2019–2020

Verksamhetsberättelse

Ordförande har ordet
Verksamhetsberättelsen för 2019-2020 visar två helt skilda utfall. Orsaken är den pandemi som drabbade världen
2020.
Utfallet för 2019 blev bra med ett positivt utfall för de flesta av SKKs olika verksamheter. Roligt att också valpregistreringen tillsammans med medlemsantalet ökade några procent. Det blev också ökat deltagande på utställning, prov, tävling och mentalbeskrivningar.
KF 2019 gav CS flera angelägna uppdrag som rör avel och uppfödning av rashundar.
Precis när 2020 hade börjat fick vi alla lära oss om ett nytt virus, covid-19. I början av mars infördes betydande
begränsningar för hur många personer som fick samlas, begränsningar i resandet med mera. Väldigt snabbt
stängde SKK ner nästan all verksamhet inom alla klubbar. Planerade årsmöten fick skjutas upp. Arbetet på SKKs
kansli ändrades till att arbeta på distans. Användandet av digitala mötesverktyg ökade dramatiskt och då inte
minst för att kunna genomföra många klubbars årsmöten. Med framgång ändrade SKKs kommittémöten till
distansmöten.
Med en titt i backspegeln kan vi konstatera att under 2020 ställdes cirka 2/3 av all verksamhet inom hundsporten in.
Med glädje såg vi hur intresset för att köpa hund ökade med rekordfart. Ökningen var den största på decennier!
Våra klubbar fick tillskott på nya medlemmar.
Löshundsjakten, som vi ska skydda och bevara, fick vi klassad som kulturarv under 2020, efter en ansökan till
Institutet för språk och folkminnen.
För att säkra SKKs ekonomiska ställning tog Centralstyrelsen i mars 2020 beslut om kraftiga kostnadsbesparingar
för att möta de minskade intäkter som all inställd verksamhet innebar. Besparingarna fortsätter även under 2021
då pandemin ännu, i juni 2021, inte är över.
Med lite distans till de två helt skilda åren så ska förhoppningsvis det bara synas
som ett kraftigt jack i verksamheten.
Vi kan också hoppas på att intresset för att aktivera sig tillsammans med sin
hund fortsätter att vara högt. Vidare vill vi se att nivån på antalet nyregistrerade
valpar har stabiliserats samt att den ökning av medlemmar som funnits i flera
år, nu fortsätter.
Rotebro i juni 2021

Pekka Olson
Ordförande SKK

Svenska Kennelklubben
(SKK)
Centralstyrelsens verksamhetsberättelse
för perioden 2019–2020
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Svenska Kennelklubben –
dess medlemmar och organisation
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation –
är samlingsnamnet för de länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar,
en ungdomsklubb och avtalsklubbar som ingår i organisationen.
Svenska Kennelklubben bildades den 13 december 1889.

Medlemmar

SKK hade 2020 åtta hedersledamöter:

Det totala antalet medlemskap i SKK per den 31 december
2020 var 280 407, vilket innebär en ökning under verksamhetsperioden med 12 286 eller +4,6 %. Antalet medlemmar
per klubb framgår på annan plats i årsredovisningen.
Till SKK är 25 länsklubbar, 48 specialklubbar, 3 verksamhetsklubbar, 18 avtalsklubbar samt ett ungdomsförbund anslutna.
Specialklubbarna har 158 anslutna rasklubbar och länsklubbarna har 39 lokala kennelklubbar. Specialklubbarna ansvarar
för en eller flera rasklubbar med sina respektive raser. Varje
klubb har valt sin form för den interna organisationen. Utöver
ansvaret för rasens utveckling ansvarar vissa specialklubbar för
en provverksamhet som är kopplad till klubbarnas raser. Verksamhetsklubbarna ansvarar för sina respektive tävlingsformer.

Märta Ericson

utsedd av Kennelfullmäktige 2003

Hans Forsell

utsedd av Kennelfullmäktige 2007

Åke Hedhammar

utsedd av Kennelfullmäktige 2011

Nils Erik Åhmansson

utsedd av Kennelfullmäktige 2015

Mats Stenmark

utsedd av Kennelfullmäktige 2017

Renée Sporre Willes

utsedd av Kennelfullmäktige 2017

Per-Inge Johansson

utsedd av Kennelfullmäktige 2017

Britt-Marie Dornell

utsedd av Kennelfullmäktige 2019

Organisation
Kennelfullmäktige, KF

Flertalet av SKKs anslutna klubbar är organiserade i lokala/
regionala klubbar vilket innebär att SKK totalt har drygt
1 100 anslutna hundklubbar.

SKKs högsta beslutande instans är Kennelfullmäktige, KF.
Ordinarie KF hölls i september 2019. På mötet deltog 142
delegater med 167 röster varav 25 fullmakter. Vid mötet
behandlades bland annat ett trettiotal motioner från klubbarna samt att Centralstyrelsen redovisade uppdraget från

SKK och de anslutna klubbarna är självständiga juridiska
personer med sina respektive styrelser och årsmöten.

Antal medlemmar SKK 2000-2020
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KF 2017 att göra en utredning avseende SKKs hälsoprogram
gällande höftleder samt SKKs samarbete med privat sektor
och en gemensam värdegrund. CS gavs ett uppdrag att göra
en översyn av hur SKKs specialklubbar är organiserade samt
regler för antalet ledamöter till KF.

Centralstyrelsen, CS

Vidare beslutades om vissa justeringar av SKKs stadgar.

Pekka Olson
Thomas Uneholt
Maritha Östlund-Holmsten
Bengt Pettersson
Bo Skalin
Eva Lejdbrandt
Agneta Ståhle
Magnus Jensen
Ove Johansson
Anna Fors Ward
Kurt Nilsson
Birgitta Bernhed
Jörgen Oinonen
Åke Hedhammar

Mellan KF leds SKK av en vald styrelse, Centralstyrelsen,
CS. CS har nio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
Under 2019 och 2020 hölls fjorton styrelsesammanträden.
Sex möten hölls på distans.

Nästa ordinarie KF kommer att hållas i oktober 2021.

Länsklubbsfullmäktige
I samband med KF hålls också Länsklubbsfullmäktige som
är länsklubbarnas högsta beslutande instans i ärenden som
avser gemensamma frågor för länsklubbarna. Ordinarie
Länsklubbsfullmäktige hölls i september 2019 med 61 delegater och 63 röster varav 2 fullmakter. På mötet beslutades
bland annat om medlemsavgiften för 2020-2021. Vid mötet
behandlades en motion. Länsklubbsfullmäktige fastställde
även justeringar i länsklubbarnas och de lokala kennelklubbarnas stadgar.

Samrådskonferenser
En specialklubbskonferens respektive länsklubbskonferens
hålls normalt vartannat år.

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
adjungerad

invald 2013
invald 2013
invald 2013
invald 2003
invald 2013
invald 2013
invald 2015
invald 2017
invald 2017
invald 2019
invald 2017
invald 2019
invald 2019
sedan 1978

CS har valt att organisera sitt arbete genom kommittéer
och arbetsgrupper. Vid i princip varje CS-sammanträde har
förutom behandling av kommittéernas protokoll och inkomna ärenden viss del av sammanträdestiden avsatts för
mer principiella diskussioner i olika frågor. Samtliga kommittéer fick sina uppdrag och befogenheter fastställda av den
Centralstyrelse som valdes vid KF 2019 och som gäller under
perioden 2020-2021.

