Styrereferat fra saker behandlet i etterkant av
styremøte 09.06
Tilstede: Cecilie Strømstad, Inger Beate V. Dyrstad, Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand, Ine
Furulund og Sissel Bjørnli

I forbindelse med Norsk Boxerklubbs årsvinnerutstilling 2017 har styret mottatt en del reaksjoner
på enkeltmedlemmers oppførsel. Vi har derfor besluttet å behandle disse anmodningene
fortløpende. Sakene som er behandlet omfatter brudd på utstillingsreglementet, dommeres etiske
ansvar, og i tillegg en beklagelse til dommer Monique Hodgkinson.
Hodgkinsons avgjørelser under årsvinnerutstillingen møtte sterk kritikk på sosiale medier i
etterkant, noe hun ble lei seg for. Vi viser til NKKs utstillingsregler punkt 5.10: ”Det er ikke tillatt i
noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse”. Som ambassadører
for både rasen og raseklubben vår, skal ikke slik oppførsel finne sted i forbindelse med våre
arrangementer. Vi forventer at våre medlemmer tar NKKs reglement på alvor, og utviser god
utstillingsskikk og sportsånd.
Saker:
Sak 25: Anmodning fra utstillingsrådet vedrørende medlems oppførsel i forbindelse med
årsvinnerutstillingen 2017
Et enkeltmedlem har tydelig ytret misnøye med dommerens avgjørelse om sin hund på Facebook.
Utstillingsrådet har bedt styret om å vurdere eventuelle reaksjoner mot vedkommende.
Vedtak: Styret sender en påminnelse til medlemmet om at dommerens avgjørelser ikke skal
kritiseres, dette i følge NKKs utstillingsreglement, punkt 5.10.
Sak 26: Beklagelse til dommer Monique Hodgkinson angående årsvinnerutstilling 2017
Styret vedtar å sende en beklagelse til Hodgkinson.
Beklagelsen publiseres på våre nettsider.
Sak 27: Anmodning til NKK vedrørende dommers utsagn på sosiale medier
Styret har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som reagerer på en spesialdommers utsagn om
hvordan han tolker rasestandard. Styret ser på saken som alvorlig, og viser til hvilket ansvar
spesialdommere har i raseforvaltningen. NBK har vedtatt å oppheve avlssperren på boxere med mer
enn 1/3 hvitt på bakgrunn av at det blant annet ikke står som en diskvalifiserende feil i standarden.
Vi forventer da at nasjonale dommere bidrar til å fremme klubbens retningslinjer, ikke jobbe mot
de. Styret vedtar å sende en anmodning til NKK hvor de blir bedt om å minne dommeren på hvilket
ansvar han har som spesialdommer.
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