
 
  

 

 
2012-09-20 
Sida 1/20 

 
 

 
SKK/UKK 
2012-09-20 
§ 91-122 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté (UKK) 20 september 2012.  
 

Närvarande: Annica Uppström (ordf.), Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Ann-Charlotte 
Hillberger, Gunilla Skoglund, Åsa Magnusson Juberget, Monica Åkesson 

 

Adjungerade: 

Petra Waleij, Agneta Lönn, Helena Sirén, Helena Skarp, Åsa Lindholm, Helen Häggström (AK 
representant)  
 
 

Protokoll 

Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
 

§91 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna till UKKs femte möte för året. Speciellt hälsades Helen 
Häggström - representant från AK samt Helena Skarp - chef för SKKs Avels- sekretariat. Mötet 
förklarades därefter öppnat. 
 

§ 92 Val av justerare 

Åsa Magnusson Juberget utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§93 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 4 2012, 2012-05-22. 
Protokollet lades med ett godkännande till handlingarna. 
 

§94 Information från ordföranden 

Resultatrapport 
Resultatrapporter från maj till augusti 2012 gicks igenom, lades med ett godkännande till 
handlingarna. Ordförande har tagit upp frågan angående UKKs budget med CS, CS beslutade 
uppdra till VD att vid halvårsbokslutet se var nya pengar kan hämtas/omfördelas. 
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Svenska Polarhundsklubben 
Ordförande har vid Svenska Polarhundklubbens avelskonferens, med ca 100 deltagare, 
presenterat SKKs organisation där UKKs ansvarsområde tydliggjordes. Samtidigt belystes SKKs 
grundregler, registreringsregler samt aktuell lagstiftning. Detta torde vara ett utmärkt forum 
att informera aktiva uppfödare och hanhundsägare om aktuellt regelverk inom organisationen 
för att på så vis bidra till att minska antalet regelbrott. Ordförandes intryck är att mottagandet 
var positivt. 
 
Ärendemängd 
UKK beslutade att på UKKs första möte 2013 ta upp fråga om hur ärendemängden ska kunna 
minskas  
 
 

§ 95 Information från SKKs VD/Chefsjurist 

 
Antal foderhundar per kennel 
Enligt SKKs grundregel 4:6 
 ”åligger det varje uppfödare i SKK-organisationen att aldrig hålla fler än tio hundar hos 
fodervärd.”  
Fråga har då inkommit om man är två delägare i en kennel är det då 20 foderhundar man får 
ha? 
 
UKK uttalade att antalet 10 hundar gäller per kennelnamn, här räknas även hundar som säljs 
på Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt. 
UKK beslutade även att föreslå förtydligande i skrivningen gällande punkten i SKKs grundregler 
i samband med den justering av grundreglerna som är på gång. 
 
Samverkansråd 
Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans bildat ett råd med uppgift att samordna 
löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontroller. Rådet ska bland annat arbeta för 
samsyn och verka för att djurskyddskontrollen utvecklas mot att bli mer rättsäker, likvärdig och 
effektiv. 
 
UKK ser fram mot resultatet av rådet och hoppas i och med detta att det kommer att främja en 
mer enhetlig syn på djurskyddet och hur lagtolkningen ska göras i de olika länsstyrelserna. 
 
Kommittén beslöt att avvakta med det vidare arbetet gällande uttolkning av grundreglerna i 
väntan på de justeringarna i SKKs grundregler som är ute på remiss. 
 
Kommittén beslutade även att på kommitténs första möte 2013 ta upp Köpahund.se och att 
då diskutera de regler som styr hänvisningen.  
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§ 96 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

 
Statistik 
Under perioden 1 januari – 31 augusti, har 89 av 108 auktoriserade kennelkonsulenter varit 
aktiva. Elever under utbildning är 24 stycken. 
Antal besök under perioden: 2430 
 
Kommittén tog med glädje emot statistiken och ser med förväntan fram mot resultatet för 
hela året. 
 
Nya konsulenter 
Kennelkonsulenterna Eva Persson samt Ulla Britta Ideryd rekommenderar att eleven Annica 
Lövgren, Norrbottens län, auktoriseras. 
UKK beslutade att auktorisera Annica och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten. 
 