I februari 2019 genomfördes en specialklubbskonferens med
drygt 120 deltagare från ca 60 klubbar. Vid mötet redovisade
Centralstyrelsen ett antal olika förslag som senare slutredovisades vid KF 2019.
Länsklubbarnas samrådskonferens blev inställd på grund av
den pågående pandemin.
Länsklubbarnas ordförande träffas några gånger per år och
representanter från SKK deltog vid några av dessa möten.

Under verksamhetsperioden har CS kommittéer haft 109
protokollförda sammanträden. Därutöver har en stor mängd
andra möten/diskussioner hållits mellan ledamöter i kommittén eller med medlemsklubbar.
CS fick under 2020 avsätta mycket tid för att hantera en
mängd frågeställningar som uppkom i och med att världen
drabbats av en pandemi.
SKKs åtgärder för att förbättra hälsoläget hos vissa av de
brakycefala raserna har haft ett stort fokus i CS arbete. Styrelsens presidium har vid några tillfällen haft möten med
representanter för specialklubbar där det varit angeläget att
ha en direktkontakt för att diskutera specifika frågor.
CS har genom SKKs medlemskap i arbetsgivarorganisationen
IDEA en ansvarsförsäkring tecknad för CS ledamöter. Från
och med 2021 har organisationen ett nytt namn, Fremia.

Foto: Måns Engelbrektsson
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Disciplinnämnden, DN

Ett flertal studiebesök har under perioden gjorts från olika
grupper i SKKs museum och i Temarummet.

Vid KF väljs DN som är SKKs gemensamma instans för att
behandla disciplinära frågor som rör enskilda medlemmar
i SKK.

I Temarummet har fyra utställningar visats; en utställning om
taxen, ett urval av fotografen David Daltons fotografier, ett
urval av ca 2 000 hundrasillustrationer tecknade av systrarna
Davidson samt en fotoutställning inlånad från Tidaholms museum – Hundar för hundra år sedan. På Triangeln, har följande
utställningar visats; verk av Kerstin Eckhardt (1935-2014),
fyra nutida konstnärer (Mårten Andersson, Staffan Hallström,
Ernst Billgren och Madeleine Pyk), de tibetanska raserna samt
en utställning med uppfödaren och amatörkonstnären Ylva
Samuelssons verk.

DN består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Av ledamöterna ska minst två vara tingsmeriterade jurister,
däribland ordförande i DN.
Under verksamhetsperioden anmäldes 287 ärenden till DN
och avgöranden fattades i 246 fall. DN hade tolv protokollförda sammanträden.
En stor del av anmälningarna till DN har gjorts av CS genom
dess kommittéer. Mer än 95 procent av anmälningarna har
lett till en disciplinär åtgärd.

Till SKKs museum har under perioden skänkts ett flertal
kynologiskt intressanta föremål, bland annat en 1700-talsmålning från Italien, en större samling kinesiska foo-hundar, en
tavla av Carl Kiörboe (1799-1876), en historisk hundsläde
samt en stor mängd hundböcker. David Dalton donerade
2019 sina fotografier till SKK.

Svenska Kynologiska Akademin
Svenska Kynologiska Akademins syfte är att förvalta SKKs
kynologiska samlingar och sprida kunskap om den svenska
kynologiska historien. Akademin består av ledamöter utsedda
av CS. Akademin har tio ordinarie och en adjungerad ledamot. Elisabeth Rhodin och Dan Ericsson valdes in under
verksamhetsperioden.

Akademin hade kostnader för 371 kkr., varav huvuddelen
avser inköp och renovering av konst. Bland de inköp Akademin har gjort finns ett hundhalsband daterat 1794, en
bronsavbildning av en saluki i helfigur samt flera kynologiskt
viktiga faktaböcker. Ett arbete har påbörjats för att trycka upp
en mindre upplaga av Anne-Marie Hammarlunds artikelsamling – Hammarlunds blandning.

I SKKs kynologiska samlingar finns över 2 000 konstföremål,
drygt 9 500 böcker, minst 30 000 bilder, hundratalet filmer
samt ca 15 000 artiklar från olika hundtidningar. Under perioden påbörjades ett arbete med att digitalisera bland annat
klipparkivet, museets samlingar och fotoarkivet. Vid årsskiftet
2020/21 var ca 11 000 arkivbilder skannade och indexerade.

Förutom förvaltande och förevisning av SKKs kynologiska
samlingar har Akademin varit behjälplig i historiskt kynologiska frågor. Det har bland annat lett till en ansökan om att få
löshundsjakten klassad som kulturarv och en sexsidig artikel
om hundarna på gamla fotografier, i Släkthistoriskt Forum.
Institutet för språk och folkminnen har under 2020 beslutat

SKKs konstsamlingar förevisas i den permanenta utställningen
i SKKs Museum och flera specialutställningar per år visas dels
i Temarummet och på en väggyta i museet kallad Triangeln.
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att klassa löshundsjakten som ett nationellt kulturarv.

Med dessa finns avtal som beskriver respektive klubbs rättigheter och skyldigheter inom SKK-organisationen. I oktober
2019 arrangerade FK en konferens för verksamhetsklubbar
anslutna till SKK.

Akademin var representerad vid Stockholm Hundmässa
2019 med informationsskyltar om museet, biblioteket och
Akademin, samt medverkade till den digitala versionen av
Stockholm Hundmässa 2020.

FK har under perioden blivit tvungen att bistå klubbar med
utredningskompetens för att klarlägga om en klubb drabbats
av ekonomiska brott. Kommitténs bedömning är att problemen med misstänkt förskingring och externa bedrägerier har
ökat under verksamhetsperioden.

Adolf Patrik Hamiltons minne hedras genom årliga besök
med kransnedläggning vid hans grav i Solna.

Klubbstöd

I ”Föreningspaketet” och ”Frågebanken” på SKKs webbplats
publicerar kommittén fortlöpande information om föreningsfrågor och angelägen information från kommitténs
möten. Båda har varit föremål för uppdateringar kring nya
frågeställningar. Kommittén har även inlett ett arbete för att
framöver omstrukturera, konsolidera och digitalisera den
föreningskunskap som idag finns spridd i organisationens
olika kommunikationskanaler.

För att bistå SKKs klubbar har CS utsett Föreningskommittén, FK. Kommittén ansvarar för kontakt med samtliga SKKs
medlemsorganisationer.
Kommittén har under 2019 och 2020 förändrat sitt arbetssätt på så sätt att ansvaret för den fortlöpande kontakten med
organisationens klubbar i princip helt överlåtits till kommitténs sekreterare. Avsikten har varit att öka möjligheten för
kommittén att arbeta långsiktigt och strategiskt med de föreningsfrågor som bedömts vara av vikt för SKK-organisationens
utveckling. Sekreteraren har därför till kommittén endast tagit
särskilt känsliga ärenden eller ärenden där det sedan tidigare
saknats en tydlig reglering eller praxis inom organisationen.
Kommittén bedömer att det nya arbetssättet hittills har varit
mycket lyckosamt och att det har frigjort betydande delar av
kommitténs resurser till strategiskt och utvecklande arbete.

