Til
Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og -forbund
Høring i medlemsklubbene
NKKs Hovedstyret vedtok på sitt møte 27. august sak 110/12 at arbeidsgruppens
innstilling til «Restriksjoner rettet mot bruk av hund» sendes medlemsklubbene og –
forbund til høring.

Restriksjoner rettet mot bruk av hund
Arbeidsgruppe oppnevnt av HS
Hovedstyret nedsatte en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til reaksjoner
mot hund som følge av uønskede hendelser og vurdere forankringen av reaksjonene.
Arbeidsgruppen skulle utrede spørsmålet om hvilke reaksjonsmuligheter
organisasjonen har for å reagere med restriksjoner mot bruk av hunder, som følge av:
- uregelmessigheter, f eks startnekt,
- avregistrering,
- registreringsnekting eller avlssperre,
- samt eier eller førers regelbrudd
som kan medføre restriksjoner.
Mandatet for arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen skulle komme med forslag til reaksjoner mot hund som følge av
uønskede hendelser og vurdere forankringen av reaksjonene.
Hovedstyret ønsker at alle reaksjoner normalt skal ha forankring i gjeldende
regelverk, selv om det ikke nødvendigvis kan oppstilles et slikt krav.
Hovedstyret finner det ønskelig at det er god indre sammenheng mellom de
reaksjoner som ilegges i NKK systemet, uavhengig av hvem som ilegger reaksjonen og
hvilke område man befinner seg på. Like tilfeller bør behandles likt.
Det er to hovedtyper av saker:
a) Hundens egen opptreden er uønsket
b) Det er eier som er årsaken til at man finner det ønskelig/nødvendig
å reagere mot hunden (normalt regelverksbrudd)
Reaksjoner som ilegges mot hund må sees i sammenheng med evt. reaksjon som
ilegges eier/fører, slik at reaksjonen totalt sett blir fornuftig.
Arbeidsgruppen ble bedt om å angi hovedtilfellene av uønsket atferd og hva slags
reaksjoner man anser passende for gitte typetilfeller.

Arbeidsgruppen har avlevert følgende innstilling:
«Restriksjoner rettet mot hund»; eks. startnekt, avregistrering, registreringsnekting
eller avlssperre
Rasespesifikke restriksjoner er ikke medregnet.
Uakseptabel atferd hos hund, for eksempel aggresjon mot mennesker eller
dyr og jaging av bufé eller rein.
• Rapporter om uakseptabel atferd hos hund som deltar på prøve
behandles av Aktivitetsavdelingen i NKKs administrasjon.
• Det samme gjelder melding om slik atferd hos hund som deltar på
utstilling eller stevne, hvis utstillings- eller stevneleder finner
hendelsen så alvorlig at den bør rapporteres.*
• Aktivitetsavdelingen innhenter forklaringer fra eier/fører av hunden
og eventuelle vitner.
• Aktivitetsavdelingen innhenter uttalelse fra Fagkomité eller
Kompetansegruppe for angjeldende aktivitet.
• Aktivitetsavdelingen avgir innstilling til vedtak til Hovedstyret eller til
det organ Hovedstyret har delegert myndighet i slike saker.
• Hovedstyret eller det organ Hovedstyret har delegert myndighet til
behandler klage på vedtaket.
• Aktivitetsavdelingen fører liste over hunder som er ilagt startnekt
og/eller sørger for at aktivitetsbegrensningen blir registrert på
DogWeb (hvis mulig).
*Hjemmel for å rapportere også hunders atferd må evt. inn i
utstillingsreglenes pkt. 6.
Vedtaksmuligheter.
• Henleggelse.
• Advarsel.
• Startnekt til gitte betingelser er oppfylt.**
• Startnekt for angjeldende eller alle aktiviteter i et gitt tidsrom.
• Utelukkelse for angjeldende eller alle aktiviteter for livstid.
**Eksempelvis fremlegging av sauerenhetsbevis.
Eier eller førers regelbrudd som kan medføre restriksjoner.
a) Brudd på utstillings- eller prøveregler.
• Hvis hunden ikke var startberettiget*, skal oppnådd premiering
strykes av NKKs administrasjon. Avgjørelsen kan ikke påklages.
• Regelbrudd kan anmeldes til Disiplinærkomiteen som kan fatte
vedtak om tap av premiering/mesterskap.

