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Kennelnamn är obligatoriskt för uppfödare 
som registrerar sin tredje valpkull.

Kennelnamn
Med kennelnamn menas det namn en upp- 
födare fått inregistrerat i Svenska Kennel-
klubben (SKK) för att användas vid regist-
rering av valpar av egen uppfödning.

Kennelnamnet är ett prefix och ska stå 
framför hundens namn.

Ingen äger rätt att inneha mer än ett kennel-
namn.

Kennelnamnet kan endast användas av den/
de som är innehavare av namnet.

SKK förbehåller sig rätten att kontrollera 
samt avslå en ansökan om den som söker 
kennelnamn inte uppfyller de krav SKK 
ställer på medlemmar/uppfödare i organisa- 
tionen.

Endast fysisk person kan teckna kennelnamn. 

Ansökan
Ansökan skickas till SKK på särskild 
blankett, tillsammans med bevis på giltigt 
medlemskap i någon SKK-ansluten klubb. 
Blanketten kan skrivas ut från SKKs webb-
plats www.skk.se eller beställas från SKKs 
kansli. Alla medlemmar utom medlem i 

länsklubb måste alltid bifoga kopia av giltigt 
medlemskort eller kvitto på betald avgift. 
För medlem i länsklubb räcker det med 
medlemsnummer. 

Observera att inbetald ansökningsavgift 
aldrig återbetalas.

Om två personer söker gemensamt kennel- 
namn ska båda sökanden ha giltigt med-
lemskap i någon SKK-ansluten klubb. 
Familjemedlemskap är tillräckligt. 

Sökanden ska ha läst igenom och förklarat 
sig beredd att följa och tillämpa SKKs 
grundregler, stadgar och registreringsregler.

Högst två personer kan stå som innehavare 
av ett kennelnamn. När särskilda skäl före-
ligger kan en tredje person ingå som inne-
havare. Dessa skäl ska motiveras skriftligen 
och undertecknas av samtliga sökanden.

Finns fler än en innehavare ska dessa rang-
ordnas och en ska utses till slutlig ägare av 
kennelnamnet. Samtliga innehavare ska 
underteckna denna handling.

Ålder
Person som söker kennelnamn, eller vill ingå 
i ett registrerat kennelnamn, ska ha fyllt 18 
år och vara myndig. 

Kennelnamnsregler
 

 

SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och då synnerliga skäl föreligger,

bevilja dispens från dessa regler.
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Ansökt namn
SKK förbehåller sig rätten att slutligen 
godkänna namnet. 

Om ett kennelnamn används i näringsverk-
samhet är det kennelnamnsinnehavarens 
skyldighet att kontrollera att namnet inte 
innebär intrång i någons varumärkesrätt 
eller annan ensamrätt till ett liknande 
namn. Skulle intrång ändå föreligga har 
SKK inget ansvar för detta och eventuell 
ersättningsskyldighet ska bäras av kennel-
namnsinnehavaren.

Förändringar i kennelnamnet
Inga förändringar görs inom ett kennelnamn 
om innehavare är anmäld till Disciplin-
nämnden (DN) eller av andra skäl är före-
mål för utredning inom SKK, samt under 
eventuell påföljdstid.

Fler än en innehavare 
Om kennelnamnet innehas av fler än en 
person ansvarar samtliga innehavare av 
kennelnamnet solidariskt för vad som sker 
i kennelns namn vad gäller exempelvis avel, 
försäljning av hund och hundhållning. Detta 
innebär att samtliga innehavare anmäls till 
DN även om enbart en innehavare har agerat 
felaktigt genom att exempelvis bryta mot en 
grundregel.  

När särskilda skäl föreligger kan en tredje 
person ingå som innehavare, motivering 
ska då bifogas till ansökan. Finns fler än 
en innehavare ska dessa rangordnas och en 
ska utses till slutlig ägare av kennelnamnet. 
Samtliga innehavare ska underteckna denna 
handling.

