Midlertidig utestengte hunder:
NKKs Hovedstyret har i første omgang vedtatt en midlertidig reaksjon, slik at hundene fra dags dato ikke tillates å delta på prøve før endelig
vedtak foreligger. En midlertidig reaksjon er ikke, eller kan ikke oppfattes/tolkes som en forhåndsprosedering.
Midlertidig reaksjon benyttes når det anses som påkrevet å ivareta hundesportens renommé og rykte, derfor ”fryses” et forhold inntil endelig
avklaring foreligger.
Midlertidig reaksjon gjøres derfor kortvarig, maksimalt 6 mnd.
Vedtaket om ”fratakelse av retten til deltakelse” vil i henhold til gjeldende overenskomsts bestemmelser og krav bli meddelt medlemsklubbene,
disse er også forpliktet til å etterleve/respektere vedtaket.
Dersom vi mottar entydig dokumentasjon på at de påståtte forhold ikke er korrekte, vil den midlertidige reaksjonen straks bli opphevet.

"Klækkenhavnas
Schnob"

23634/02

Utestenges fra prøvedeltakelse frem til
NJK sak 35/09 nytt bevis for aversjonsdressur for både
sau og rein er fremlagt.
Må fremlegge nytt (2 gangers)
NJK sak 45/09 sauerenhetsbevis, før hun kan stille på
prøver som krever dette.
Må fremlegge nytt (2 gangers)
NJK sak 45/09 sauerenhetsbevis, før hun kan stille på
prøver som krever dette
Utestenges fra fuglehundprøver i 1 år
NJK sak 45/09
frem til 29.mars 2010
Utestenges fra fuglehundprøver i 1 år
NJK sak 45/09
frem til 30.august 2010
Jaktprøver for all tid
20/09

Engelsksetter "Åsmyra`s King"

21900/98

41.2/08

Engelsksetter "Hårteigen`s Ferrari"

08056/05

Irsksetter

25945/07

"Neadalens Kaisa"

"Bukkafjellets
Gordonsetter
Nestor"

13060/08

Engelsksetter "Altegeinos Figo"

16348/03

Engelsksetter "Fjellvidda`s Yapp"

02359/08

Engelsksetter

Jaktprøver ferm til 29.1.2010

Jaget reinsdyr

Jaget sau

Jaget sau

Vist uønsket adferd mot
annen hund.
Vist uønsket adferd mot
annen hund.
Vist uønsket atferd
overfor annen hund
Vist uønsket atferd
overfor annen hund

Rottweiler

"Ariell"

15541/03

112/08

Irsksetter

"US" A Camaro

03401/07

239/08

Irsksetter

"US" A Electra

03398/07

239/08

Schäferhund Ariens Nikita

03458/97

27/06

Irsksetter

Neadalens Ibsen

07414/05

252/07

Pointer

Westpoint`s Jono

05003/06

87.1/07

Irsksetter

"Tydalens Su-Price"

20857/03

87.2/07

Vorstehhund "Varangervalpen
Korthåret
Mikkel-Erik"

16101/05

146/07

Pointer

"Skoglykka`s Arjo"

23185/03

209/07

Irsksetter

"Heggelifjellets
Devil"

