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SVENSK A KENNELKLUBBEN är hundägarnas riksorganisation och företräder alla 
hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med omkring 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresse-
organisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund! 

Vår service till medlemmar, uppfödare, hundägare och blivande hundägare består bland annat av ett kansli med drygt 
70 medarbetare med bred kompetens. Du kan alltid vända dig till oss för att få hjälp och svar på dina frågor, det spelar 
ingen roll om du är nybörjare eller haft hund i hela ditt liv. 

Du ser och hör oss genom ett flertal kampanjer och evenemang. Det kan exempelvis handla om att hundbajset alltid 
ska plockas upp eller att aldrig någonsin lämna hunden instängd i en varm bil. Vid slutet av varje år arrangerar vi 
Stockholm Hundmässa, årets hundfest!

På vår webbplats www.skk.se berättar vi mer om vår organisation och ger råd gällande det mesta för dig och din hund.
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Vi finns för alla som tycker om hundar
För oss i Svenska Kennelklubben handlar allt om människans bästa vän. Oavsett  
vilken hund du har, vem du är eller hur ditt hundägande ser ut finns vi för dig.

Svenska Kennelklubben arbetar för alla som vill att våra 
hundar ska må bra. Vårt främsta mål är att alla hundar i 
Sverige ska växa upp till friska och sunda hundar. För att nå 
dit arbetar våra uppfödare målmedvetet med sund hundavel. 
Därefter hänger det på dig som hundägare att aktivera 
din hund och se till att den fungerar i sin omgivning. Ju 
bättre hundägare, desto mer välkommen, uppskattad och 
respekterad blir hunden i vårt samhälle.

Våra klubbar har mängder med aktiviteter och det finns 
säkert något som passar just dig och din hund. Vill du prova 
på agility, gå en valpkurs eller träffa andra med samma 
intressen? Vi finns över hela landet och anordnar kurser, 
hundutställningar, prov, tävlingar och annat skoj.

Svenska Kennelklubbens organisation består 
av omkring 1000 läns-, special-, ras- och 
verksamhetsklubbar – spridda över hela landet. 
Inom klubbarna finns tusentals funktionärer och 
förtroendevalda som ger av sin tid, energi och 
kunskap till hundar och hundägare. 

Hitta klubben som passar just dig och din hund –  
teckna medlemskap direkt via vår webbtjänst  
medlemsguiden www.skk.se/medlemsguiden
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Hundar tillför mycket positivt i livet. Att ta sig 
tid och råd med en hund är en god investering 
i hälsa och välbefinnande, men man får inte 
bortse från hur mycket en hund faktiskt har rätt 
att kräva av sin ägare. Du är välkommen att 
kontakta oss på Svenska Kennelklubben om du 
har några frågor eller funderingar.

Om du köper en hund från en uppfödare som 
är ansluten till Svenska Kennelklubben finns 
goda förutsättningar för ett tryggare hundköp. 
På www.köpahund.se hittar du valpar som 
är till salu just nu. Här har alla valpar ett 
registreringsbevis med stamtavla.

På www.köpahund.se hittar du dess-
utom goda råd inför ditt hundköp och tips 
på roliga och nyttiga saker att göra med 
din hund. På webbplatsen finns även 
kontaktuppgifter till våra uppfödare och 
hundklubbar över hela landet.

Om du har planer på att köpa hund
Att välja hund är ett stort beslut. På vår webbplats Köpahund.se får du tips  
och råd inför valpköpet. Och framför allt – här finns valpar till salu.
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Du vet vad du får
Stor eller liten? Sällskapshund, vallhund eller jakthund?  
Välj hundras med omsorg! Ju mer kunskap du har om  
den hundras du väljer desto större är sannolikheten  
att du och din hund kommer att trivas ihop. 

Ett tryggare köp
Vill du minimera risken för att köpa en smuggelhund? 
Eller undvika att stödja någon annan form av oseriös  
verksamhet där hundar far illa? Svenska  
Kennelklubben ställer höga krav på sina uppfödare.

