
VS: Anke på DK sak 2017-14 fra AHF til Appellutvalget.

Oversender anke på DK vedtak fra Autoriserte Hundedommeres Forening.
 
God påske!
 
 
Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub
 
Dagny Wangensteen
Saksbehandler
Organisasjonsavdelingen
Tlf. 93278093 email: dagny@nkk.no
Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo. 
Postadresse: Postboks 163, Bryn, 0611 Oslo
www.nkk.no  

     
 
 
 
Fra: Arne Johan Haugen [mailto:arne@proffeiendomsservice.no] 
Sendt: 20. mars 2018 09:52
Til: Org.avd <Org.avd@nkk.no>
Kopi: fre-sten@online.no; martinsen@campbellco.no
Emne: Anke på DK sak 2017-14 fra AHF til Appellutvalget.
 
Hei.
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                                              17. mars 2018 
  

Til NKK 
v/ Apellutvalget 

 

Att: DK sak 2017-14  

Disiplinærkomiteens svar datert 06.03. 2018 

 

Vi henviser til ovenfor nevnte sak, og kan i den forbindelse ikke si oss enig i 

domsslutningen, da vi er av den oppfatning at de nevnte personer i NBK’s styre  er 

idømt for milde reaksjoner. Vi er også av den oppfatning at personene bør ha en like 

lydene ”straff”, da vi ser at hele styret er enstemmig i hva de har besluttet. Vi henviser 

her blant annet til vår egen organisasjons bok side 10 til side 15. For øvrig henviser vi til 

vårt brev/klage til DK av 20.12.2017 

 

I denne forbindelse vil spesielt nevne at Fr. Line Orlund sitter i NKK’s kontrollkomite, 

et verv hun hadde i 2017 og fortsatt innehar, hun er også leder av Raseklubbenes 

Fellesallianse. Line Orlund’s holdning til denne sak er ikke positiv sett fra styrets side. 

Hun er for øvrig innstilt på valg som leder i NBK, et verv hun tidligere har innehatt i 4 

år. Skal så hennes syn på NKK’s beslutninger og saksgang videreføres til andre klubber, 

er dette meget uheldig, og det er heller ikke et medlem av Kontrollkomiteen verdig. 

 

I ettertid av DK’s beslutning er saken publisert i flere sosiale medier av Espen 

Hagstrøm. Han er medlem av NBK’s Avlsråd og er også leder av valgkomiten. 

Hans syn på saken er meget betenkelig, han har lagt dette ut med dommernes fulle 

navn, i tillegg til at han kommer med sjikanerende, nedlatende og misvisende påstander. 

Vi er av den oppfatning at han også bør behandles på lik linje med de øvrige i NBK’s 

styre. 

 

Med vennlig hilsen 

For Autoriserte Hundedommeres forening 

 

Freddy Christensen, Leder 

 

 

Vedlegg: Div. utdrag fra Facebook 
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Autoriserte Hundedommeres Forening 

ved Freddy Sten Christensen 

 Disiplinærkomiteen 
 

06.03.2018 

Deres Ref.:  Vår ref: DW 

 

DK sak 2017-14: Klage fra Autoriserte Hundedommeres Forening (AHF) 

I notat av 20.12.2017 ber AHF Disiplinærkomiteen om å vurdere bruddsak, for uakseptabel 

opptreden og dermed brudd på NKKs lover § 7-2, 1.ledd. Innklagede er ihht klagen medlemmene 

av Norsk Boxerklubbs (heretter NBK) hovedstyre, avlsråd og utstillingsråd.  

 

Faktum 

 

Hendelsesforløpet beskrives i klagen fra AHF på følgende måte: 

«AHF behandlet på sitt møte den 4. desember 2017 brev til AHF fra Norsk Boxerklubb (NBK) av 

6.11.2017, samt brev fra Wenche Eikeseth og Knut Andersen til AHF om NBKs varsel om 

disiplinærsak overfor 5 spesialdommere for boxer.  