FK har vidare tecknat licens- eller ramavtal för att kunna
använda olika digitala mötesstöd som VoteIT, Zoom och
Reduca. För dessa satsningar har FK till viss del fått stöd från
SKKs utvecklingsfond.
FK utbildade under 2019 ett antal föreningskonsulenter
med stöd från SKKs Utvecklingsfond för att bättre kunna
bistå klubbar som behöver stöd i föreningsverksamheten.
Vidare har utbildning skett av årsmötesordföranden, fortsatt
utbildning i GDPR-lagstiftningen samt genom ett flertal
distanskurser i föreningskunskap.

Med anledning av de restriktioner som infördes 2020 för att
begränsa smittspridningen av covid-19 fick FKs verksamhet
till stora delar ställas om i syfte att möjliggöra för medlemsorganisationerna att hantera den demokratiska processen med
års- och fullmäktigemöten. Kommittén genomförde i slutet
av mars 2020 SKK-organisationens första digitala stämma
tillsammans med Flatcoated retrieverklubben och bistod
under återstoden av året ytterligare ca 70 klubbar med att
genomföra digitala års- eller fullmäktigemöten.

SKKs typstadgar har varit föremål för en revidering och kommer att remissbehandlas under sommaren 2021.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF,
ifrågasatte Sveriges Hundungdoms självständighet gentemot
SKK som krävs för att en ungdomsförening ska ha rätt att få
statligt bidrag. Efter några stadgejusteringar godkände MUCF
att den självständighet som krävs finns i klubbens stadgar.

Från våren 2020 och framåt har kommittén fattat beslut i takt
med situationens utveckling. Kommittén bedömde i mars
2020 att det var nödvändigt att ta kontroll över processen
kring digitala års- och fullmäktigemöten för att tillförsäkra
godtagbar medlemsdemokrati. I takt med att den digitala
mognaden har ökat inom organisationen har kommittén
gradvis överlåtit ansvaret till medlemsorganisationerna för
att i slutet av 2020 uppmana dessa att själva ansvara för genomförandet av digitala års- och fullmäktigemöten fullt ut.

Ekonomiska bidrag
Under 2019/2020 betalade SKK ut cirka 2,0 mnkr i bidrag
till anslutna klubbar. Fastställda bidragsregler finns för konferenser som arrangeras för domare, avelsråd/uppfödare samt
bidrag för att sprida information. Vissa delar av bidragen till
klubbarna finansieras ur SKKs ändamålsbestämda fonder.
En revidering har gjorts av regelverket för exteriördomarkonferenser samt bidrag för medverkan i SKKs centrala
utbildningar. Möjlighet har även införts att få ett ekonomiskt
stöd för att ta fram domarkompendium för så kallade presentationsraser vid domarutbildningar.

Uppdraget från KF att se över specialklubbarnas organisation
och representation på KF har på grund av pandemin blivit
framflyttat.
FK ansvarar för att delegera rasansvar från SKK till specialklubb. Under 2019 har FK i ett fall rekommenderat specialklubben att återta rasansvaret från rasklubben då det funnits
skäl att misstänka allvarliga brister i föreningsverksamheten.

Ur den ändamålsbestämda Landslagsfonden betalades 270
kkr. ut under perioden som stöd till olika landslags deltagande
på VM, EM eller Europacuper. Alla internationella tävlingar
ställdes in 2020 på grund av den rådande pandemin. Från
Forsknings- och utvecklingsfonden har 433 kkr. anslagits till
olika projekt som godkänts av Centralstyrelsen.

För några raser där hundar registreras i SKK har SKK av olika
skäl inte kunnat delegera rasansvaret till en specialklubb. För
dessa raser har FK det övergripande ansvaret inom SKK.
Till SKK finns arton avtalsanslutna ras- eller verksamhetsklubbar.
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SKK och omvärlden
SKK:s mål är enligt § 1 i SKKs stadgar bland annat
att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt
intresse för hundägaren och hundägandet
att skapa och ha fortsatta goda relationer med
omvärlden, hundägaren och hundägandet
SKKs samverkan med externa företrädare sker genom styrelsens och ledningens fortlöpande
kontakter samt i förekommande fall genom respektive kommitté och arbetsgrupp.

Regeringskansliet /riksdagen

Statliga myndigheter

Näringsdepartementet

De myndigheter som handlägger huvuddelen av de frågor
som berör SKK är Jordbruksverket, JV, Naturvårdsverket,
SNV och Länsstyrelsen.

• Lämnat remissvar på tre utredningar rörande jakt,
djurskyddskrav vid utsättning av vilt, djurvälfärden vid
träning i vilthägn samt behovet av levande grävling vid
grytanlagsprov

Jordbruksverket, JV
SKK har haft möten med ansvariga tjänstemän vid ett flertal
tillfällen i olika aktuella frågor som t.ex. arbetet med olika
hälsofrågor rörande hund, motverka den ökade olagliga
införseln av hundar till Sverige, klarläggande av reglerna vid
import av hund från Balkan, samrått i övervägande om ytterligare regler gällande djurskydd behövs vid utsättande av
fågel för jaktändamål.

• Märkning och registrering av katter
• Förslag på reviderade jakttider

Justitiedepartementet
• Lämnat remissvar på förslag till nya konsumentköpregler
vid försäljning av djur
• Lämnar remissvar på förslag till skärpt lagstiftning vid
brott mot djur

Företrädare för SKK har medverkat i arbetet med att revidera
föreskrifterna för hund- och katthållning mot bakgrund av
att en ny djurskyddslag trädde ikraft 2019.

Riksdagen

I samband med att föreskrifterna skulle färdigställas har SKKs
besvarat ett flertal snabbremisser i specifika frågor, t.ex. tidigaste tid när valp får skiljas från tiken.

Träffat eller haft annan kontakt med enskilda riksdagsledamöter i frågor som SKK velat föra fram eller där ledamot önskat
få underlag för ett ställningstagande i fråga som varit aktuella.

Foto: Jenny Jurnelius
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Lämnade remissvar:
• Remiss om djurvälfärd vid träning inför prov och vid
anlagstest i vildsvinshägn
• Remiss om avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär
• Remiss om nya föreskrifter för hund och katt

Naturvårdsverket, SNV
SKK har deltagit vid samrådsmöten som SNV bjudit in till
rörande olika jaktrelaterade frågor. Tillsammans med Svenska
Jägareförbundet har SKK skrivit till myndigheten angående
tillämpningen av reglerna för skyddsjakt på varg som angriper
jakthundar.
Lämnade remissvar:
• Remiss om förslag till jakttidsändringar
• Remiss om nationell förvaltningsplan för vildsvin
• Remiss om ändring av reglerna för jägarexamen
• Remiss om jakttider på fågel

Rikspolisstyrelsen, RPS
SKK utser Årets Polishund i samverkan med företrädare för
polismyndigheten och Polisens Hundförarförbund.
Samtliga polismyndigheter, länskommunikationscentraler
och ett antal polisstationer har varit uppkopplade mot SKKs
register över ID-märkta hundar och katter. På detta sätt hittar polisen dagligen ägare till upphittade hundar och katter.

Foto: Måns Engelbrektsson

vetenskapliga rådets redovisning av djurvälfärden vid träning
och prov av jakthundar i och utanför vilthägn med vildsvin,
björn, älg och hare till utredaren av dessa frågor.