Träna, tävla och umgås
Kurser, utställningar, prov och tävlingar − när du  
köper en rashund från Svenska Kennelklubben  
tar du steget in i en härlig gemenskap.  

Uppfödaren − en tillgång
Svenska Kennelklubbens uppfödare känner ofta  
stort ansvar för de valpar de säljer och för hundrasens 
framtid i stort. Ta vara på uppfödarens kunskap!

För alla hundars bästa
Som medlem i Svenska Kennelklubben hjälper du oss att 
förbättra livet för alla hundar i Sverige. Tillsammans kan vi 
göra skillnad!

Därför ska du välja en rashund
Svenska Kennelklubben gillar alla hundar!  Men det finns fördelar med  
att köpa just en rashund – här har vi listat fem goda skäl.

Det är inte lätt att avgöra hur en hund kommer att se 
ut när den blir stor – de flesta valpar är ganska lika! 
Köper du en rashund vet du åtminstone ungefär hur 
den kommer att se ut och bete sig som vuxen.
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För dig som vill ställa ut din hund
På hundutställningar bedöms hunden utifrån hur väl den motsvarar rasstandarden, en  
beskrivning på hur rasen ska se ut för att på bästa sätt utföra uppgifterna den avlats fram för.

Det finns flera olika typer av utställningar, större där 
många olika hundraser deltar och mindre med bara en 
ras eller rasgrupp. Totalt deltar fler än 140 000 hundar 
per år. Det säger mycket om hur många passionerade 
och engagerade människor vi har i vår organisation; 
utställare, funktionärer och arrangörer. 

Eftersom de hundar som utmärker sig på 
utställningarna ofta blir eftertraktade som avelsdjur 
är det viktigt att exteriördomare och funktionärer är 
kunniga och erfarna. Svenska Kennelklubben drar 
upp riktlinjerna för utställningsverksamheten och håller 
centrala utbildningar för funktionärerna.

Är du nybörjare? Eller vill du besöka en hundutställning?  
Besök vår webbplats www.skk.se och klicka dig vidare  
till ”Utställning” så visar vi dig vägen.

Via vår webbtjänst Hunddata hittar du alla utställnings- 
resultat från officiella utställningar i Sverige.
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För dig som gillar att träna och tävla
Din hund mår bra av träning och dessutom stärker det banden mellan er.  
Inom Svenska Kennelklubben ryms många spännande tränings- och tävlingsformer.

Tränar du lydnad med din hund eller brinner för agility, 
freestyle, sök, spår eller någon annan hundsport? Svenska 
Kennelklubbens klubbar runt om i landet håller kurser och 
arrangerar prov och tävlingar av olika slag. Det anordnas 
omkring 7 000 prov och tävlingar varje år inom agility, jakt, 
lydnad, rallylydnad, freestyle med mera. Sammanlagt  
genomförs över 200 000 starter per år.

Svenska Kennelklubben består av omkring 1 000 
klubbar; länsklubbarna som verkar inom ett visst 
geografiskt område, special- och rasklubbarna med 
ansvar för en eller flera raser och verksamhets-
klubbarna som ansvarar för varsin träningsform, 
som oftast omfattar flera olika hundraser.

Kurser, träning och tävlingar finns över hela landet 
och för alla hundägare.
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Är du intresserad av uppfödning?
Ju mer du lär dig om att föda upp hundar, desto  

större chans har du att göra det på ett bra sätt.
Svenska Kennelklubben arbetar för fysiskt och mentalt sunda 
hundar. Som stöd till våra uppfödare utvecklar vi olika verktyg 

för utbildning och utvärdering. Våra öppna databaser innehåller 
mängder av information om hundars hälsa och resultat från 

prov, tävlingar och mentalbeskrivningar – inte minst vår  
egen Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH!  