 

Bakgrunnen for denne saken er et brev forfattet av fem spesialdommere for boxer og som var tenkt 

sendt ut til norske dommere autorisert for boxer for å klargjøre spørsmålet om hvordan man 

dømmer hvite boxere på norske utstillinger. Dette brevet var skrevet etter flere henvendelser fra 

dommere som var usikre på hvordan man skulle lese standarden. Før brevet skulle sendes ut ønsket 

man en uttalelse fra AHF om dette var i orden. AHF behandlet dette på styremøte i juni, og brevet 

fikk en positiv påskrift fra AHF. Ved en misforståelse ble ikke brevet sendt ut til dommere, men ble 

lagt ut på AHFs hjemmesider etter et referat fra en temakveld i AHF om boxere, og uten at 

brevskriverne var varslet om dette.   

 

NBKs styre oppdaget dette brevet i slutten av oktober, og foruten å varsle de fem dommerne om at 

det vil bli reist disiplinærsak mot dem fordi det anbefales at hvite boxere skal få premiegraden 0, 

legger også styret 30. oktober 2017 på NBKs FB side henvisning til innlegget på AHFs hjemmeside, 

og de sier der at fem spesialdommere vil bli varslet om disiplinærsak. Det er ingen tvil om hvilke 

dommere dette gjelder, da brevet er undertegnet med alle navn: Wenche Eikeseth, Øystein Eikeseth, 

Marit Sunde, Knut Andersen, Arne Haugen.  

 

Disse dommere, fire med lang dommererfaring som også dømmer mange andre raser, er alle er 

meget vel respektert i det internasjonale boxermiljøet. Derav blir de også brukt av mange 

spesialklubber i hele verden som spesialister på rasen boxer. De blir gjerne invitert til årsvinner 

utstillinger i hele Europa. Flere av disse dommerne har også dømt i rasens hjemland Tyskland flere 

ganger. De har også dømt ved flere anledninger ATIBOX utstillinger, en organisasjon der 

forskjellige lands boxerklubber er medlem. På disse utstillingene deltar mellom 600-900 Boxere i 

løpet av en helg.   

 

 

 



    Norsk Kennel Klub  
 

    Side 2   

 

De i Norsk Boxerklubb som står for mailer, utlegg på nettsider og Facebook, brev som ikke er 

signert annet enn med hovedstyret i Norsk Boxerklubb er: Leder Cecilie Strømstad, nestleder Inger 

Beate Vongraven Dyrstad, styremedlemmer Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand. Varamedlem 

Ine Furulund. Det er også sendt fra Avlsrådet hvor leder er Cecilie Strømstad. Utstillingsrådet er 

ledet av Henning Lund (samboer til Cecilie Strømstad).  

 

I et brev til AHF av 6.11. skriver NBK følgende: Norsk Boxerklubb ser at AHF har holdt en 

temakveld om boxer, og at denne har resultert i et "vedtak" om at norske dommere skal gi hvite 

boxere graden 0 på utstilling.  Det er svært uheldig at AHF tar opp denne diskusjonen uten å 

informere eller involvere NBK. Dette er noe som direkte angår måten rasen forvaltes på i Norge, og 

det er NBK som er tildelt raseforvaltningsansvaret for boxer.    

 

På vår temakveld ble det overhode ikke henvist til dette brevet, og det ble heller ikke gjort noe 

vedtak om hvordan norske dommere skal premiere hvite boxere. Dette er noe NBKs styre har tatt 

helt ut av løse luften, og har funnet på selv. Det kan også dokumenteres at styret i NBK truer med at 

de vil fraråde NBKs avdelinger å invitere dommere som vil gi hvite boxere 0.  

 

NBK styre ønsker tydeligvis å diktere hva vi i AHF skal gjøre. Med andre ord, de vil legge seg opp i 

AHFs retningslinjer for møter. I tillegg kritiserer de at AHF avholder temakveld på boxer uten å 

invitere NBK. Vi har bare autoriserte dommere, aspiranter og elever på våre temakvelder og øvrige 

møter.  