Vilande konsulenter 
Vilande 
Agneta Björkman, Stockholm, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent under ett år.  
UKK beslutade att bevilja Agneta att vara vilande till oktober 2013. 
 
Skrivelse 
Skrivelse från uppfödare där denne anser att den kennelkonsulent som gjort besöken inte 
agerat korrekt, ärendet har tidigare behandlats på UKK möte 1 2012, § 7. Kommittén ser inte 
heller denna gång någon anledning till att kritisera konsulentens arbete. Uppfödaren begär att 
få tilldelat sig en annan konsulent, enligt SKKs regler får man som uppfödare byta konsulent en 
gång. UKK beslutade att tillåta byte av konsulent.  
Ärendet lägges därefter till handlingarna. 
 
Regionträffar 
Regionträffarna för SKKs kennelkonsulenter kommer att gå av stapeln under hösten, först ut är 
konsulenterna boendes i Västernorrlands-, Gävleborgs- och Jämtlands län. 
 
Tystnadsplikt 
Förslag på ny tystnadsplikt för konsulenter gicks igenom, efter några smärre justeringar 
godkände UKK förslaget. 
 
Monter 
Helena Sirén lämnade förslag på att en kennelkonsulentmonter skall finnas på Stockholm 
Hundmässa med syfte att informera om verksamheten samt att fånga in personer med 
intresse av att bli konsulent. Detta ansåg UKK vara ett utmärkt förslag inte bara i 
upplysningssyfte utan även i rekryteringssyfte då det i Stockholms län saknas flera konsulenter. 
Uppdrogs till Helena Sirén att fortsätta arbetet med att möjliggöra montern. 
 
Utbildning 
17-18 november är det dags för Kennelkonsulentutbildning steg -2. Helena Sirén lämnade 
förslag att utbildningen skulle innefatta två heldagar istället för som tidigare två halvdagar. 
UKK beslutade att godkänna förslaget och att detta ska träda i kraft så snart som möjligt. 
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Möten med länsstyrelsen 
Under hösten kommer det att fortsättas med de möten mellan SKK och länsstyrelserna 
runtomkring i landet som det tidigare beslutats om. 
 
Övrigt 
Några kennelkonsulenter har blivit informerade om att de under 2012 måste börja jobba för 
att kunna ha kvar sin auktorisation. Detta på grund av att de inte utfört tillräckligt antal besök 
under 2011 och heller inte begärt sin auktorisation vilande.  
 
 

§97 Information från sekreteraren 

 
Sekreteraren informerade om rutin för inloggning gällande de elektroniska pärmarna. 

 
 

§ 98 Information från UKKs ledamöter 

 
Monica Åkesson 
Informerade om möte med Länsstyrelsen i Skåne. 
 
Ann-Charlotte Hillberger 
Informerade om möte med Veterinära ansvarsnämnden. Intrycket från mötet var att det ökar 
med antalet ärenden. 
 
Helena Skarp 
Tog tillfället i akt att informera om att hon sitter i Jordbruksverkets smittskyddsråd och att hon 
i den egenskapen eventuellt kunde vara behjälplig för SKKs kennelkonsulenter. 
 
 

§ 99 VU ärenden 

Redovisas för på nästkommande möte. 
 
 

§100 Uppfödarärenden 

 

U34/12 
Uppfödare som blivit anmäld för att ha felaktiga SKK avtal, misskött sina hundar samt att ha 
varit hotfull mot sina köpare/fodervärdar. Uppfödaren tillbakavisar detta och menar att denna 
inte alls gjort det som anmälts. 
Uppfödaren hade även ett bordlagt ärende: 
G83/11 Bordlagt ärende i väntan på konsulentbesök gällande samma uppfödare, tjuvparad tik, 
besök utfört samt förklaring från uppfödaren inkommen. 