21494/03

261/07

Irsksetter

Hadseløyas Buddy

01492/04

24/06

Aktivitetsforbud ut 2008

Vist uønsket atferd
overfor annen hund
Jaktprøver ut 2008. Før prøvestart høsten Jaget sau
2009, må hunden ha tatt nytt sauebevis,
som fremvises. Sauebeviset må være tatt
etter at hunden har fylt 2 år.
Nytt bevis fremlagt.
Jaktprøver ut 2008. Før prøvestart høsten Jaget sau
2009, må hunden ha tatt nytt sauebevis,
som fremvises. Sauebeviset må være tatt
etter at hunden har fylt 2 år.
Aktivitetsforbud frem til 1/9-06
Bittforsøk på
prøvefunksjonær
Jaktprøver frem til 1/1-08. Det må før
Jaget sau
denne dato fremvises nytt sauebevis til
NKK.
Nytt sauebevis må fremvises før
Jaget sau
prøvestart. Nytt bevis fremlagt.
Nytt sauebevis må fremvises før
Jaget sau
prøvestart.
Nytt bevis fremlagt.
Jaktprøver frem til 1.1.-08. Det må før
Jaget reinsdyr
denne dato legges frem for NKK, bevis
for at hunden har blitt testet for rein.
Nytt bevis fremlagt.
Jaktprøver frem til 19/3-08.
Vist uønsket atferd
overfor annen hund
Jaktprøver og utstilling frem til 4/12Vist uønsket atferd
2009
overfor annen hund
Jaktprøver frem til NKK har mottatt
Jaget reinsdyr
bevis for bestått dressur på reinsdyr.

Pointer

Skipsfjordhønas Biff

Schäferhund Exxon av Quantos

25441/04

90/06

24090/02

136/06

Vorstehhund
Korthåret
Vorstehhund
Korthåret
Vorstehhund
Korthåret

Felthundens SBR
Bajas

17036/03

137/06

Brukefjellets Ebba

19440/04

162/06

Birko

03663/00

49/05

Malinois

Dracula av Nangijala

12276/04
S44364/2004

Dobermann

Alesio del Negro
Amaretto

MET5651/03

Vorstehhund Jomfrutoppens
Korthåret
Connie
Pointer

Pellarskogens Nico

Vedtaket er
gjort av SKK
2/6-05
Vedtaket er
gjort av SKK
14/6-05

20545/03

234/05

20565/02

149/04,
235.1/05 og
266/07

Breton

Stautins Garm

04507/04

203.1/05

Gordonsetter

Zettertjærns Panini
Gin

S16719/2003

203.2/05

Opphørt 16/4-06
Nytt bevis fremlagt
Jaktprøver frem til NKK har mottatt
bevis for bestått dressur på reinsdyr.
Opphørt 12/8-06
Nytt bevis fremlagt
Generelt aktivitetsforbud for alltid.
Jaktprøver frem til 1/1-07
Jaktprøver frem til 1/8-07
Jaktprøver for alltid.
Generelt aktivitetsforbud for alltid.

Bitt prøvefunksjonær
Vist uønsket atferd
overfor annen hund
Vist interesse for sau
Vist uønsket atferd
overfor annen hund
Bittforsøk på
prøvefunksjonær

Generelt aktivitetsforbud for alltid.

Bittforsøk på
prøvefunksjonær

Jaktprøver frem til 1/8-06

Vist uønsket atferd
overfor annen hund
Forfulgt reinsdyr, samt
advarsel i tidligere sak.

Jaktprøver for alltid. Opphørt 5/12-07.

Jaktprøver frem til NKK har mottatt
bevis for bestått sauerenhetstest..
Opphørt 23/8-06Nytt bevis fremlagt
Jaktprøver for alltid.

Vist interesse for sau

Jaget sau.

Irsk setter

Noaidons Fergi Red

15250/01

203.2/05

Engelsk
setter

Alteginos Kikki

15252/04

235.2/05

Gordonsetter Gråsjødalens Zingo

S52645/2004

235.2/05

Gordonsetter Bjørgsjitens Marco

01949/04

235.2/05

Breton

Tilleråsens Tetrix

04514/03

235.3/05

Pointer

Venefacas Hunter

03484/03

235.4/05

Jaktprøver for alltid.

Jaget sau.

Jaktprøver frem til NKK har mottatt
bevis for bestått dressur på reinsdyr.
Jaktprøver frem til NKK har mottatt
bevis for bestått dressur på reinsdyr.
Opphørt 9/2-06
Nytt bevis fremlagt
Jaktprøver frem til NKK har mottatt
bevis for bestått dressur på reinsdyr.
Jaktprøver frem til 1/1-07

Jaget reinsdyr

Jaktprøver for all tid

Jaget sau

Jaget reinsdyr

Jaget reinsdyr
Vist interesse for sau