 

Likeledes prøver NBK å overstyre boxerdommere ved at de skal dømme som det nåværende styret i 

Norsk Boxerklubb ønsker og ikke hva standarden sier. De kritiserer også dommerne og mener våre 

boxerdommere ikke kan standarden. Dette har de også lagt ut på nettet.  

 

Det blir en uholdbar situasjon dersom de forskjellige raseklubbers styrer, skal diktere og bestemme 

hvilke raser vi skal diskutere på våre temakvelder og om hvordan vi skal oppfatte en standard. 

Styrer med mer eller kanskje mindre kunnskaper.   

 

Dommerforeningen kan ikke akseptere at klubber skal bestemme, og eventuelt diktere hva vi skal 

gjøre på våre møter, og hvilke raser vi skal diskutere på våre temakvelder. 

 

AHF ønsker herved at disiplinærkomiteen vurderer strenge tiltak mot NBKs styre, avlsråd og 

utstillingsråd. En slik oppførsel og fremgangsmåte som NBKs styre har utvist må ikke få vokse frem. 

Her kan det oppstå store problemer, og mye ekstra arbeide, dersom dette blir kjent, og andre 

raseklubber og styrer tror at dette er en løsning på problemene de respektive klubber måtte ha. Det 

kan ikke tillates at norske dommere skal overstyres og bli behandlet på denne måten.». 

 

Etter gjennomføring av temakvelden ble referat samt et utkast til brev fra 5 spesialdommere for 

boxer publisert på AHFs side, sistnevnte ved en inkurie. I brevet omtales det som beskrives som 

problemet med bedømmelse av hvitt på boxer bl.a. som følger: 

 

«I den senere tid har det forekommet at hvite boxere stilles på utstilling, og vi har fått en del 

spørsmål fra dommere om hvordan disse hundene skal bedømmes. I samråd med AHF har vi derfor 

besluttet å sende ut en informasjon til dere om denne problematikken. 

 

Boxer er en tysk rase og det er den tyske boxerklubben/VDH som bestemmer standarden. 

Standarden har stort sett vært uforandret de siste 50 år. Boxerstandarden har aldri hatt noen 

diskvalifiserende feil. Den første diskvalifikasjonen i boxerstandarden var FCIs obligatoriske tekst 

om aggressivitet, som kom inn i 2003. Den eneste diskvalifikasjonen i gjeldende standard fra 2008  
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som tyskerne selv har satt inn, er punktet om stumphale (det var jo blandingen av corgi/boxer i 

England som opprørte tyskerne!). 

 

Da svært mange standarder har til dels lange lister med diskvalifiserende feil, er det kanskje ikke så 

rart at mange dommere i dag ikke forstår at hvit farge er diskvalifiserende på boxer – fordi dette 

eksplisitt ikke står i standarden. Det er derfor blant dommere blitt stor usikkerhet på hvordan man 

dømmer en hvit boxer.» 

 

Og brevet avsluttes som følger: 

 

«Vi kan ikke fortelle andre boxerdommere hvordan en hvit boxer skal bedømmes, men vi vil tilråde 

å gi 0 i premiegrad, da spesielt den tyske boxerklubben anbefaler dette. Likeledes vil antagelig de 

dommere som ikke tar hensyn til fargen få mange hvite boxere til bedømmelse i fremtiden!». 

 

Etter at NBK ble kjent med dette brevutkastet, ble det lagt ut et innlegg på klubbens Facebook-side, 

og det ble sendt brev til de 5 spesialdommerne som hadde signert det. Brevet fra NBK til de 5 

dommerne inneholder varsel om iverksettelse av disiplinærsak: 

 

«Dette brevet er et varsel om at styret i Norsk Boxerklubb har pågående en sak der vi vurderer å 

iverksette en disiplinærreaksjon mot deg for brudd på klubbens lover §2-3. Det er også en 

informasjon om din mulighet til å uttale deg i saken før den avgjøres.   