SKK deltar i Nationella Viltolycksrådet som administreras
av Rikspolisstyrelsen. SKK har aktivt deltagit i den årliga
kampanj som initierats av rådet för att minska viltolyckor.
Vid Stockholm Hundmässa 2019 har rådet haft en uppskattad
monter med en krocksimulator där besökare kunde se vad
som händer vid en krock med vilda djur.

SLU utsåg 2019 Professor Brenda Bonnett, Kanada, till
hedersdoktor för hennes insatser rörande olika hundrasers
hälsa. Ett viktigt arbete för SKK är hennes utveckling av
Agria Breed Profile.

Länsstyrelser

Institutet för språk och folkminnen

SKK har fått dispens från samtliga länsstyrelser att bedriva viss
jaktprovstränings-verksamhet samt lure coursing prov/tävling
under perioden för kopplingstvång (1 mars – 20 augusti),
samtliga dispenser gäller t.o.m. 2025.

Institutet klassade den svenska löshundsjakten som ett
kulturarv efter framställan från SKK. Nästa steg är att tillsammans med Svenska Jägareförbundet få samma jaktform
internationellt skyddad.

Tullen

Försvarsmakten, FM
SKK har sedan 2017 avtal med FM innebärande att myndigheten registrerar sina uppfödda hundar i SKK och har
en gemensam samverkan i frågor som rör hundar inom
försvarsmakten.

SKK utser Årets Narkotikasökhund i samverkan med myndigheten och företrädare för föreningarna Inner Wheel och Lions.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
SKK har tecknat ett flertal forskningsavtal med forskare på
SLU inom skilda områden.

Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap, MSB
Tillsammans med några organisationer skrev SKK till MSB i
början av pandemin 2020 att akutsjukvård för sällskapsdjur
skulle klassas som en samhällsviktig verksamhet.

SKK har tecknat avtal med SLU rörande avläsning av röntgenbilder för SKKs räkning.
SLUs enhet för djurskydd, Nationellt centrum för djurvälfärd,
SCAW, samordnar ett flertal olika djurskyddsfrågor mellan
berörda myndigheter och organisationer. SKK lämnade tillsammans med Jägareförbundet ett gemensamt yttrande av det

Allmänna reklamationsnämnden, ARN
SKK och Sydskånska Kennelklubben anmäldes till ARN
med anledning av att klubben använde den force majeure
reglering om finns i SKKs stadgar och utställningsregler.
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Foto: Måns Engelbrektsson

Ingen återbetalning gjordes av inbetalda anmälningsavgifter
till hundutställningen 2020, som fick ställas in på grund
av regeringens beslut att begränsa hur många personer som
samtidigt fick delta.

SKK och SJF anordnar årligen temadagar i april på Öster
Malma med SKKs jakthundklubbar. Mötet 2020 fick dock
ställas in.

Studiefrämjandet, Sfr

ARN avslog framställan då den person som gjort anmälan
inte kom in med de kompletteringar som begärdes av ARN.

SKK är medlem i Studiefrämjandet och den gemensamma
SKK-organisationen är Sfrs största medlemsorganisation.
Årliga samrådsmöten har skett med Sfr. Avtal finns med Sfr
om administrativt stöd från Sfr för SKKs olika distansutbildningar.

PostNord
SKK deltog 2019 i en jury som skulle utse kandidater till
fyra hundfrimärken som gavs ut 2020. Mer än 30 000 förslag
lämnades.

På grund av förändrat synsätt från Folkbildningsrådet gällande distansutbildningar sade Sfr upp avtalet med SKK om
administrativt stöd för SKKs distansutbildningar.

Övriga statliga organ

Lösningen för SKKs del blev att flytta över anmälningsförfarandet för distansutbildningen till SKKs webbshop.

SKK är medlem i vissa av de regionala Viltolycksråden.
SKK är representerat i Rovdjurscentret De 5 Stora.

SKKs deltog med två delegater vid Sfrs årsstämma.

SKK ingår i samverkansgruppen för djurvälfärd där flera
myndigheter och organisationer deltar bl.a. har arbete skett
för att minska hundsmuggling till landet.

Svenskt Friluftsliv
SKK är medlem i Svenskt Friluftsliv, en ideell organisation
bestående av 26 av Sveriges största friluftslivsfrämjande
organisationer.

Samverkande organisationer

SKK får sedan några år tillbaka ett statsbidrag, totalt 0,8
mkr från Svenskt Friluftsliv för att utveckla SKKs arbete
inom friluftsområdet och då bland annat med inriktning att
sprida information om jakthunden och dess nytta och de
hänsynstaganden som ska ske till övrigt vilt.

Svenska Jägareförbundet, SJF
SKKs samarbete med Svenska Jägareförbundet, SJF, är både
mångårigt och djupt.
Möten har ägt rum under året med SJF på både styrelse- och
tjänstemannanivå för att diskutera gemensamma frågor.
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SKK och Brukshundklubben begärde av Svenskt Friluftsliv att
organisationer som är anslutna till Svenskt Friluftsliv skulle få
möjlighet till statligt stöd i likhet med idrottsrörelsen. Regeringen tillskrevs om detta och beslut väntas under våren 2021.

Motsvarande presentation gjordes 2019 vid Veterinärmedicinska föreningens årsmöte.

Brukshundklubben erhöll 2019 ett flerårigt projektbidrag
för att starta aktiviteten ”Upp och hoppa – sund med hund”
som engagerar olika klubbar inom SKK.

Inom nätverket SVO, samverkande organisationer, samverkar
SKK med sju av landets större ideella organisationer inom
olika intresseområden, bl.a. när det gäller avtal rörande
medlemsförmåner.

Samverkande organisationer, SVO

SKKs VD har deltagit i ett flertal möten med andra företrädare
från medlemsorganisationerna för utveckling av gemensamma
styrdokument och projekt för Svenskt Friluftsliv.

Samverkande företag
SKK tecknade nytt samarbetsavtal med Royal Canin 2020.

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN

2019/2020 har SKK medverkat i Agrias skadeprövningsnämnd och särskilda valberedning. SKK och Agria samverkar
fortlöpande i forskningsfrågor. Tillsammans med Agrias
ordinarie forskningsanslag till sällskapsdjurssektorn samt avkastningen från SKKs två förvaltade forskningsstiftelser gavs
2019/2020 stöd med 15,3 mkr till 39 olika forskningsprojekt
gällande hund och katt. Bidraget från SKKs förvaltade fonder
utgör ca 5 % av totalbeloppet.

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, består av organisationer
och företag som främjar yrkesutbildning och rekrytering inom
djurområdet. Medlemmarna är: SKK, Djurparksföreningen,
Zoohandlarnas Riksförbund, AGRIA, Fackförbundet Naturvetarna, Svenska Djurhemsföreningen, Föreningen 4H,
Sveriges Djurskyddsförening och Riksföreningen Anställda
inom Djursjukhusen. Därutöver är det Nordiska konsortiet
för försöksdjursutbildning, NCLA och adjungerade ledamöter. SKKs VD är ordförande i styrelsen för yrkesnämnden
sedan 2010.

För att öka kunskapen om de finansierade projekten har
fonden en egen webbplats där olika projekt presenterades
på olika sätt.

SKKs VD representerar DYN i Skolverkets programråd för
gymnasieskolans naturbruksprogram. Elever kan där bland
annat ha en inriktning på sina studier att arbeta med hund,
djursjukvård m.m.