Om en kennelnamnsinnehavare som utesluts 
ur organisationen står angiven som slutlig 
ägare, övergår kennelnamnet till övrig/a 
ägare. Kvarstår fler än en innehavare av 

kennelnamnet, ska dessa omgående anmäla 
vem av dem som ska stå som ny slutlig ägare. 
Samtliga innehavare ska underteckna denna 
handling.

Slutlig ägare 
Att vara slutlig ägare av kennelnamnet 
innebär att den personen – när som helst – 
på egen hand kan besluta att delägarskapet 
ska upphöra.

Överlåtelse
Kennelnamnet kan endast överlåtas till an-
nan person efter särskild prövning.

SKK förbehåller sig rätten att kontrollera 
samt avslå en ansökan om den som ska 
överta ett kennelnamn inte uppfyller de 
krav SKK ställer på medlemmar/uppfödare 
i organisationen.

Vid dödsfall övergår äganderätten till ken-
nelnamnet till eventuell delägare. Kvarstår 
fler än en innehavare i kennelnamnet, ska 
dessa omgående anmäla vem av dem som ska 
stå som ny slutlig ägare. Samtliga innehavare 
ska underteckna denna handling. Finns bara 
en ägare till kennelnamnet tillfaller rätten till 
kennelnamnet dödsboet, mot överlåtelseav-
gift. För att överlåta kennelnamnet på ny 
innehavare krävs att överlåtelseblankett ifylls 
och överlåtelseavgift erläggs. Dödsbodel-
ägarna ska godkänna överlåtelsen skriftligen. 
Om ingen överlåtelse genomförs läggs ken-
nelnamnet vilande, vilket sker automatiskt. 

Tidigare kullar
SKK påför det inregistrerade kennelnamnet 
på tidigare valpkullar. 

Uppfödare är den/de, som vid parnings-
tillfället innehar avelsrätten till tiken. Om 
avelsrätten till tiken innehas av personer 
som inte söker gemensamt kennelnamn, 
kan kennelnamnet inte påföras på kullen.
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Vid ansökan om delägarskap, i redan befint-
ligt kennelnamn, kan den sökandes tidigare 
kullar inte påföras kennelnamnet. 

Den som övertar ett kennelnamn får inte 
påföra detta namn på tidigare kullar.

Avregistrering / byte av  kennelnamn
Namnbyte får bara göras en gång och kan 
endast göras om ingen kull redan finns re-
gistrerad på nuvarande kennelnamn. Olika 
avgifter gäller för namnbyte, beroende på om 
nuvarande kennelnamn är aktiverat eller ej. 

En ensam innehavare av ett kennelnamn 
kan inte utträda och därmed lämna ken-
nelnamnet tomt.

En uppfödare som inte längre vill vara aktiv 
kan förklara kennelnamnet vilande, vilket 
innebär att inga utskick eller hänvisningar 
görs till kennelnamnet förrän vilandemarke-
ringen tas bort ur SKKs register. En vilande 
kennel kan återaktiveras.

Kennelnamn som inte varit i bruk under 
de senaste 25 åren kan avregistreras efter 
att namnen publicerats i Hundsport med 
en protesttid på sex månader. Kennelnamn 

som tilldelats Hamiltonplaketten skyddas 
för all framtid, såvida inte innehavare av 
Hamiltonplaketten själv vill överlåta sitt 
kennelnamn, under förutsättning att detta är 
tillåtet av regelverket i övrigt. Kennelnamn 
som innehar Hamiltonplaketten får annars 
inte överlåtas.

Behandling av personuppgifter    
SKK lagrar personuppgifter för att kunna 
fullgöra relationen till dig. Genom att lämna 
dina personuppgifter godkänner du att 
SKK lagrar och behandlar dessa, dels med 
fullgörande av avtal och dels med SKKs 
berättigade intresse som rättslig grund. 

Alla personuppgifter behandlas i enlighet 
med den vid varje tillfälle gällande lagstift-
ningen. Utförlig information gällande SKKs 
behandling av personuppgifter, finns på  
www.skk.se/pub.

Som registrerad uppfödare med kennelnamn 
kommer dina uppgifter (namn och kennel-
namn) att för alltid sparas i SKKs stam- 
böcker. Dessa uppgifter kan komma att 
publiceras i utställningskataloger, resultat-
listor m.m.