 

30. oktober 2017 ble styret i Norsk Boxerklubb gjort kjent med et brev vedr. boxere med mer enn 

1/3 hvitt som var sendt til Autoriserte Hundedommeres Forening (AHF) i november 2016. Slik vi 

tolker brevet er dette fra deg og fire andre spesialdommere for boxer i fellesskap. 

 

Det fremkommer også at du har deltatt på temakveld om boxer i AHF 31. mai 2017. I etterkant av 

dette møtet konkluderer styret i AHF med at ”vi støtter dommernes beslutning/forslag om at boxere, 

med mer enn en tredjedel hvitt ikke skal tildeles premie, men tildeles null, helt enkelt vi dømmer 

etter nåværende standard”. Styret i Norsk Boxerklubb forstår dette som at du har deltatt på dette 

møtet og aktivt oppfordret foreningens styre til å fatte dette vedtaket.    

 

Styret noterer at du som spesialdommer for rasen ikke har opplyst Norsk Boxerklubb om at en slik 

temakveld om rasen har funnet sted.»  

 

På Facebook-siden ble det også varslet disiplinærsak mot de 5 dommerne. 

Slik saken fremstår for DK, så er sakens spørsmål om NBK har opptrådt i strid med NKKs regler, 

herunder NKKs lover § 7-2, 1.ledd, bokstav b-d. I sitt svar til DK, opplyser NBK i brev av 

18.1.2018, at det kun er NBKs styre som har stått bak henvendelser til dommerne samt innlegg på 

Facebook. Dette legges derfor til grunn for sakens behandling i DK. 

 

DKs vurdering 

 

DK legger stor vekt på at det er et viktig prinsipp at dommere ikke skal kunne klandres for sine 

vurderinger eller utviste skjønn i forbindelse med gjennomføring av dommergjerningen.   

 

Problemstillingen i nærværende sak er knyttet til farge på boxer, og det hitsettes fra rasestandarden 

følgende beskrivelse: 

 

«Farge: Gul; tigret. Gult forekommer i ulike nyanser fra lys gul til mørk hjorterød, der en nyanse 

midt imellom (rødgul) er den vakreste. Sort maske. Tigret er mørke eller sorte striper som går i  
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ribbenas retning på de ovennevnte gule bunnfargene. Bunnfarge og striper klart adskilt fra 

hverandre. Hvite tegninger skal ikke betraktes som feil, men kan til og med være ganske tiltalende». 

 

Følgende er sagt om feil i forhold til farge: 

 

«For høy maske, for tette eller for få striper i tigreringen. Skitten (sotet) bunnfarge. Urene farger. 

Uharmoniske hvite tegninger som helt eller halvsidig hvitt hode. Andre enn de i standarden 

beskrevne farger, mer enn 1/3 hvit bunnfarge.» 

 

For mye hvitt er ikke angitt som diskvalifiserende feil. Men, slik DK forstår brevet fra de 5 

dommerne, så gjelder deres anbefaling ikke hvite tegninger, men der hvor hundene har så mye hvitt 

at det blir å regne som bunnfarge. Dette har dog ikke hatt avgjørende betydning for DKs vurdering. 

 

Basert på en helhetsvurdering av saken og de forhold som er omtalt i klagen, finner DK det riktig å 

ilegge samtlige av de innklagede styremedlemmene i NBK en advarsel, jf NKKs lover § 7-3, 1.ledd 

bokstav a. Dette basert på at de her har gått langt utenfor det som kan aksepteres overfor de 5 

spesialdommerne. En faglig uenighet om tolkning av hva som er tegninger og hva som må anses 

som bunnfarge burde vært løst på en helt annen måte, og for DK fremstår NBKs handlemåte her 

som konfliktskapende ved fremsettelse av relativt offentlig kritikk av dommerne via FB, samt varsle 

disiplinærreaksjoner på et uvisst rettslig grunnlag. I stedet for å gå frem på denne måten, så burde 

NBK ha invitert AHF og de 5 spesialdommerne til et møte, for å diskutere saken og på den måten 

fremlegge sine synspunkter. Det legges for øvrig vekt på at brevet forfattet av de 5 dommerne kun 

inneholder en anbefaling, og at det synes å være et svar på det som synes å være opplevd som 

problematisk ved bedømmelse av boxere med mye hvitt.  