Genom samarbetsavtalet kan både enskilda hundägare och
uppfödare erhålla rabatt på sina försäkringar om de är medlemmar i länsklubb och i de övriga klubbar där bolaget har
tecknat ett samarbetsavtal.

2019 genomfördes i SKKs konferenslokaler Riksstudiedagarna för naturbrukslärare i gymnasieskolornas naturbruksprogram med bland annat inriktning för de som arbetar med
hund. Vid utbildningsdagarna deltog ca 70 lärare från drygt
25 skolor. Motsvarande riksstudiedagar arrangerades 2020
som ett digitalt möte med över 200 deltagande lärare från
ca ett 70-tal skolor.

I slutet av 2020 genomförde undersökningsföretaget NOVUS
en ny studie av hund- och kattägare i landet med ekonomiskt
stöd från Agria. Motsvarande studier har skett de senaste 25
åren med fem års intervaller.

Juridiska processer
och rådgivning

Lantbrukarnas riksorganisation, LRF
SKK hade ett nära och intensivt samarbete med representanter
från LRF och Hästsportens organisationer och även några
andra djurägarföreningar för att samordna påverkansarbetet
på den utredning som 2020 la fram förslag på ändrade regler
gällande försäljning av djur.

SKKs kostnadsfria juridiska rådgivning till medlemmar är
omfattande. Genom rådgivning per telefon eller via e-post
gav SKK råd i ett stort antal ärenden. Ärendena handlar
företrädesvis om tvister i samband med köp och försäljning
av hund samt fodervärdsavtal.

Stiftelsen Storstockholms Djursjukhus

Internationellt samarbete

SKK är en av grundarna av stiftelsen. I och med att stiftelsen
har sålt sina tidigare drivna djursjukhus har SKK öppnat en
diskussion med övriga grundare samt styrelsen för stiftelsen
om hur ändamålet för stiftelsen kan förändras för att bättre
tillmötesgå de behov som idag finns och det faktum att stiftelsen inte längre själv driver någon djursjukvård.

FCIs generalförsamling hålls vartannat år och ordinarie möte
ägde rum i Shanghai, Kina i april 2019.
SKK ingår som medlemsorganisation i Fédération Cynologique Internationale, FCI, som är en internationell sammanslutning av drygt 100 kennelklubbar runt om i världen.
Som medlem i FCI har SKK rätt att anordna internationella
utställningar, prov och tävlingar. De kennelnamn som SKK
godkänner får ett internationellt skydd genom FCI. Som
medlem i FCI erkänner SKK varje hundras hemlands rasstandard. Detta gäller också andra FCI-länder avseende de
raser som har Sverige som hemland.

Veterinärorganisationer
SKK har regelbundna möten med företrädare för Sveriges
Veterinärförbund. Vid 2020 års veterinärkongress presenterades
SKKs arbete rörande hållbart avelsarbete samt hundrasers
mentalitet.
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Nordisk Kennel Union, NKU

Vid mötet 2019 fick dansk-svensk gårdshund fullt internationellt erkännande.

Inom Norden är samarbetet organiserat i
Nordisk Kennel Union, NKU, som har
verkat sedan 1950-talet i denna funktion.
Arbetet i NKU är av samrådande
karaktär då NKU inte är en beslutande
instans men gemensamma överenskommelser följs av länderna.

Jaktprovsreglerna för ledhundsprov, älg, jaktprov för skällande
fågelhundar och Svenska Vorstehklubben jaktprov översattes
till engelska och skickades till FCI som underlag för att kunna
arrangera internationellt prov.
Från den nybildade kommittén rörande utbildning och PR
har det kommit stort intresse att få tillgång till SKKs distansutbildning för uppfödare. Som ett led i detta har en engelsk
översättning skett av kursplanen.

NKUs beslutande organ, NKU/AU
möttes tre gånger under 2019/2020.
Bland annat beslutades att starta nordiska
mästerskap i rallylydnad.

Under 2019 var Svenska Kennelklubben värd för två internationella möten, FCI Rescue Commission och FCI Earth
Commission.

Verksamhetsledarna, VD eller motsvarande,
möttes ett flertal gånger under verksamhetsperioden
för överläggningar och förberedelser av NKU/AUs möten.

SKK deltar med representanter i de flesta av FCIs fackkommittéer.

Därutöver har NKU fackkommittéer/arbetsgrupper för
vetenskap, röntgenpanel, index, DNA-tester, lydnadsprov,
freestyle, rallylydnad, agility, utställning samt junior handling.
Grupperna sammanträder vid behov.

CS fastställde 2019 riktlinjer för SKKs representanter som
stöd för deras medverkan i respektive FCI kommitté.

2019 övertog Norsk Kennel Klub ansvaret för NKUs sekretariat för tre år framåt.
NKUs Breed Specific Instructions, BSI, som bygger på SKKs
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD, har diskuterats vid årliga möten mellan de nordiska länderna.
Avsikten var att NKU/BSI skulle revideras 2020, men revideringsdatumet har skjutits framåt i tiden.
SKK arrangerade Nordisk Vinnarutställning 2019, Nordiskt
mästerskap Junior handling samt NM i Freestyle/HTM samma år. 2020 ställdes samtliga NM och vinnarutställningen in.

International Partnership for Dogs, IPFD
Sedan 2014 samarbetar kennelklubbarna i Sverige, Finland,
Norge, Tyskland, Frankrike, Irland, Kanada, Holland och
Storbritannien med organisationer som arbetar med hundars
hälsa, föreningen International Partnership for Dogs, IPFD.
Föreningen är registrerad i Sverige och leds av SKKs ordförande, Pekka Olson.
IPFD bildades bland annat som ett resultat av diskussioner
mellan ett flertal kennelklubbar och andra intressenter vid
The International Workshop on Enhancement on Genetic
Health in Pedigree Dogs 2012. IPFD genomförde i samarbete
med engelska kennelklubben den 4:e Dog Health Workshop
i juni 2019. Vid konferensen diskuterades och presenterades
olika insatser inom fem olika områden som rör hundars
hälsa, hållbart avelsarbete, utvecklingen hur uppfödningen
och försäljningen av hundar förändras i främst Europa och
Nordamerika och DNA tester.
IPFD har en egen webbplats, DogWellnet.com för att sprida
kunskap om sin verksamhet.
Under 2018 öppnade IPFD en ny del på sin webbplats under namnet Harmonization of Genetic Testing in Dogs. Här
redovisas fakta kring DNA-tester som idag erbjuds gällande
Foto: ©annaav - stock.adobe.com
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SKK deltar med representanter i de flesta av FCIs fackkommittéer:
Dag Brück