Över hela landet har vi kennelkonsulenter som ger stöd och 
råd, men också kontrollerar att uppfödarna följer  

Svenska Kennelklubbens regelverk.

Jakt och jakthundar
Har du en utpräglad jaktras är det en självklarhet  
att utveckla hundens jaktegenskaper.
Det är Svenska Kennelklubbens specialklubbar för 
jakthundsraser som arbetar för att få fram dugliga 
jakthundar till Sveriges många jägare. De arrangerar jaktprov 
och ansvarar för reglerna kring dem – alla är arbetsprov som 
visar hur väl hunden klarar av att genomföra sin uppgift. 
Resultaten förs in i vårt centrala register. Tillsammans 
med Svenska Jägareförbundet utbildar klubbarna även 
eftersöksekipage, som snabbt kan spåra skadeskjutet eller 
trafikskadat vilt.

Läs mer om jaktprov för specifika hundraser på 
www.skk.se. Där hittar du också information om 
vilka specialklubbar som anordnar tävlingar och 
ansvarar för regelverken.

Bli expert på hundavel! Vår gedigna uppfödarut-
bildning går att studera både i studiecirkelform 
och som distansutbildning.
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Ung och gillar hundar?
Roliga träningskvällar, kurser och tävlingar.
Som medlem i Sveriges Hundungdom, SHU, kan du gå kurser, 
träffa andra hundintresserade och tävla med din hund – eller 
bara ha kul tillsammans. Här finns chansen att pröva agility, 
rallylydnad och andra hundsporter. Det spelar ingen roll om du är 
nybörjare, har hållt på med hundar länge eller kanske inte har en 
egen hund ännu. Alla är lika välkomna!

Hundar i människans tjänst
Många hundar gör viktiga insatser, både för  
enskilda människor och för samhället i stort.
Vi i Svenska Kennelklubben vet att hunden behövs!  
Inom tullen, polisen och försvaret gör hundar stor nytta och inom 
vård och omsorg finns allt fler utbildade hundar. Hunden kan 
vara en fantastisk hjälp för både unga och gamla människor med 
funktionsnedsättningar eller koncentrationssvårigheter. Inom 
organisationen arbetar vi för att visa vilken ovärderlig tillgång 
hunden är. 

DjurID.se – SKKs ägarregister
Om det värsta händer och din hund förvinner  
kan vårt ägarregister bli din hjälp i nöden. 
DjurID.se är Svenska Kennelklubbens ägarregister, som 
rymmer över hundratusentals hundar. Det hjälper oss att snabbt 
återförena upphittade hundar till sina oroliga ägare. Det är frivilligt 
att vara med i registret, men ovärderligt om hunden skulle 
springa bort.

Sveriges Hundungdom är klubben för dig som är 
mellan 6 och 25 år. Läs mer på Sveriges Hund-
ungdoms webbplats www.shu.se.

Svenska Brukshundklubben är en av våra  
specialklubbar, på deras webbplats  
www.brukshundklubben.se kan du läsa mer 
om arbetet med assistans- och tjänstehundar.

Ska du ut och resa med din hund kan det vara en 
trygghet att veta att DjurID.se samarbetar med 
Europetnet, en tjänst som används i hela Europa.
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Vår organisation

ORGANISATIONSÖVERSIKT

Svenska Kennelklubben, SKK, är en sammanslutning 
av ideella föreningar. Geografiskt är SKK indelad i 25 
länsklubbar, som ansvarar för medlemsvården inom  
sitt län. 

 I SKK ingår även ungdomsförbundet Sveriges  
Hundungdom. SKKs specialklubbar ansvarar för 
en eller flera hundraser vardera och verksamhets-
klubbarna för en eller flera tävlingsformer.