Eventuella uppdateringar finner du på

www.skk.se
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Regler vid val av kennelnamn

Kennelnamnet:
• är ett prefix och ska alltid stå framför 

hundens namn
• får inte innehålla fler än 20 positioner 

(tecken, bokstäver eller mellanslag) eller 
bestå av fler än tre ord

• får inte innehålla ordet ”kennel” eller  
enbart rasens namn

• får inte bestå av siffror eller enstaka bok-
stäver, namn på länder, landskap, städer, 
län eller ortsadresser

• får inte innehålla prepositionerna van, 
von, af, från, av eller liknande.

Reglerna tillåter kombinationer av två eller 
tre namn om inte alla namnen redan är 
upptagna var för sig. 

Betydelsen av kennelnamnet ska inte kunna 
väcka anstöt.

Antal sökta kennelnamn
Det finns ett mycket stort antal kennelnamn 
registrerade inom Fédération Cynologique 
Internationale (FCI), därför är risken stor att 
det kan bli avslag på inskickade namn. Det 
är därför klokt att redan från början skicka 
in flera namnförslag. Namnen prövas i den 
prioritetsordning man ansökt om. Någon 

övre gräns för antal namnförslag finns inte. 
Namn med bara en bokstavs skillnad och 
namn som stavas olika men har samma 
uttal bedöms som samma namn. Lista på 
redan registrerade kennelnamn finns på 
www.fci.be.

OBS!

Kennelnamnet betalas i förskott. Inbetal-
ningskort skickas ut till sökande efter att 
ansökningsblanketten inkommit till SKK. 
Observera att inbetald ansökningsavgift 
aldrig återbetalas.

När en ansökan om kennelnamn   
inkommit till SKK sker följande:

Registrering av ansökan

Ansökan registreras och inbetalningskort 
med OCR-nummer skickas ut. När betal-
ning inkommit börjar ärendet att handläggas.

Kontroll mot det svenska kennelnamnsregistret

Är de ansökta namnen inte upptagna, eller 
inte alltför snarlika ett redan registrerat 
namn, skickas ansökan vidare till den in-
ternationella kennelfederationen FCI (som 
har sitt huvudkontor i Belgien). 

Som mest skickas fyra av SKK godkända 
namn, per  sändning, in i den ordning de 
ansökts om.

Ansöka om kennelnamn
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Anvisningar för ansökan om kennelnamn

Om granskningen på SKK resulterar i att 
namnförslagen inte kan godkännas, upp-
manas den sökande att skicka in nya förslag 
på kennelnamn.

Kontroll mot FCIs kennelnamnsregister

Hos FCI kontrolleras de ansökta namnen 
mot samtliga medlemsländers registrerade 
kennelnamn. Om de ansökta namnen avslås 
av FCI ombeds den sökande att skicka in 
nya namnförslag till SKK, varvid proceduren 
upprepas från början. Observera att ingen 
ny ansökningsavgift behöver betalas.

Publicering i tidningen Hundsport

Så snart SKK beslutat vilket/vilka namn som 
ska sändas till FCI för prövning, skickas ett 
brev ut till sökande med resultatet, samt i 
vilket nummer av Hundsport kennelnamnet 
ska publiceras, såvida det blir godkänt av FCI.

Under rubriken Godkända kennelnamn  
publiceras ”av FCI godkända kennelnamn”.

Protester
Vid eventuella protester mot det publicerade 
kennelnamnet kontrolleras det ansökta 
namnet på nytt av SKK. Föreligger risk för 
förväxling med annat registrerat kennel-
namn godkänns protesten, och den sökande 
blir ombedd att skicka in nya namnförslag. 
Protester ska undertecknas skriftligen. 
Observera att ingen ny ansökningsavgift 
behöver betalas.

Kennelnamnsintyg
När protesttiden gått ut och inga protester 
inkommit, eller om protesterna avslagits, 
aktiveras namnet och ett kennelnamnsintyg 
skickas till sökande.

Observera att kennelnamnet inte får använ-
das innan  protesttiden gått ut.