FCI Agility Commission

Bengt Pettersson

FCI Breeding Commission

Maritha
Östlund-Holmsten

FCI Shows Commission

Britt-Marie Dornell FCI Commission for British Pointers

Emma Svensson

FCI Commission for Mondioring

Eveline Koch

FCI Commission for Canicross &
Turnierhundsport

Emelie Hörman

FCI Commission for Obedience Dogs

Beatrice Palm

FCI Commission for Rally Obedience

Marie Nylander

FCI Commission for Continental Pointers

Leif Sundberg

FCI Commission for Rescue Dogs

Kerstin Eklund

FCI Commission for Dog Dancing

Sören Swärdh

FCI Commission for Retrievers

Johan Sonesson

FCI Commission for Earth Dogs

Thomas Uneholt

FCI Show Judges Commission

Eva Lejdbrandt

FCI Commission for Education and Public
Relations

Jonny Hedberg

FCI Commission for Sighthound Sports

Eveline Koch

FCI Commission for Sledge Dogs

Natalie Johansson FCI Youth Commission

Rolf Näslund

FCI Commission for Spaniels

Ann Awes

FCI Commission for Herding Dogs

Brith Andersson

FCI Utility Dogs Commission

Freddy Kjellström

FCI Commission for Hounds of Group 6

FCIs Europasektion hade sitt årsmöte 2019 I samband med FCIs Europautställning i Wels, Österrike.
Årsmötet 2020 sköts till augusti 2021 på grund av pandemin.

tion, IWDBA, som i första hand vänder sig till olika myndigheter inom tjänstehundsområdet. Som en del i programmet
gjorde de drygt 150 deltagarna ett studiebesök på SKKs kansli.

hundar. Under 2019/2020 har denna del av webbplatsen
kraftigt expanderat med nya tester och raser. Samverkan
sker i denna del med dryga femtontalet av världens ledande
laboratorier som genomför dessa tester.

SKK var representerad vid forskarkonferensen 10th International Conference on Canine and Feline Genetics and
Genomics i juni 2019 som avhölls i Storbritannien.

Övriga samarbeten med kennelklubbar
The Kennel Club, KC, står utanför FCI-organisationen.
Dock har SKK sedan många år fördjupade kontakter med
KC. Representanter från KCs styrelse och SKK har träffats
vid ett tillfälle 2019.
Franska Kennelklubben, Société Centrale Canine, SCC, har
ett samarbetsavtal med SKK rörande mentalbeskrivningen
Beteende och Personlighetsbeskrivning, BPH. Representanter
från SKK har bistått SCC i deras etablering av BPH i Frankrike. Därutöver sker löpande informationsutbyte inom olika
frågor som är aktuella i respektive land.
I juni 2019 arrangerade SKK ett möte med tio kennelklubbar
från Europa och Nordamerika för att gemensamt diskutera
hur tekniken med DNA tester bäst kan gynna rashundsaveln
och hur kvalitetssäkring och internationellt kunskapsutbyte
ska ske av dessa tester.

Övriga internationella kontakter
SKK är medlem i en europeisk databas, Europetnet, EPN,
som innehåller närmare 100 miljoner chipmärkta hundar och
katter. Databasens syfte är att på ett enkelt och smidigt sätt
kunna återförena bortsprungna och upphittade hundar och
katter med sina ägare.
I september 2019 arrangerade Försvarsmakten ett internationellt möte – International Working Dog Breeding Associa-

Foto: Anton Jankovoy
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Utmärkelser som delades ut vid Kennelfullmäktige 2019
Hamiltonplaketten
Marianne Hansson,

Heby

Gatefields

collie, långhår

Mia Löwbeer och Monica Massih

Johanneshov respektive Västerås

Yulara

basenji

Ann-Christin och Niclas Niklasson

Köpingsvik

Scuba's

weimaraner

Lena Widebeck

Eskilstuna

Combine

golden retriever

Gunilla Karlström

Forshaga

Uved's

curly coated retriever

Bodel Enserud Olsén

Östersund

Mavibos

tibetansk spaniel

Anita Skoglund

Lerum

Footprints

yorkshireterrier

Marianne Fredriksson

Björnlunda

Fagermons

tax, normal, långhår

Marie och Tommy Jacobsen

Sjuntorp

Askmaden's

tax, normal, korthår

Annica och Nils Uppström

Uddevalla

Nordvikens

samojedhund

Förtjänsttecken

Jonny Valberg, Västerås

Förtjänsttecken i guld

Ann Erlandsson, Ljugarn

Angelica Andersson, Göteborg

Henrik Barnekow, Vinslöv

Ewa Lundén, Kvibille

Barbro Olsson, Kopparberg

Ann Lidenfeldt, Oviken

Rolf Weiffert, Åhus

Anneli Jönsson, Lund

Susanne Fagrell, Rånäs

Kerstin Ohlsson, Kristianstad

Ingmar Palmgren, Romakloster

Eva Ohlin, Åhus

Stellan Johansson, Tärnaby

Birgitta Bernhed, Sollebrunn

Per Jensen, Rimforsa

Silvana Carlén, Kvillsfors

Fredrik Steen, Tullinge

Hedersledamot

Madeleine Bäckman, Sorunda

Eva Bodfäldt, Södra Sandby

Britt-Marie Dornell, Lövestad

Susanne Krül, Malmö

Thomas Uneholt, Åkersberga

Mari-Ann Nilsson, Bjärred

Maritha Östlund-Holmsten, Gyttorp

Björn Einarsson, Västra Ämtervik

Eva Lejdbrandt, Lödöse

Peter Engström, Lövånger

Freddy Kjellström, Gräsmark
Ylwa Malmberg, Norrtälje
Conny Jakobsson, Gamleby
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Patriotiska Sällskapets
utmärkelse
Petra Ellström

Utmärkelser Stockholm Hundmässa och MyDog
Årets Uppfödargrupp

Årets Polishund

2019

Ragnhild Uhlin, Susanne Karlström, Eskilstuna,
Almanza, flatcoated retriever

2019

2020

Delades inte ut på grund av den rådande
pandemin

Uruk-Hai Bea, ”Bella”,
belgisk vallhund/malinois,
förare Tobias Hjalmarsson, Helsingborg

2020

Försvarsmaktens Izor, ”Izor”,
tysk schäferhund,
förare Erik Karlsson, Stockholm

Årets Utställningshund
2019

DK UCH DK V-18 SE U(U) CH US CH
Galaksi All Rights Reserved,
amerikansk cocker spaniel,
ägare Michael Kristensen, Danmark

2020

Delades inte ut på grund av den rådande
pandemin

Årets Narkotikasökhund

Selma Mårtensson

2020

Delades inte ut på grund av den rådande
pandemin

Årets Bragdhund
2019

Lustans Dare and Win, ”Winnie”,
flatcoated retriever,
ägare Rebecka Mattisson, Bjuråker

2020

Dobsforsport Devil, ”Devil”,
dobermann,
ägare Johanna Paaso, Stjärnhov

Roekull Atte, ”Atte”,
labrador retriever,
förare Josefin Frid, Malmö

2020

Harry,
labrador retriever,
förare Kim Holm, Malmö

Årets Sociala Tjänstehund

Årets Junior Handler
2019

2019
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2019

Barvestad’s Last Dis of Aliena, “Dis”,
vit herdehund,
ägare Denice Sverla, Ekerö

2020

Te Ora Magic Shadle Ladle, “Cocos”,
Staffordshire bullterrier,
ägare Cilla Cannerheim, Hindås

SKK – avel och uppfödning
SKKs mål är enligt § 1 i SKKs stadgar bland annat
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
Detta mål har funnits i SKKs stadgar sedan dess tillkomst.
CS löpande arbete inom detta område hanteras av Avelskommittén (AK),
Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK), Arbetsgruppen för Standard (AG Standard),
Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM), Kommittén för uppfödarsamverkan, KUS
och Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS).
Därutöver har SKK knutit till sig ett antal kontrakterade veterinärer.

