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Motion från Västra Kennelklubben angående att SKK ska godkänna och publicera alla
officiella titlar som erövras i FCI-länder
Motionären gör tre olika yrkanden.
1. att SKK ska godkänna och publicera alla officiella titlar som erövras i FCI-länder
2. att om platsbrist skulle vara ett hinder, hundägaren får välja vilka titlar som ska finnas
med
3. att alla titlar ska finnas med på registreringsbevisen och att de ska kunna tillföras
efterhand de erövras
Angående yrkande 1 anför CS:
I FCI Show Regulations står angående championat: “The confirmed titles of International and
National Champion and the official titles obtained at FCI World and Section Shows (World
Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner, Section Winner, Section Junior Winner,
Section Veteran Winner) can be published in the catalogue. The publication of other titles in
the catalogue is left to the discretion of the country organizing the show.”
Inom NKU finns en överenskommelse som återfinns i SKKs utställnings- och
championatregler om att ”i katalogen ska det endast skrivas in internationella och nationella
championattitlar, FCIs världs- och sektionsvinnartitlar samt vinnartitlar inom NKU.”
Det innebär att SKK godkänner och publicerar alla nationella championat från FCI-länder
samt från länder som FCI har samarbete med som till exempel Storbritannien och USA. Det
som inte registreras i Sverige är alla de olika vinnartitlar som förekommer, om dom inte är
FCIs världs- och sektionsvinnartitlar eller vinnartitlar inom NKU. SKK registrerar inte heller
junior- och veteranchampionat. Orsaken till detta är att floran av olika vinnartitlar skulle bli
ogenomtränglig och att det kynologiska värdet kan ifrågasättas. Junior- och
veteranchampionat förekommer inte inom Norden och kvalificerar inte för deltagande i
championklass enligt FCI Show Regulations.
Angående yrkande 2 anför CS:
I SKKs befintliga hundregister är det möjligt att registrera sex titelkoder per hund.
Titelregistret består av runt 1 500 olika titelkoder, många av dem kombinationskoder som då
innehåller flera titlar på varje kod. Detta för att möjliggöra att fler än sex titlar ska kunna
påföras en hund.
Redan i dag har hundägare möjlighet att framföra önskemål till SKK kansli om vilka titlar som
ska ligga i hundregistret. Det är dock omöjligt att tillgodose önskemål om alla titlar, det
tillåter inte SKKs nuvarande resurser.
För att ytterligare tillfredsställa hundägares önskemål om större frihet i att välja vilka titlar
som ska visas, kan det finnas en möjlighet till det genom att se över möjligheten att införa en
avgiftsbelagd tjänst för detta.

Angående yrkande 3 anför CS:
Om en hundägare vill få ut ett nytt registreringsbevis som innehåller de titlar som hunden
har uppnått kan en ny dubblett på registreringsbeviset beställas från SKK mot avgift.
CS föreslår KF att motionens yrkande nummer 1 avslås.
CS föreslår KF att motionens yrkande nummer 2 och 3 därmed är besvarade.

Konsekvenser
Ekonomiska:

Om hundägare fullt ut ska kunna välja vilka titlar som ska visas måste detta
avgiftsbeläggas om inte annan verksamhet på registreringavdelningen ska
nedprioriteras.

Administrativa: En betydande mängd handläggningsresurser krävs för att genomföra
förslagen, vilket då kommer att ta resurser från annan verksamhet.