När kennelnamnsintyget skickats ut av 
SKK är det uppfödarens ansvar att meddela 
tidigare valpköpare att kennelnamnet alltid 
ska skrivas före hundens namn. 

Observera att SKK inte skickar ut nya 
registreringsbevis och inte heller skriver in 
kennelnamnet på redan utfärdade registre-
ringsbevis.

Användning av kennelnamnet i   
näringsverksamhet
Om en medlem tänker bedriva näringsverk-
samhet under sitt kennelnamn ska berörd 
myndighet kontaktas. 

Avgifter
Aktuell kennelnamnsavgift samt andra av-
giftsbelagda tjänster som berör kennelnamn 
publiceras i tidningen Hundsport samt på 
SKKs webbplats www.skk.se.

Delägarskap/utträde
Ansökan skickas till SKK på särskild blankett. 
Om en person vill gå ur kenneln samtidigt 
som en annan person går in ska två blanket-
ter skickas in, den ena för utträdet och den 
andra för delägarskapet. Den nye delägaren 
ska ha giltigt medlemskap i någon SKK-
ansluten klubb.

Delägarskap är avgiftsbelagt. Avgiften be-
talas in på pg 11 77-5, märk betalningen 
”Delägarskap” och skriv kennelnamnet. 
Så snart blankett och betalning inkommit 
handläggs ärendet.

På blanketten måste också anges vem som 
ska vara slutlig ägare av kennelnamnet. 
Finns fler än en innehavare ska dessa rang-
ordnas och en ska utses till slutlig ägare av 
kennelnamnet. Samtliga innehavare ska 
underteckna denna handling.

Den nye delägaren får inte påföra kennel-
namnet på sina eventuella tidigare kullar.
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Övertagande/överlåtelse
Ansökan skickas till SKK på särskild blankett 
och ska innehålla uppgifter om orsak till 
övertagande/överlåtelse av kennelnamnet, 
släktskapsförhållanden etc. Den som övertar 
ett kennelnamn ska ha giltigt medlemskap 
i någon SKK-ansluten klubb. 

Överlåtelse är avgiftsbelagt. Avgiften be-
talas in på pg 11 77-5, märk betalningen 
”Överlåtelse” och skriv kennelnamnet. Så 
snart blankett och betalning inkommit 
handläggs ärendet.

Den som övertar ett kennelnamn får inte 
påföra detta namn på tidigare kullar.

Observera att kennelnamn som fått 
Hamiltonplaketten inte får överlåtas, såvida 
inte innehavare av Hamiltonplaketten 
själv vill överlåta sitt kennelnamn, under 
förutsättning att detta är tillåtet av regel-
verket i övrigt.

Överföring till annat land
Överföring av ett godkänt kennelnamn kan 
ske från ett FCI-land till ett annat.

Ägaren/ägarna måste vara bosatta per-
manent, samt vistas större delen av året, 
i det land dit kennelnamnet flyttas. Vid 

överföring av kennelnamn till Sverige krävs 
att ägaren/ägarna är folkbokförda i Sverige, 
samt vistas större delen av året i Sverige.

Kungörelse
Nya kennelnamn, delägarskap, utträden, 
överlåtelser och in-/utflyttningar till/från 
Sverige meddelas i tidningen Hundsport.

Besök av kennelkonsulent
En kennelkonsulent besöker medlemmar/
uppfödare i SKK, det vill säga medlem i nå-
gon SKK-ansluten klubb. Även den enskilde 
medlemmen kan få besök av konsulenten. 
Vid besöket tittar konsulenten på hundarna 
och hundarnas miljö samt är behjälplig vid 
eventuella frågor om hundhållning och 
avtal. Konsulenten ger även information 
om lagar gällande hunduppfödning och om 
SKKs regler och stadgar. Konsulenten går 
även igenom de avtal uppfödaren tecknat 
med köpare och fodervärdar.

Hinder för påförande av kennelnamn
Om två personer, som innehar varsitt ken-
nelnamn, tar en kull valpar gemensamt kan 
inget av kennelnamnen påföras kullen.
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