Registrering av hundar
Registrerade hundar
Varav importer
Antal valpkullar

Avelsstöd

2020

2019

57 076
2 617
11 037

51 487
3 400
9 809

CS har fastställt att verksamhetsinriktningen är avel med
fokus på långsiktig hållbarhet och genetisk variation. Trender,
som innebär en utveckling av exteriöra överdrifter, ohälsa,
stora rädslor eller överdrivet aggressivt beteende motarbetas.
Rasspecifika avelsstrategier, RAS, har en mycket betydelsefull
roll i detta arbete.

SKK registrerade fyra nya raser under verksamhetsperioden:
Totalt finns idag 357 raser eller rasvarianter i SKKs register.

Samtliga raser registrerade i SKK ska ha en fastställd RAS. Under 2019/2020 fastställdes 45 reviderade RAS. Idag har alla,
utom några få raser med enstaka individer, en fastställd RAS.

En möjlighet för uppfödare att själva registrera sin valpkull
online öppnades under verksamhetsperioden. Vid årsskiftet
2020/2021 var det möjligt för cirka 200 raser att kunna registreras online. Nya raser kommer under 2021 att ges denna
möjlighet i takt med ny programutveckling.

Representanter för AK, avdelningen för avel och hälsa, samt
SLU har under året haft ett stort antal möten med olika klubbar inom SKK. Specialklubbar som företräder raser som är
föremål för och/eller i riskzonen för hälsostörningar har getts

Antal registreringar SKK 2000-2020
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40000

30000

20000

10000

0
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särskilt stöd. Detta har sedan följts upp genom att ta fram
bedömningsanvisningar samt årliga uppföljningar av berörda
rasklubbar av de domarredovisningar som skickas in inom
ramen för de särskilda rasspecifika domaranvisningarna, SRD.

i SKKs uppfödartidning Hundsport Special.
För att förbättra kontakten och informationen till landets
veterinärkliniker har SKK en separat webbplats, SKK Klinikwebb. Där kan berörd personal enkelt hitta information om
SKKs olika regelverk och ställa frågor.

Åke Hedhammar har som vetenskaplig rådgivare för SKK
bistått CS och kansliet i veterinära frågor. För den genetiska
utvärderingen av olika sjukdomar eller beteenden har personer
från SLUs institution för husdjursgenetisk varit involverade.

Hundars mentalitet
Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH

SKK jämför sedan några år tillbaka sina registreringssiffror
med Jordbruksverkets hundägarregister. Detta för att kunna
följa utvecklingen av såväl rashundars som blandrasers andel
i JVs register. För drygt 300 av de raser som registreras i SKK
är andelen hundar i SKKs register högre än i JVs hundägarregister.

KF 2011 beslutade att SKK skulle starta en mentalbeskrivning, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH.
Sedan starten 2012 har drygt 23 500 hundar av mer än 280
raser/varianter beskrivits. BPH-arrangörerna har 2020 kunnat anpassa beskrivartillfällena så att i stort sett lika många
hundar har kunnat beskrivas fast det under nästan hela året
varit begräsningar hur många personer som samtidigt fick
finnas vid arrangemanget.

NKU beslutade 2019 att inte längre samordna sina beslut om
raser som inte är erkända av FCI men som erkänns av respektive kennelklubb. Som en konsekvens av detta reviderades
SKKs praxis för att erkänna nya raser importerade till Sverige
som inte är erkända av FCI men av annan FCI-medlem eller
klubb med samarbetsavtal med FCI.

När 200 hundar av en viss ras har genomfört en BPHbeskrivning upprättar SKK en så kallad 200-analys. Totalt
har 30 st. 200-analyser gjorts. När 500 hundar har beskrivits
av samma ras gör SKK en så kallad 500-analys där en arvbarhetsstudie sker av olika beteenden hos rasen. Totalt har sex
sådana analyser genomförts. Från och med 2021 kommer
500-analyserna att ersättas av en föreläsning av någon av
SKKs mentalpoolister.

I samverkan med berörda ras- och specialklubbar, myndigheter och organisationer har ett gemensamt arbete fortsatt under
verksamhetsperioden för att öka kunskapen om det faktiska
hälsoläget hos ett antal utvalda brakycefala raser.
2019 gjordes en inventering som omfattade 375 hundar av
raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldog och bostonterrier för att få en bättre generell bild av hälsoläget hos dessa
raser vad gäller konsekvensen av deras brakycefala utseende.

Till och med 2020 har BPH etablerats på 32 platser med
god geografisk spridning. Som funktionärer för BPH finns
53 beskrivare samt femton under utbildning och 74 aktiva
testledare samt 20 under utbildning. Under 2019 hölls en
fortbildningskonferens.

En registrering av besiktningsintyg avseende andning och
temperaturreglering har införts för dessa fyra raser.

Konferensen 2020 fick ställas in strax före den skulle genomföras på grund av de mötesrestriktioner som införts.

SKK har även deltagit i möte arrangerat av The Kennel Club,
KC, som en förberedelse för att även kunna erbjuda svenska
hundägare tillgång till det bedömningssystemet Respiratory
Functional Grading Scheme, RFG-S, som utvecklats av The
KC och Cambridge University. Bedömningssystemet gäller
idag för mops, fransk och engelsk bulldog. KC har även 2020
avsatt forskningsmedel för att se om bedömningen kan utökas
till ytterligare raser.

Funktionärer inom BPH använder det licensierade digitala
utbildningsverktyget Ping Pong för sin fortlöpande kompetensutveckling.
För att ge stöd till klubbar har Kommittén för hundars mentalitet, KHM, utsett och utbildat ett antal speciellt insatta
personer i hundens mentalitet – mentalpoolister.

I flera europeiska länder har under senare år en ny och mera
restriktiv reglering av aveln införts eller diskuterats att införas
för att minska de negativa hälsoeffekterna som en överdriven
brakycefali (kortskallighet) medför.

KHM, har startat ett pilotprojekt för att utvärdera om ett
mentalindex ska utvecklas för att bättre hjälpa uppfödare att
välja hundar som ger bäst avkommor, avseende olika mentala
egenskaper.

SKKs samverkan med SLU och Uppsala universitet i frågor
kring DNA-test kanaliseras genom en separat arbetsgrupp –
DNA-gruppen. SKK bidrar aktivt till den forskning som idag
sker genom de uppgifter som finns samlade i SKKs stambok.

En vetenskaplig utvärdering av BPH har 2020 genomförts
under ledning av professor Björn Forkman vid Köpenhamns
universitet i enlighet med uppdrag från tidigare KF.
KHM har under 2019/2020 beviljat ekonomiskt bidrag till
kommande domarkonferenser om mentaltest.

Cirka 1,3 miljoner besök gjordes på SKKs webbplats ”Avelsdata” under 2020.

CS tillsatte 2017 en utredning för att om möjligt öka samsynen inom rasen collie hos rasens uppfödare och hundägare
gällande dess mentala egenskaper. Utredningen redovisade sitt
arbete i början av 2020. Efter remissbehandling hos berörd
ras- och specialklubb beslutade CS vidta åtgärder som klubb
och uppfödare behöver genomföra framöver.