UKK gick igenom det mycket stora ärendet, UKK uttalade att uppfödaren omgående måste 
rätta till de pågående felaktiga avtal som uppfödaren tecknat. Att eventuellt använda sig av 
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hotelser samt att skylla på att de som skrivit på avtalen ”får skylla sig själva” är inte en 
inställning som SKK anser att en SKK uppfödare ska ha. UKK ser också mycket allvarligt på det 
påståendet att uppfödaren försöker förmå sina tidigare fodervärdar att låna ut sina hundar 
mot deras vilja. På de hundar som uppfyllt avtalen antingen genom att de använts i avel fullt ut 
enligt avtalet eller är över 5 år ska ägarbyte göras. Registreringsbevisen på de hundar där 
äganderätten har övergått till fodervärden ska utan dröjsmål skickas till fodervärden. Gällande 
anmälan om misskötta hundar förelåg kontrollrapporter från Länsstyrelsen där inga 
anmärkningar fanns, UKK har därmed ingen anledning att betvivla att hundarna inte skulle 
skötas om väl. Gällande uppfödarens bordlagda ärende beslutade UKK att godta uppfödarens 
förklaring. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att 
den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
 
U35/12  

Tik som hos tidigare ägare haft ett kejsarsnitt samt en svår valpning, ägaren sålde därefter 

tiken då denna inte ansåg att vidare avel var lämplig. Köparen informerades om att tiken inte 

borde gå i avel på grund av sina svåra valpningar. Tiken paras trots detta hos den nya ägaren 

med ett kejsarsnitt som följd. Tiken paras återigen, denna gång säger ägaren att tiken 

tjuvparats. På ägarens hemsida kan man läsa om “planerad” kull mellan aktuell tik och ägarens 

hane. Länsstyrelsen har även handlagt ärendet. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 

Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 

avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U36/12  
Uppfödare som anmäls av fodervärd/köpare för att inte upprättat korrekt avtal, då man skrivit 
ett fodervärdsavtal samt dessutom tagit betalt för hunden. När fodervärden undrar över 
avtalet och påtalar felet till uppfödaren meddelar denna ”Det är vi som har kenneln och vi som 
bestämmer. Du behöver inte kolla upp en massa. Så du behöver inte krångla. Vi gör allt enligt 
SKK.” Kennelkonsulent har efter det att anmälan skickats in till SKK varit på besök hos 
uppfödaren. Anledningen till detta är att uppfödaren har haft en oregistrerad kull utan att 
meddela SKK angående detta.  
 
UKK anser att uppfödaren på mycket kort tid har begått flera misstag - då uppfödaren inte har 
haft sitt kennelnamn mer än ett år. När ett fodervärdsavtal tecknas ska ingen kontant 
ersättning utges, fodervärden ”betalar” i stället överlåtaren med de framtida kullar som 
hunden eventuellt avlar. Om hunden av någon orsak inte används i avel ska heller ingen 
kontant ersättning krävas utav fodervärden. I detta fall har då överlåtaren gått miste om sin 
ersättning. Man kan inte som överlåtare ställa krav på att en foderhund ska uppfostras enligt 
speciella regler, till exempel kan man inte begära att hunden inte ska dra i koppel, inte skälla, 
eller inte gå att släppas lös. UKK förväntar sig att korrekt avtal upprättas utan dröjsmål, kopia 
på avtalet ska skickas in till SKK. UKK anser också att det är synnerligen allvarligt att 
uppfödaren haft en kull utan att registrera denna, det framgår i den förklaring uppfödaren 
lämnat till kennelkonsulenten att kullen tillkommit via en tjuvparning. UKK övervägde att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna 
vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
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U37/12  
Medlem som blivit anmäld för att ha satt ut en hund på foder (inget avtal har bifogats), 
hunden har sedan inte återlämnats till fodervärden efter att medlemmen skulle ha gjort ett 
MH på hunden. Enligt medlemmen har fodervärden sagt att hon sagt upp avtalet.  
 
UKK beslutade att ärendet ska bordläggas i väntan på kopia på fodervärdsavtalet. 
 

U38/12 

Uppfödare som sålt blandraskull utan att begära dispens om detta. Uppfödaren förklarar i brev 

till SKK att kullen är ett resultat av en tjuvparning. UKK vill härmed upplysa att även om en kull 

inte var planerad samt att kullen av olika anledningar inte kan stamboksföras så ska en 

dispensansökan gällande att få sälja de oregistrerade valparna skickas in till SKK. Då detta, 

såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att 

godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U39/12 
Uppfödare och fodervärd som tvistar, enligt fodervärden har uppfödaren tagit tillbaka hunden 
utan att de varit överens om detta. Ingen kopia på avtal har skickats in, fodervärden är inte 
intresserad av att få hunden tillbaka. Uppfödaren menar att återlämnandet var frivilligt då 
fodervärden inte hade råd att ha hunden kvar. UKK granskade ärendet noggrant, vid ett 
återlämnande av hund till säljare/överlåtare ska för allas fördel detta antecknas, undertecknas 
och dateras på det ursprungliga avtalet. I och med detta underlättas avgörandet om en hund 
återlämnats frivilligt eller inte. UKK beslutade att vidtala den kennelkonsulent som tagit 
kontakt med uppfödaren med anledning av ett uttalande som uppfödaren gjort. I och med att 
fodervärden inte är intresserad av att återfå hunden lägger UKK ärendet till handlingarna utan 
vidare åtgärd.   
 
