 
 
AU er ankeorgan for alle disiplinæravgjørelser fattet av NJK, SHK, NSU, DUK og DK.  
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3 BRUDD PÅ ANDRE NKK-REGLER - HELSE, REGISTRERING OSV 
 

Enhver enkeltperson eller klubb/forbund kan som sagt gi beskjed til NKK ved mistanke om 
brudd på NKKs regler.  
 
NKKs administrasjon har dessuten et særlig ansvar for å følge opp flere typer sentrale HS-
vedtak og regler, som f.eks NKKs registreringsregler, NKKs Etiske grunnregler for avl og 
oppdrett, samt krav om HD-fotografering, DNA-testing og andre forhold knyttet til helse. 
 

Ved uenighet om resultater av for eksempel HD-avlesning avgjør NKKs Ankepanel 
utfallet. Slike saker er ikke disiplinærsaker. 

 
Administrasjonen har tradisjonelt hatt fullmakt fra HS til å ilegge reaksjoner iht NKKs lover § 
7-9 som følge av brudd på slike bestemmelser. Se HS-sak 46/15, som også gir Adm. Dir. 
fullmakt til å delegere videre i administrasjonen. Slike administrativt ilagte straffer påklages 
til AU jf HS-sak 30/15. Vedtak skal opplyse om klageadgang og om klagefristen på 3 uker 
iht NKKs saksbehandlingsregler (ev. om annen frist som følger av de aktuelle reglene). 
 
Administrasjonen kan eventuelt anmelde saken til DK på vegne av HS iht gjeldende 
fullmakt, og eventuell anke skal da til AU. Ankefristen er 4 uker, jf NKKs lover § 7-6 (4). 

 
 
4 DISIPLINÆRSAKER I KLUBBER/FORBUND 

 
Klubber/forbund kan ilegge egne medlemmer visse typer straff som følge av regelbrudd. 
Typisk; tap av medlemskap, utestengelse fra egne arrangementer (offisielle/terminfestede 
og uoffisielle) og tap av tillitsverv i egen klubb/forbund.  
 
Hvis saken antas være alvorlig nok til å kvalifisere til utestegning fra alle NKK-
arrangementer, skal klubben/forbundet anmelde saken til DK, jf NKKs lover § 7-3 (6). 
 
Disiplinæravgjørelser fattet av klubb/forbund kan ankes til AU. Se ellers de øvrige punktene 
i oversikten for ytterligere informasjon vedr. klubber/forbund. Merk at fristen for å melde i fra 
til den som er NKKs representant på klubbens offisielle arrangementer kan være absolutt.  
 
 
5 ANDRE DISIPLINÆRSAKER  (ikke tegnet inn på plansjen under). 

 
Saker kan oppstå på andre måter enn nevnt over, f.eks ved at klubb A anmelder en person 
som er medlem i klubb B, og som har begått en handling som klubb A mener det bør 
reageres mot. I slike tilfeller gjelder det som er sagt over: Alle og enhver kan gi beskjed om 
kritikkverdige forhold til NKK, men bare en anmeldelse fra noen med anmeldelsesrett kan 
føre til opprettelse av disiplinærsak i førsteinstansen.  
 
Hvilke NKK-organer som behandler hvilke saker følger også av det som er sagt over. 
Avgjørelse i alle sakstyper kan ankes til AU. 
 

***** 
Oversikten er skrevet av AU-leder Anette Jahr. Takk til alle som har kommentert og bidratt! Særlig Elisabeth 
Kallevig, Petter Elvestad og Trine Melheim. Husk at oversikten kan bli utdatert ved endringer i mandater, 
arrangementsregler, saksbehandlingsregler, NKKs lover, HS-vedtak osv. 



2. AVAUTORISERING 
AV DOMMERE I 
DISIPLINÆRSAK 
Klubber/forbund, NKK-
representanter, 
enkeltmedlemmer mm 
melder om kritikkverdig 
opptreden til NKK.  

4. KLUBB/FORBUND 
•  Se over. I tillegg: 
•   Kan anmelde saker    
  innenfor eget område    
  til Disiplinærkomiteen 
•  Kan selv Ilegge visse 
  disiplinærreaksjoner,  
  Disse kan ankes til  
  Appellutvalget. 

1. BRUDD PÅ 
ARRANGEMENTS-
REGEL  Arrangørklubb/ 
NKK-representant/
Utstillingsleder motttar 
melding om/observerer 
selv regelbrudd.  
Rapport sendes NKK 

NKKs ADMINISTRASJON: 
Rapportsakene:  
•  Mottar rapport 
•  Utreder 
•  Kan anmelde iht fullmakt  
  fra NKKs Hovedstyre.  
  Anmeldelse sendes  
  relevant Fagkomite/ 
  Kompetansegruppe 
--------------------------------------- 
Avautorisasjonssakene 
•  Mottar melding 
•  Utreder 
•  Kan anmelde iht fullmakt 

fra NKKs Hovedstyre. 
Anmeldelse sendes 
relevant Fagkomite/
Kompetansegruppe * 

--------------------------------------- 
Brudd på andre regler: 
•  Administrasjonen har 
  fullmakt til å straffe brudd  
  på for eksempel helse- og  
  registreringsreglene. 
•  Avgjørelse kan påklages til  
  Appellutvalget. 
•  Mer alvorlige brudd kan 
  anmeldes til  
  Disiplinærkomiteen.  

DISIPLINÆRKOMITEEN 
avgjør saker som er: 
•  Anmeldt av Hovedstyret,  
  Region, Klubb/forbund. 
•  eller oversendt fra  
  særkomiteene 
•  Avgjørelse kan ankes til    
  Appellutvalget 

APPELLUTVALGET  
behandler: 
•  Anker over  
  Særkomiteenes (inkl 
DUKs), Disiplinær-
komiteens og Klubber/
Forbunds  
  disiplinæravgjørelser 
•  Klager over  
  administrasjonens  
  disiplinæravgjørelser 
•  Appellutvalgets  
  avgjørelser er  
  endelige innnen NKK.  

SÆRKOMITEENE * 
(NJK, SHK,  NSU)  
•  Kan avgjøre saken eller 

oversende den til 
Disiplinærkomiteen 

•  Avgjørelse kan ankes til 
Appellutvalget 

RELEVANT 
FAGKOMITE/
KOMPETANSE-
GRUPPE mottar 
anmeldelse og 
Innstiller til relevant 
særkomite, hhv: 
•  NKKs   
  Jakthundkomite  
  (NJK)   
•  NKKs  
  Sportshundkomite  
  (SHK) eller  
•  NKKs Særkomite for  
  Utstilling (NSU) * 

SAKSGANGEN I NKKs DISIPLINÆRSAKER – HOVEDTREKK  pr 27.01.16 (A..Jahr./Appellutvalget) 

3. BRUDD PÅ ANDRE 
NKK-REGLER 

Fanges ofte opp av 
NKK selv. Enhver kan 

melde.i fra til NKK. 

*) Avautorisering 
av eksteriør-
dommer har egen 
saksgang (DUK) 
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