Redegjørelse vedrørende IPO 1 prøve på min hund

Har forståelse for at flere medlemmer reagerer og stiller spørsmål om hvorfor en dommer, figurant og
aktiv utøver av sporten velger å sette bort sin hund for merittering, og ikke gjør dette selv. Bakgrunnen
for at vi valgte å sende vår hund er flere. Undertegnede hadde et arbeide som medførte en stor
reisebelastning (ca 150 reisedøgn i året), tvillinger i barnehagen, samt en kone som ikke var frisk på
dette tidspunktet. I tillegg kommer selvsagt vår hobby og store kjærlighet til vår klubb og rase, som blir
prioritert høyt hos oss begge igjennom frivillig arbeid og diverse tillitsverv både lokalt og sentralt. Etter
mange samtaler rundt dette så ble vi enige om å kontakte vår oppdretter for å se på eventuelle
muligheter for å få merittert hunden.. Det er viktig å bemerke at det er ikke et uferdig eller utrent
produkt som ble overlevert. Både jeg og min kone har trent hunden når vi hatt mulighet, helt siden vi
hentet hunden da han var 8 uker gammel. Vi har selv tatt både ferdselsprøve og utholdenhets prøve
med hunden, samt at hunden ble godkjent til avl i henhold til klubben regelverk høsten 2016. Alle disse
prøvene og avlsgodkjenningen er tatt på vår avdelings treningsplass. Utfordringen jeg ikke fant
«koden» til var apporteringsøvelsene.
Våren 2017 tok vi kontakt med hundens oppdretter for å se på eventuelle muligheter. Fredag den 9
juni 2017 møtte jeg hundens oppdretter på Torp kjøpesenter i Sverige for å overlevere hunden, med
mål om å ta en IPO1 prøve. Det ble understreket fra oppdretter sin side at hvor lang tid dette tar er
usikkert, men vi var selvsagt enige i at det tar den tiden det tar. Oppdretter leverer hunden samme
helg til sin kontakt i Tyskland. Mandag 10/7 2017 mottok jeg beskjed om at hunden hadde tatt og
bestått sin IPO 1 prøve. Det ble videre avtalt at oppdretter drar og henter hunden og leverer denne til
oss på NV 2017. Da jeg hadde flere arbeidsoppgaver på NV i 2017 så sendte jeg mine foreldre for å
møte oppdretteren slik at vi fikk hunden tilbake så raskt som mulig. Hunden ble så overlevert til oss på
Maura torsdag før NV av mine foreldre.
Det er viktig å poengtere at dette er en svært vanlig prosedyre i vårt land når man vil ta en prøve
utenlands. Oppdretterne er som oftest de som har kontakter utenlands, og blir av den grunn benyttet
av sine valpekjørere til denne type oppdrag.
Etter endt ferie ble hunden sine prøvepapirer oversendt til NKK og HAR. Hunden mottok da sin IPO 1
tittel samt Nuch, og ble flyttet fra godkjent til kåret i Nschk. Resten av sagaen er en historie som aldri
ser ut til og stoppe. Det som er fakta, er at vi som eiere av hunden IKKE har bestridt NKK sin avgjørelse
om og slette hundens meritter i juni 2019. Både vi som hundeeiere og hovedstyret har og arbeider
fremdeles tett med SV og NKK med mål om og komme til bunns i hva som har skjedd, samt finne ut
om hvem som har gjort hva i denne saken. Etter at jeg mottok brevet fra NKK datert 18 juni 2019 om
at hundens meritter blir slettet, så har jeg tatt NKK sin kåringsprøve samt en ny avlskåring på NV 2019.
Så kommer vi til det punktet som en del av klubbens medlemmer i svært negative ordelag og vendinger
kommenterer på Facebook, i telefon, på treningsplasser. HS sin nåværende leder har jukset til seg en
IPO tittel på sin hund. Det jeg er skyldig i er at jeg har sendt min hund for merittering og ikke kontrollert
eller sjekket opp i etterkant at alt har vært i henhold til osv. Men hvem gjør det? Er det så unormalt
eller avvikende det jeg har gjort i forhold til alle andre? Jeg beklager selvsagt på det sterkeste at dette
har skjedd og tar selvsagt sterk avstand fra alt som har med juks og bedrageri og gjøre. I min verden så
har jeg kjøpt og betalt en vare som i ettertid viser seg og ikke stemme. Jeg er skyldig i å ha handlet i
god tro, men jeg har ikke prøvd og jukse eller på noe sett og vis prøvd og merittere en hund med falske
meritter.

Rykter om at noe var galt med prøven til Hercules begynte å svirre allerede i starten av april. Svært
ufine midler ble benyttet av vedkommende som hadde som mål og ramme meg og min familie. E mails
med falske avsendere ble benyttet i håp om at vedkommende ikke skulle bli avslørt samt oppmøte hos
min veterinær der vedkommende ga seg ut for å være meg. Der ble han avbildet av betjeningen og
vedkommende er ilagt disiplinærstraff av klubben, som for øvrig er anket til NKK.
Vedkommende hadde allikevel med sin oppførsel klart å så tvil om min integritet og ærlighet.
Som et resultat av alle rykter som svirret i klubben, tok Disiplinærutvalget i klubben kontakt med den
belgiske Schäferhund klubben (RCBA) sin president den 22.mai.
Samme dato blir DU orientert av presidenten om at prøven var gjennomført korrekt med tysk SV
dommer. Da trakk vi et lettelsens sukk.
Men det stoppet dessverre ikke der.
Den belgiske presidenten hadde forvekslet datoer, og kunne nå informere om at prøven ikke var
avholdt.
Dette er situasjonen.
SV er varslet og orientert og har bedt klubbens styre om å komme til bunns i hva som har skjedd.
Dersom «synderne» er medlem/er i SV vil de vite hvem den eller disse er. Dette vil vi selvfølgelig
etterkomme hvis mulig.
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