U40/12 
Uppfödare och före detta fodervärd som tvistar. Fodervärden och uppfödaren har haft många 
konfrontationer samt stora problem att samarbeta där båda parter anklagar varandra för att 
inte följa avtalet. Fodervärden menar att denna haft utlägg för hunden som uppfödaren 
egentligen ska stå för. UKK beslutade att bordlägga ärendet för att återta det på UKKs nästa 
möte. 
 
U41/12 
Uppfödare anmälts för att lämnat ut hundar utan att skriva avtal.  
Enligt SKKs grundregler: 
 Åligger det varje uppfödare i SKK-organisationen:  
4:1 att vid överlåtelse av hund mot ersättning alltid upprätta överlåtelsehandling med av SKK 
fastställt innehåll.  
Samt SKKs grundregel 4:5 att vid överlåtelse av tik eller hanhund med bibehållen avelsrätt alltid 
upprätta avtal som är fastställda av SKK.  
Samt 4:6 [..] med fodervärd jämställs person som köpt eller på annat sätt förvärvat en hund 
med förbehåll från säljaren att använda hunden i avel.  
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UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här 
gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
UKK förutsätter även att uppfödaren snarast tecknar korrekt SKK avtal på hunden X, dock 
senast 2012-10-19. Kopia på avtalet ska skickas in till SKK. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
U42/12  
Uppfödare som inom en kort tid fått en tjuvparning samt lånat ut sin hane till en tik av annan 
ras. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U43/12  
Uppfödare som sålt hund på ej korrekt avtal, efter ett tag beslutar sig köparen att hunden 
måste omplaceras då den gått henne ur händerna. En köpare hittas som både den ursprungliga 
ägaren som uppfödaren anser vara ok, hunden överlåtes till uppfödaren för 0 kronor. Och 
denna omplacerar sedan hunden. Köparen anser att uppfödaren lurat henne.  
UKK gick noggrant igenom ärendet, UKK vill här betona vikten av att använda sig av korrekt 
avtal - om man som säljare tecknar sig för avelsrätt på hunden ska inte Köpeavtal användas. Då 
hunden är återlämnad på korrekt sätt - uppfödaren har noterat på avtalet att hunden är 
återlämnad, köparen har undertecknat villkoret att hunden lämnas åter för noll kronor ser inte 
UKK att uppfödaren i detta hänseende begått något fel. UKK beslutade att lägga ärendet till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U44/12  

Uppfödare som haft en kull valpar efter två oregistrerade hundar. Kullen tillkom på grund av 

en tjuvparning. Ingen dispens har ansökts om. UKK vill återigen upplysa om att det krävs 

dispens för att sälja oregistrerade valpar. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
U45/12  
Medlem som satt ut hund hos annan medlem utan att skriva avtal, hunden är inte 
omregistrerad till SKK. 
UKK gick igenom ärendet och fastslog att hunden har lämnats ut på fodervärdslika former. 
Även om medlemmen inte är en uppfödare så är SKKs regelverk vägledande, UKK förutsätter 
att avtal upprättas snarast, dock senast 2012-10-19, kopia på avtal ska skickas till SKK. 
Ärendet bordlades i väntan på kopia av avtalet. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 
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§ 111 Leder 

 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna! 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
 
HD32-46/12 
Labrador retriever, Engelsk springer spaniel, Jämthund, Östsibirisk laika, Sankt bernhardshund, 
Jämthund, Belgisk vallhund tervuren, Labrador retriever, Jämthund, Dansk svensk gårdshund, 
Working kelpie, Jämthund, Jämthund, Hälleforshund, Hannoveransk viltspårhund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD 47-50/12 
Östsibirisk laika, Puli, Leonberger, Smålandsstövare 

UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder och i 

god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD51-53/12 
Östsibirisk laika, Norsk Älghund, grå, Östsibirisk laika 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

HD54/12 

Smålandsstövare 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god 

tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 
HD55/12 
Flatcoated retriever 
Tiken blev tjuvparad innan uppfödaren upptäckte att hon löpte, hanen som parade tiken var 
ännu inte HD röntgad. Uppfödaren hade ett tidigare ärende G83/10 då var en tik parad för 
tätt. UKK beslutade då att godta den inkomna förklaringen men att upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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HD56/12 
Cocker spaniel 
Tik som parades samma dag som hanen HD röntgades, enligt uppfödaren gjordes detta på 
grund av att det var svårt att få tag på veterinär där både ögonlysning och röntgen kunde 
utföras samtidigt. Tiken som parades har dessutom HD C, UKK anser det då mycket 
anmärkningsvärt att välja att para tiken trots hanens osäkra HD status. Dessutom borde hanen 
vara påverkad av sederingen efter röntgen, att då utsätta hanen för den stress som en parning 
innebär anses inte vara god kynologis sed. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
HD57/12 
UTGÅR 
 
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning. 
 
P30-39/12 
Chihuahua, Bichon Frisé, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, 
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
P40/12 
Chihuahua 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god 

tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
P41/12 
Chihuahua 
Uppfödare som enligt officiellt patellaintyg parat sin tik innan undersökning gjorts. Uppfödaren 
meddelar att veterinären gjort fel och att denna skrivit i det datum som intyget hämtades, inte 
undersökningsdatum. Som bevis har kvitto på undersökning skickats – på denna kopia kan inte 
hunden identifieras, det kan dessutom inte anses vara ett officiellt intyg. SKK har uppmanat 
uppfödaren att tillse att veterinären korrigerar datumet, samt skickar in ett officiellt intyg med 
det datum som undersökningen skulle vara gjord på. Något intyg har inte skickats till SKK. UKK 
övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången 
låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter 
att intyget snarast skickas in, dock senast 2012-10-19. 
Punkten förklarades omedelbart justerad. 

 
P42/12 
Chihuahua 
Tik som är patellaundersökt efter parning, uppfödarna anger att de skrivit fel parningsdatum 
på registreringsansökan och att tiken parades efter undersökningen. Uppfödarna har flera 
gånger tidigare haft ärenden hos UKK, det senaste (ej patellaundersökt innan parning) anger 



  

SKK/UKK 
2012-09-20 
Sida 10/20 

 
 

 
uppfödarna att tiken tjuvparats. UKK anmälde då uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd vilket 
innebar att de tilldelades ett tvåårigt registreringsförbud. Den aktuella kullen föddes innan 
förbudet trädde i kraft.  
UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.  
 
 

§ 112 Grundregel ärenden 

 
Tik under 18 månader 

G62-64/12 

Dvärgpincher, Mexikansk nakenhund, Mops 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G65/12 
Mexikansk nakenhund 
Uppfödaren hade gjort ett räknefel och därför parat tiken vid för låg ålder.. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Täta kullar 
G66-68/12 
Finsk Lapphund, Chihuahua, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G69-76/12 
American akita, Border collie, Dansk Svensk gårdshund, Dogue de bordeaux, Tax, Papillon, 
Drever, Bullmastiff 

Uppfödarna har missuppfattat reglerna/räknat fel på datum. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G77-78/12 
Japansk spets, Dvärgschnauzer 

Tikar tjuvparade. 

UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder och i 

god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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G79/12 

Flatcoated retriever 

Uppfödare som av misstag räknat fel på datum. 

Uppfödarna hade 2009 ett ärende hos UKK, ärendet anmäldes till SKKs Disciplinnämnd som då 

tilldelade en varning.  
UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
G80/12 
Eurasier 
Tik tjuvparad. 
Uppfödaren har tidigare ärende(2010) då tik blivit tjuvparad. UKK valde att inte anmäla till 
SKKs Disciplinnämnd men meddelade att upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
Täta kullar tik över 7 år 
G81/12 
Jämthund 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G82/12 
Shar pei 
Tik tjuvparad. 
Uppfödaren har tidigare ärende(2009) då uppfödaren ej veterinärbesiktigat 7 årig tik innan 
parning. Uppfödaren angav då att denna inte visste om regeln, UKK valde att inte anmäla till 
SKKs Disciplinnämnd men meddelade att upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
G83/12 
UTGÅR 
 
Tik över 7år ej veterinär intyg innan parning 
G84/12 
Shih-tzu 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 
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G85/12 
Norsk buhund 
Uppfödaren har missat att tiken behövdes veterinärbesiktigas innan parning. 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G86-87/12 
Wachtelhund, Samojed 
Tikar tjuvparade. 

UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder och i 

god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G88/12 
Hamiltonstövare 
Tik parad i strid mot veterinärens råd. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
MH ej gjort innan parning 
G89/12 
Rottweiler 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 

 

Nära släkt 

G90-93/12 

Siberian husky, Borderterrier, Briard, Tax 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 

 
G94-96/12 
Labrador retriever, Schäfer, Fransk bulldog 
Tikar tjuvparade. 

UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder och i 

god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G97/12 
Cao da serra da estrela 
Uppfödare som medvetet parat två helsyskon, hundarna var dessutom inte HD röntgade innan 
parning, något som är krav på rasen. 
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UKK beslutade att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 
Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 113 Ögonärenden 

 
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö26-27/12 
Norrbottenspets, Papillon 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
Ö28-30/12 
Papillon, Shetland sheepdog, Papillon 

UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna 

 

Ö31/12 

UTGÅR 

 

Ö32/12 

Tik tjuvparad 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god 

tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 
Ö33-34/12 
Cocker spaniel, Portugisisk vattenhund 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta de inkomna förklaringarna. 

UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
Ö35/12 
Amerikansk cockerspaniel 

På grund av personliga omständigheter har uppfödaren inte kunnat styra över tiken vid löpet, 

uppfödaren hade 2008 ett ärende gällande brott mot SKKs grundregler. Omständigheterna då 

var sådana att uppfödaren inte heller kunde styra över tiken vid löpet. UKK anser det något 

märkligt att uppfödaren råkar ut för detta två gånger under loppet av fyra år, UKK ser dock att 

uppfödaren denna gång inte kunnat göra något åt saken.  

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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Ö36/12 

Papillon 
Hane ej ögonlyst innan parning, uppfödaren har missat att göra detta. 

Uppfödaren har tidigare ärende- då gällde ärendet en tjuvparad tik. UKK beslöt då att då det 

var första gången uppfödaren brutit mot SKKs regler godta uppfödarens förklaring samt att 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.  

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

Ej prcd-PRA innan parning 

Ö37/12 

Pudel 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär 
prövning. 

 

Ö38/12 

Pudel 

Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta den inkomna förklaringen. 

UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande 

regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

PRA 

Ö39/12 

Engelsk springer spaniel 

Uppfödare som parat tik fast kullbror har konstaterad PRA, tiken ej testad, rasen har inget 

hälsoprogram gällande ögonlysning. 

UKK beslöt att bordlägga ärendet för att tillskriva AK vad de anser om ärendet. 
 
 

§ 114 Hjärtärenden 

 
Inga inkomna! 
 
 

§ 115 Registreringsärenden 

 
R28/12 
Mops 
Uppfödare som efter mycket krångel äntligen betalar hanhundsägare men nu inte löser ut 
stamtavlor, köpare vill nu själva lösa ut dessa. 
UKK beslutade att tillåta köpare att lösa ut stamtavlor samt att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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R29/12 
Leonberger 
Hanhundsägare som menar att uppfödaren parat med två hanar under samma löp, tikägaren 
menar att hanen inte parat tiken då hon inte var mottaglig vid parningsförsöket. UKK 
beslutade att en DNA typning ska utföras på kullen då det teoretiskt är möjligt för båda 
hanarna att vara fäder till kullen. 
 
R30/12 
Chihuahua 
Uppfödare som inte löser ut stamtavlor på kull samt dessutom har varit mycket svår att göra 
kennelkonsulentbesök hos. Det finns även ett pågående ärende där uppfödare ej använt sig av 
korrekt avtal vid försäljning.  
UKK beslutade att bordlägga ärendet för ytterligare försök att besöka uppfödaren samt att 
pågående ärende blir klart för beslut. 
 
