Registreringsansökan
OBS! Anvisningar och bestämmelser på baksidan.
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VALPARNAS
FÖRÄLDRAR
Svenska Kennelklubben,
163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70

LSA

FadernsAvdelningen
namn
Telefon
för Avel och hälsa: 08-795 33 66 Webbplats: www.skk.se

Nationalbeteckning

Har fadern lägst 3:e pris/godkänt/sufficient resultat från stambokförd verksamhet alternativt Känd mental status (MH+BPH)

q JA q NEJ

Moderns namn

Nationalbeteckning

Har modern lägst 3:e pris/godkänt/sufficient resultat från stambokförd verksamhet alternativt Känd mental status (MH/BPH)

VALPARNAS FÖDELSEDATUM

ANTAL FÖDDA VALPAR I KULLEN
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PARNINGSDATUM
Naturlig parning
År

Månad

Dödfödda/döda Avlivade

Reg.nummer

Reg.nummer

q JA q NEJ

Nu levande
hanar
tikar

Insemination q Färsk q Fryst q Importerad
Dag

År

Månad

Dag

UPPFÖDARE (innehavare av avelsrätten vid parningstillfället)
Personnr

Namn

Medlem nr

Adress

Bifoga kvitto för medlemskap som Postnr
inte administreras av SKKs kansli.

Postadress

Telefon/mobil
E-postadress

KENNELNAMN Ansökan om kennelnamn är obligatorisk efter andra kullen.
Är kennelnamn registrerat och slutgiltigt godkänt av SKK?

Ja

Nej

Namn:
Samtliga i kullen födda och levande valpar skall registreras.

Kön

VALPARNAS NAMN Utan kennelnamn
(Namnbestämmelser finns på baksidan).

Färg Grundfärgen först. Avvikelser
från i rasbeskrivningen tillåten färg
skall anges med X efter färgen.

Hårlag
(kort, lång, sträv)
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UNDERSKRIFT AV UPPFÖDAREN/UPPFÖDARNA
Genom min/våra namnunderskrift/er nedan intygar jag/vi att ovanstående uppgifter mig/oss veterligt är riktiga, att tiken under löpperioden ej parats med en
annan hanhund än ovan angiven samt att jag/vi tagit del av SKKs grundregler
och SKKs registreringsbestämmelser.
Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Ifylles för hand
Ifylles för hand
Ifylles för hand

UNDERSKRIFT AV INNEHAVAREN/INNEHAVARNA TILL
AVELSRÄTTEN PÅ HANHUNDEN
Genom min/våra namnunderskrift/er nedan intygar jag/vi att ovanstående uppgifter mig/oss veterligt
är riktiga, samt att jag/vi tagit del av SKKs grundregler och SKKs registreringsbestämmelser.
Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Ifylles för hand

Ifylles för hand

Namnförtydligande
Adress
Postnr

Postadress

Tel

TILL UPPFÖDAREN
Några kom ihåg vid registrering och försäljning av hund:
• Uppfödaren skall ha fyllt 18 år och vara medlem i SKK-länsklubb, specialklubb eller
ungdomsförbund. Står flera personer som uppfödare skall samtliga vara medlemmar.
• Tag noggrant del av de bestämmelser som gäller för Din ras. Tänk också på att 		
många raser har särbestämmelser för registrering bl.a. beträffande höftledsröntgen
och ögonlysning av föräldradjuren. Gällande registreringsbestämmelser finns på
www.skk.se och kan även beställas från SKK på telefonnummer 08-795 30 45.
• Enligt SKKs Grundregler skall tik över 7 år veterinärbesiktigas före parning och
veterinärintyget bifogas registreringsanmälan.
• Kontrollera alltid att även hanhundens registreringshandlingar är korrekta och att 		
testikelintyg medföljer registreringsansökan första gången avkomma registreras
i Sverige. Om fadern till den hund som ska registreras inte är utställd eller har 		
avkomma registrerad tidigare, ska testikelintyg, utfärdat av veterinär efter det att
hunden fyllt 6 månader, insändas tillsammans med registreringsansökan.
• Glöm ej att för utlandsregistrerad hanhund bifoga bestyrkt kopia av registre-		
ringsbeviset första gången avkomma registreras i Sverige. Valparna får annars ingen
härstamning i sina registreringsbevis. Importerat föräldradjur skall omregistreras.
• Kom ihåg att championtitlar endast registreras för de hundar vars ägare skickat
in en championatanmälan. För registrering av utländskt championat måste 		
bekräftelsen från landets kennelklubb bifogas. Detsamma gäller för de utländska
vinnartitlar/beteckningar som SKK registrerar. Vilka dessa är framgår av SKKs 		
tävlingsbestämmelser.
• Namn på hund får inte tillsammans med inregistrerat kennelnamn bestå av mer
än 35 tecken inklusive mellanslag. Tecken som får användas är bokstäver, bindestreck
och apostrof. Kennelnamn utöver uppfödarens får inte ingå i hundnamnet. Saknas
kennelnamn får namnet inte bestå av mer än 14 tecken och endast ett namn tillåts.
Om bindestreck används får samma ”förnamn” inte användas på flera hundar.
SKK förbehåller sig rätten att slutligen godkänna namnen.
• Registrera Din valpkull så tidigt som möjligt. Om valp dör före två månaders ålder
återbetalas registreringsavgiften.
• 		Upprätta alltid överlåtelsehandlingar/köpeavtal på de av SKK fastställda formulär,
avtalen finns att ladda ner på köpahund.se eller att beställa på 08-795 33 77 eller via
blanketter@skk.se
• Alla hundar skall vara ID-märkta när de lämnar uppfödaren.

Registreringsavgifter

Gällande registreringsavgift återfinns på SKKs webbplats www.skk.se, och i tidningen
Hundsport under rubriken SKK-nytt.
Registreringsbevisen sändes mot postförskott.
Postens avgifter tillkommer.