 

DK finner etter en konkret vurdering at leder for NBK, Cecilie Strømstad, må anses å ha et særlig 

ansvar for at dette har blitt en sak. Som leder påhviler det henne et særlig ansvar, og det er ikke 

akseptabelt at dommere henges ut og trues med disiplinære skritt i en sak som dette og på en slik 

måte. Av den grunn finner DK at Cecilie Strømstad også må miste retten til å inneha tillitsverv i 

NKK, tilsluttede klubber og foreninger for en periode på 1 år fra 5.2.2018 til 5.2.2019, jf NKKs 

lover § 7-3, 1.ledd bokstav e. 

 

Medlemmene av NBKs avlsråd og utstillingsråd, i den utstrekning de ikke også er medlemmer av 

NBKs styre, blir å frifinne. 

 

DKs vedtak er enstemmig. Det opplyses at DKs nestleder har erklært seg inhabil og hun har derfor 

ikke deltatt i behandlingen av denne saken. Saken ble behandlet av DK satt også med 

varamedlemmer. 

 

VEDTAK  
 

NKK medlem Cecilie Strømstad ilegges en advarsel ihht NKKs lover § 7-3, 1.ledd bokstav a og 

taper retten til å inneha tillitsverv i perioden 5.2.2018-5.2.2019, jf NKKs lover § 7-3, 1.ledd bokstav 

e. 

 

NKK medlem Inger Beate Vongraven Dyrstad ilegges en advarsel ihht NKKs lover § 7-3, 1.ledd 

bokstav a. 

 

NKK medlem Line Orlund ilegges en advarsel ihht NKKs lover § 7-3, 1.ledd bokstav a. 

 

NKK medlem Linda Acay ilegges en advarsel ihht NKKs lover § 7-3, 1.ledd bokstav a. 
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NKK medlem Solveig Strand ilegges en advarsel ihht NKKs lover § 7-3, 1.ledd bokstav a. 

 

Informasjon om ankemulighet 

Avgjørelsen kan ankes av partene. Fristen for å anke er 4 uker fra avgjørelsen ble sendt ut/brevets 

dato. En anke som kommer inn etter fristens utløp kan likevel behandles dersom særlige grunner 

foreligger. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for Disiplinærkomiteen 

 
Dagny Wangensteen 

Organisasjonsavdelingen 

Tlf. 932 78 093 

E-mail: org.avd@nkk.no 
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NORSK BOXERKLUBBS DISKUSJONSFORUM, LØRDAG 10. MARS 2018 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 



   

 



 

 



 

 

“Denne gruppen er til for Norsk Boxerklubbs medlemmer som har betalt medlemsavgiften. Her 

diskuterer vi emner relatert til rasen boxer og Norsk Boxerklubb Gruppens retningslinjer er enkle: 

Vi er alle her fordi vi har en felles interesse (for noen en lidenskap), her kan vi diskutere ting vi er 

opptatt av relatert til dette. Vi ønsker at vi skal holde en positiv og konstruktiv tone, og at vi 

diskuterer sak og ikke person. Unngå derfor å diskutere enkeltpersoner, spesifikke oppdrettere 

eller hunder. Still åpne spørsmål og unngå retoriske spørsmål. Respekter trådstarters temavalg. 

Tråder og kommentarer medlemmer har brukt tid og omtanke på å skrive i, kan kun slettes etter 

tillatelse fra admin. Ved sletting uten kontakt/klarsignal fra admin først kan det føre til utestenging 

fra gruppen. Tenk igjennom hva du skriver så innlegget kan bli stående selv om du får motstand. 

Upassende innlegg og kommentarer vil bli slettet.” 



    

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



FB gruppa BUM (Boxer uten munnkurv) mandag 12.3.2018 
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