R31/12 
Beagle 
Medlem som ej löser ut import registreringshandlingar. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R32/12 
Finsk spets 
Uppfödare som skickat in registreringsansökan på kull, uppfödaren har trots flera uppmaningar 
inte skickat med medlemsbevis, kullen kan därmed inte registreras. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R33/12 
Chihuahua 
Uppfödare som efter tvist med hanhundsägare fått kullen registrerad, uppfödaren löser nu 
inte ut registreringsbevisen, valpköpare har varit i kontakt med sekreteraren och vill då själva 
ha möjlighet att lösa ut stamtavlor. 
UKK beslutade att tillåta köpare att lösa ut stamtavlor samt att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R34/12 
Dansk svensk gårdshund 
Tik tjuvparad, DNA typning utförd. 
Uppfödaren har agerat mycket bra efter tjuvparningen. 

UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god 

tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som 

uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
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R35/12 
Chihuahua 
Uppfödare som på grund a personliga skäl inte registrerat valpkull innan 5 månaders ålder. 
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R36/12  
UTGÅR 
 
R37/12 
Chinese crested dog 
Uppfödare som inte registrerat kull innan 5 månaders ålder. Uppfödaren visste inte att detta 
måste göras, kullen var osåld. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här 
gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
 
R38/12 
Jämthund 
Uppfödare som inte registrerat kull innan 5 månaders ålder. Uppfödaren visste inte att detta 
måste göras. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. Uppfödaren kommer att fått ett 
informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer 
reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R39/12 
Schillerstövare 
Uppfödare som parat tik över 7år utan tidigare kull. Hanen var inte HD röntgad innan parning, 
ansöker nu om att få registrera denna. 
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 
avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R40/12 
Russkiy toy 
Uppfödare som inte registrerat kull innan 5 månaders ålder. Uppfödaren visste inte att detta 
måste göras. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. Uppfödaren kommer att fått ett 
informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer 
reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R41/12 
Tax 
Uppfödare som inte registrerat kull innan 5 månaders ålder. Då det bara var en överlevande 
valp kvar i kullen samt att denna eventuellt inte hade korrekt belägna testiklar väntade 
uppfödaren med att registrera kullen, nu när valpen är över ett år och då valpens testiklar är 
nere vill uppfödaren registrera kullen. 
UKK vill här starkt betona att alla valpar även om de till exempel har en exteriör defekt eller 
som i detta fall är kryptokid ska registreras innan 5 månaders ålder.  
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att 
SKKs regler fortsättningsvis ska följas.  
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R42/12 
Affenpincher 

Uppfödare som fått sin tik parad med två hanar, den ena hanen är hennes egen som 

tjuvparade tiken, efter DNA test visade det sig att valpen var den efter egna hanen. 

Uppfödaren har agerat berömvärt i saken. Ändring av i stamboksregistret kommer att göras 

när korrekt registreringsansökan skickas in. UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer 

uppmärksam på sina tikars löpperioder och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då 

detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade 

UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R43/12 
Pointer 
Uppfödare som parat tik över 7 år utan att det tidigare registrerats kull efter henne, enligt 
uppgift från uppfödaren så har tiken tidigare (2008) blivit tjuvparad ingen av valparna från den 
kullen sparades. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen.  
 
R44/12 
Jämthund 
Uppfödare som parat tik över 7 år utan att det tidigare registrerats kull efter henne enligt 
uppfödaren så hade tiken en kull 2008 (tjuvparning). UKK beslutade att tillåta registrering av 
kullen. 
 
R45/12 
Grand danois 
Uppfödare som lånat ut sina egna hundar till en uppfödare i Danmark, hundarna är 
harlekinfärgade och enligt uttalande från SKKs Avelskommitté är det inte förenligt med SKKs 
grundregler att para två hundar med färgen med varandra. Den danska uppfödaren har parat 
hundarna med varandra detta med den svenska uppfödarens vetskap. Flera av valparna i 
kullen har omregistrerats i SKK, och nu vill även den svenska uppfödaren omregistrera den valp 
som uppfödaren importerat. 