 På samtliga nivåer i SKK regleras verksamheten 
av demokratiska beslut som fattas av förtroendevalda 
styrelser.10
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Kennelfullmäktige
Kennelfullmäktige (KF) är Svenska 
Kennelklubbens riksdag och hålls vart- 
annat år. Deltar gör representanter för 
de olika läns- och specialklubbarna 
samt Sveriges Hundungdom, totalt 
omkring 200 personer. Det är under 
KF alla övergripande beslut som rör 
organisationen fattas. KFs beslut ligger 
sedan till grund för de beslut som 
Centralstyrelsen tar under de 
följande två åren.

Centralstyrelsen
Centralstyrelsen (CS) väljs av Kennel- 
fullmäktige och består av 13 ledamöter 
och leds av SKKs ordförande. CS leder 
verksamheten mellan KF.

Disciplinnämnden
Disciplinnämndens (DN) uppgift är att 
bedöma om en medlem bryter mot 
grundregler och andra regelverk inom 
SKK och om så är fallet besluta om 
lämplig åtgärd. DN lyder direkt under KF.

Kommittéer
CS organiserar sitt arbete via 
kommittéer och arbetsgrupper.

Kommittéerna bereder och beslutar i 
ärenden inom sitt fackområde. Varje 
kommitté leds av en ledamot i CS.

Kansli
Kansliets huvudsakliga uppgifter är att 
sköta administrationen av organisatio- 
nen och att verkställa beslut som fattas 
av CS och de olika kommittéerna.

Verksamheten leds av verkställande 
direktör som biträds av åtta avdelnings- 
chefer. Inom varje avdelning finns 
handläggare och funktionsansvariga. 
Inom vissa avdelningar även kommitté- 
sekreterare. SKK har drygt 70 personer 
anställda på sitt kansli.

Länsklubbar
Länsklubbarna arrangerar aktiviteter 
inom länet, till exempel kurser, studie- 
cirklar och utställningar. Dessa är 
öppna för alla raser.

Specialklubbar
En specialklubb har ansvar för en eller 
flera raser i frågor som till exempel 
rasspecifika avelsstrategier (RAS) och 
regler för prov.

Specialklubbar har rätt att arrangera 
officiella prov och har ofta träffar, kurser 
eller utställningar speciellt inriktade 
mot den eller de raser man har ansvar 
för. Många ger också ut en medlems- 
tidning om klubben och sin(a) ras(er).

Rasklubbar
Inom specialklubbar med flera 
raser finns ofta underavdelningar, 
rasklubbar, för de olika raserna. 
Rasklubbarna fungerar ungefär som 
specialklubbarna, men har delegerat 
ansvar för en ras.

Verksamhetsklubbar
En verksamhetsklubb har ansvar för 
en eller flera tävlingsgrenar, som till 
exempel agility. Verksamhetsklubbarna 
har rätt att arrangera officiella tävlingar 
och har ofta träffar eller kurser speciellt 
inriktade på de tävlingsformer man har 
ansvar för. Även andra klubbar inom 
SKK har rätt att arrangera officiella 
tävlingar inom dessa hundsporter. 

Sveriges Hundungdom
Sveriges Hundungdom (SHU) är SKKs 
ungdomsförbund och vänder sig till 
ungdomar mellan 6 och 25 år. SHU 
har ett eget kansli, omkring 70 lokala 
klubbar och cirka 8 000 medlemmar.

Avtalsklubbar
För vissa raser eller verksamheter har 
ingen special- eller verksamhetsklubb 
fått delegerat ansvar. Orsaken kan 
till exempel vara att rasen eller 
verksamheten är ny i Sverige.

Dessa klubbar har ett avtalsför- 
hållande med SKK.

SVENSKA KENNELKLUBBEN – HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION
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Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar  
och hundägare i Sverige. Med våra omkring 300 000 medlemmar är vi en av landets största  

intresseorganisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt 
– och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!
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POSTADRESS  Box 771, 191 27 Sollentuna
BESÖKSADRESS  Rotebergsvägen 3, Sollentuna

TELEFONNUMMER  08-795 30 00
MEJLADRESS  kansli@skk.se

WEBBPLATS  www.skk.se

Stolt samarbetspartner sedan 1964