* På grunn av ulike habilitetsregler for dommere kan begrepet
”startberettiget” variere, også mellom ellers sammenlignbare
prøveaktiviteter. Avvik burde være saklig begrunnet.
b) Brudd på etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
• Registreringsavdelingen behandler saker av eget tiltak eller etter
varsling om mulige regelbrudd fra valpekjøpere eller andre.
• Hovedstyret eller det organ Hovedstyret har delegert myndighet til
behandler klage på vedtaket.
• Registreringsavdelingen fører liste over sakene som er behandlet.
• Ved mistanke om svindelforsøk eller i gjentakelsestilfeller kan
regelbruddet anmeldes til Disiplinærkomiteen.
Vedtaksmuligheter
• Registreringsnekt.
• Avregistrering.
• Avlsperre på valpekull og/eller tidligere registrerte avkom.
• Hovedstyret bør vurdere å innføre forhøyet registreringsavgift der
klage på vedtak om registreringsnekt blir imøtekommet, gradert etter
gjengs valpepris.
c) Andre regelbrudd.
• Gir ikke grunnlag for restriksjoner rettet mot hund.»

Arbeidsgruppen fremla også «Prosedyre for behandling av protester, rapporter,
varsling og orientering om klageadgang».
«Prosedyre for behandling av protester, rapporter, varsling og orientering om
klageadgang.
Rapport
Innrapportering av hendelser/brudd på regelverk ved et arrangement.
NKKs representant, prøveleder, dommer eller annen funksjonær har adgang
til å rapportere
Hund
Jaging av bufe, aggressiv adferd, testikkelmangel*, brudd på utstillings- eller
prøveregler.
*På arrangementer hvor det er et krav.
• Dommer, arrangementsleder, NKKs representant, eller annen funksjonær
leverer skriftlig rapport på angitt hund.
• Eier/fører anmodes om uttalelse på påstått hendelse og orienteres om at
hunden er midlertidig utestengt fra tilsvarende arrangement fram til saken er
avklart. Det orienteres om saksgang.
• Rapporten bekreftes mottatt ved orientering til NKKs representant,
prøveleder og dommer.
• Be om uttalelse fra eier/fører, dommer og andre som kan uttale seg om
hendelsen.
• Alle uttalelser blir oversendt aktuell fagkomité for innstilling til vedtak.
• Fagkomiteens innstilling, sakspapirene og et notat fra avdelingen med
innstilling oversendes til Hovedstyret alternativt behandles av
administrasjonen der Hovedstyret har delegert myndighet.
• Hovedstyrets (alt. administrasjonens) avgjørelse meddeles eier/fører,
dommer, NKKs representant, prøveleder, fagkomiteen, arrangør,
raseklubb/forbund, samt andre berørte parter. Ved testikkelmangel blir i
tillegg hundens oppnådde resultater på aktuelle prøver strøket.
• Orientere om klageadgang.
Klipp fra ”Mandat og instruks for fagkomiteene blant jakthundrasene i NKK.”
• FK skal ta hensyn til den enkelte rasens særtrekk og raseklubbenes signaler
om hvordan de ønsker rasens temperament skal være. Det gjør at
tilsynelatende lik oppførsel på en hund kan vurderes forskjellig av de
forskjellige FK og gi forskjellige forføyninger.
• Innen samme forbund / klubb oppfordres det imidlertid til at like saker
behandles likt. Dette gjøres ved at NKKs administrasjon fører oversikt over de
forskjellige vedtakene for hver FK.
• Avvik fra innarbeidede reaksjonsmønster skal begrunnes og rapporteres til
NJK.

• FK skal imøtekomme de signaler som kommer fra klubber og forbund med
raseansvar når det gjelder straffeutmåling da dette kan være et
arbeidsverktøy i avlsarbeidet.
Fra NJKs protokoll i 2009:
Beslutning: I sakene hvor 2 hunder har jaget sau, slutter NJK seg til FKs
innstillinger med at hundene må legge frem godkjent sauerenhetsbevis før de
kan stille til start på ny prøve .
2 saker hvor hunder hadde viste aggressiv adferd.
Begge sakene ble diskutert meget nøye og NJK syns det er prisverdig at FK har
en klar oppfatting at alvoret i slike saker.
Ut fra sammenlignbare saker finner NJK at utestengelse på 1 år er en passe
reaksjon ved første gangs rapportering. Ved gjentakelse utestenges hunden
fra jaktprøver for alltid.
Denne beslutningen sendes også til øvrige fagkomiteer.»
Lovkomiteens uttalelse
Arbeidsgruppens innstilling ble av HS oversendt NKKs Lovkomite for uttalelse.
Lovkomiteens uttalelse ligger vedlagt.

Høringsfrist
Skriftlige innspill på høringen sendes innen 08. februar 2013 til dagny@nkk.no

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub
Dagny Wangensteen
Saksbehandler
Organisasjonsavdelingen
Tlf. 932 78 093 email: dagny@nkk.no