UKK beslutade att tillåta omregistrering av valpen samt att anmäla uppfödaren till SKKs 

Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 

avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
R46/12 
Shetland sheepdog 
Uppfödare som vill registrera kull äldre än 5månader gammal. Tiken har hos hanhundsägaren 
blivit parad med två hanar, sekreteraren har under mycket lång tid försökt hjälpa valpköpare 
gällande ärendet men då uppfödaren ej tidigare varit medlem har inget kunnat göras. 
Uppfödaren har nu över ett år sedan kullen föddes genofört DNA-typning på hundarna. 
Uppfödaren har skickat in resultatet samt en ej korrekt ifylld registreringsansökan. Valpköpare 
begär att få hjälp med att lösa ut sin hunds stamtavla. 

UKK beslutade att tillåta registrering av valpen X, samt att anmäla uppfödaren till SKKs 

Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i 

avvaktan på disciplinnämndens beslut. UKK beslutade även att anmäla hanhundsägaren då 

denna har parat tiken med två olika hanhundar under samma löp. 
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R47/12 
Chihuahua 
Uppfödare som ej förstått reglerna korrekt och av den anledningen ej registrerat kullen innan 
5 månaders ålder.  
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. Uppfödaren kommer att fått ett 
informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer 
reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
R48/12 
Chihuahua 
Uppfödare som på grund av personliga skäl ej registrerat kull innan 5 månaders ålder. 
UKK beslutade att godta uppfödarens förklaring samt att tillåta registrering av kullen. 
 
R49/12 
DNA typning samt förklaring från uppfödare förelåg för UKKs kännedom 
 
 

§ 116 Bordlagda ärenden 

 

R15/12 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödare som vill registrera valpkull äldre än 5 månader, kullen är efter tik med avelsförbud. 
Tiken tjuvparades innan avelsförbudet hävts. Förbudet är nu hävt. Ärendet bordlades i väntan 
på svar från rasklubben gällande registrering av kullen. 
Svar från rasklubb har nu kommit, UKK beslutade att tillåta registrering av kullen med en 
permanent avelspärr. 
 
R27/12 
American staffordshire terrier 
Kull som är äldre än 5 månader . Ärendet bordlades då ytterligare information inkommit där 
uppfödaren ännu ej hunnit svara.  

Uppfödaren har nu svarat. UKK beslutade att en blodtypning ska utföras på kullen samt att 

anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren 

beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 
U24/12  
Uppfödare och fodervärd som tvistar om avtal. Fodertiken var vid kontraktsskrivandet inte 
veterinärbesiktigad. Tiken tjuvparas när hon är i fodervärdens ägo, uppfödaren väljer att vid 
det tillfället inte häva avtalet. När tiken börjar löpa tar uppfödaren tiken för parning. 
Fodervärden menar att tiken då paras med två olika hanar. Uppfödaren vill efter parning häva 
avtalet och lämnar inte tillbaka tiken till fodervärden. Fodervärden kontaktar SKKs juridiska 
avdelning som meddelar parterna att hävning görs enligt avtalet dvs i Allmän domstol. 
Uppfödaren lämnar därefter tillbaka tiken. UKK beslutade att begära blodtypning på samtliga 
valpar samt möjliga föräldrar, ärendet bordlägges i väntan på svar på blodtypningen. 

Trots upprepade påminnelser har blodtypningen ej blivit utförd. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
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§ 117 Övriga kommittéers protokoll samt protokollutdrag 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/AK möte 23 maj 2012 
UKK noterade informationen. 
 
 

§118 Köpa hund 

 
Kommittén önskade att om det är möjligt att på Köpahund även få information från SKK 
Avelsdata på kullbasis. Sekreteraren framför önskemålet till berörda tjänstemän. 
Fråga har inkommit gällande den lista på diagnoser som genererar ett absolut nej till 
hänvisning på Köpahund.se. Listan har ej publicerats, UKK beslutade att uppdra sekreteraren 
att undersöka saken vidare om listan kan publiceras på SKK.se samt Köpahund.se. Om det inte 
finns några hinder ser UKK inga problem med att den läggs på hemsidorna.   
 
 

§ 119 Övriga ärenden 

 
Inga övriga ärenden 
 

§ 120  

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i 
Hundsport Funktionär. 
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll. 
 

 

§ 121 Nästa möte 

 
5 december på Möllan Spånga 
 
 

§ 122 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 
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Vid protokollet:  

 

Åsa Blomqvist  

 

Justeras:  

 

 

Annica Uppström     Åsa Magnusson Juberget 

Ordförande      Ledamot  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 