AK godkände under året bidrag till fyra klubbar för avels- och
uppfödarkonferenser.
Kommittéer inom ansvarsområdet avel och uppfödning har
skickat ut ett flertal nyhetsbrev till aktiva uppfödare i SKK,
avelsfunktionärer och andra intresserade i aktuella frågor. Därutöver har kommittéernas arbete i stor utsträckning redovisats
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Hälsoprogram

sjukdom som skadar lillhjärnan. Beslut har även tagits att
börja avläsa ryggbilder för tax vilket beräknas kunna startas
under 2021.

SKKs hälsoprogram för att stödja stadgarnas målparagraf
enligt ovan kan delas in i följande områden:

Höftledsdysplasi, HD

• Hälsoprogram för fysisk hälsa

HD är en sjukdom som innebär att hund kan bli halt, få
ont och ibland måste opereras eller t.o.m. avlivas. Dysplasi
innebär en felaktig utveckling av höftleden. Sjukdomen är
ärftlig och har en så kallad komplex arvsgång, vilket innebär
att ledens utformning påverkas av så väl arv som miljö. Syftet
med hälsoprogrammet är att minska förekomsten av hundar
med kliniska problem i en ras.

• Mentala hälsoprogram
• Hälsoprogram på populationsnivå
På uppdrag av KF 2015 har en utvärdering av samtliga nu
gällande hälsoprogram gjorts. Detta arbete har pågått mellan
2016-2020. Avsikten med utvärderingen är dels att minska
regelmängden för att kunna registrera en valpkull hos SKK,
dels att öka antalet tillgängliga avelshundar. Samtidigt har AK
gjort ett antal principuttalanden i avelsfrågor.

Avläsningen sker av veterinär som genomgått en särskild
utbildning för att bedöma HD och kunna gradera en hunds
resultat utifrån en standardiserad metod.

Flera klubbar har framfört önskemål om att SKKs grundregel
2:3 som bland annat reglerar synen på inavelsgrad ska skärpas.
CS har initierat en inventering av de ca 75 valpkullar som
registrerades 2020. Frågor ställs till uppfödaren om skälen till att
en parning har gjorts där inavelsgraden översteg 12,5 %. Vidare
har AK förtydligat sitt uttalande kring avel med hundar som
har färgen merle efter framställan från klubbar.

Hälsoprogrammet har tre olika nivåer där SKK i samråd
med berörd specialklubb fastställt vilken nivå respektive ras
ska tillhöra.
Sedan några år tillbaka erbjuder SKK raser som har tillräckligt
med hundar som har ett HD- resultat tillgång till ett HD
index vilket 44 raser har idag. Indexet uppdateras veckovis
och presenteras på SKKs avelsdata.

Registrering av avläsningsresultat av röntgenbilder för knäleder,
boxer, har avslutats 2020.

AK har beviljat ekonomiska medel för att utveckla ett gemensamt HD-index för Sverige och Norge. Avsikten är att möjliggöra gemensam avelsvärdering för HD i de berörda länderna.

Nya hälsoprogram har införts för dobermann med registrering av dilaterad kardiomyopati, DCM, en hjärtsjukdom
där undersökning sker genom en kombination av ultraljud
och EKG-undersökning. Vidare har nytt hälsoprogram för
rasen american staffordshire terrier startats med registrering
av DNA-test för sjukdomen cerebellär ataxi, NCL-A, en

2020 redovisade Försvarsmakten sina avelsframgångar genom
att aktivt ha använt HD-index väsentligt kunnat minska
frekvensen av hundar med sämre HD resultat än åren innan.

Hälsoprogram för fysisk hälsa

Registrerade hälsouppgifter inom ramen för SKKs olika hälsoprogram.

Leder
Höftledsavläsning
Armbågsavläsning
Patella luxation
Knäledsavläsning
Summa

2020
17 279
13 157
3 562
0
33 998

2019
16 270
12 188
3 438
89
31 985

Ögon
Ögonlysning
DNA-tester, 9 olika tester
Summa

12 949
479
13 428

12 212
442
12 654

812
173
12
40
38
1 075

850
111
9
49
24
1 043

48 501
+6%

45 682
+6%

Övriga organ
Hjärtundersökning
DNA-tester, 13 olika tester
Shar pei – ögon
Opererade/avlivade p.g.a. BOAS
Andning och temperaturreglering
Summa
Summa
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KF 2017 och 2019 beslöt att vissa ändringar skulle ske hur
exempelvis avläsningsresultat publicerades i Avelsdata och vem
som fick bedöma bild om hunden röntgas om. Under 2020
lanserades ett nytt administrativt IT-stöd för att hantera de
ca 30 000 röntgenbilder som skickas in årligen. Genom att
införa ett nytt IT-stöd har flertalet av de motioner som antogs
vid KF kunnat verkställas. Som underlag till de förändringar
som skett tillsattes en HD-utredning där resultaten redovisades vid KF 2019.

Ögonundersökningar

Några raser gjorde en stegförflyttning inom ramen för hälsoprogrammet gällande nivån på krav för hundar som används
i avel eller anslutits till hälsoprogrammet.

SKK har ett kontrakt med det amerikanska bolaget Optigen
som har patenträttigheter för prcd-PRA och där DNA-testen
används i Sverige inom flera raser. Avtalet ger SKK rätt till
information över testade hundar som är registrerade i SKK.

Hälsoprogrammen gällande olika ögonsjukdomar använder
både ögonlysning och olika DNA-tester. Utvecklingen under
de senaste fem åren är att allt flera DNA-tester ögonsjukdomarblir tillgängliga.
Under 2019/2020 beviljades dobermann en förändring i hälsoprogrammet och för perro de agua espanol samt welsh corgi
cardigan godkändes registrering av resultat för DNA-tester.

SKK och Finska Kennelklubben, FKK, har sedan många år
tillbaka ett samarbete där avläsare även läser bilder från det
andra landet. I dagsläget är det en av de tre kontrakterade
veterinärerna som SKK har som även läser bilder åt FKK.

Mentala hälsoprogram
För de raser som Svenska Brukshundklubben har rasansvar
för omfattas samtliga av kravet att båda föräldradjuren måste
vara mentalbeskrivna efter regelverket för Mentalbeskrivning Hund, MH, innan avkomman kan registreras i SKK.
Liknande regler gäller för ytterligare fyra raser med skillnaden
att det ska vara ett genomfört BPH.

För att öka enigheten och kvaliteten på röntgenavläsningen
i Norden genomfördes flera möten mellan de nordiska
HD-avläsarna. NKU-länderna har fortsatt sitt kvalitetssäkringsarbete som innebär att bilder läses varje halvår av
hela röntgenpanelen inom NKU. Vid varje möte inom den
nordiska röntgenpanelen sker en genomgång av bilderna med
speciellt fokus på de avvikelser som finns i bedömningarna.

Hälsoprogram på populationsnivå
SKK har för närvarande två program med inriktning på populationsgenetik, begränsning av avelsanvändande av enskilda
hanhundar samt korsningsavel mellan olika raser.

Därutöver kan en hundägare röntga om sin hund för en
förnyad bedömning. Övergången till det nya administrativa
IT-stödet förenklar möjligheten att bedömningen görs av
annan veterinär. 2020 blev 256 omröntgade. Av dessa fick
33 en annan gradering, varav 26 ändrades till det bättre och
7 till det sämre.

För hamiltonstövare, smålandsstövare, luzernstövare, schillerstövare, finsk stövare, hälleforshund samt svensk lapphund
har antalet kullar efter en enskild hanhund som får användas
i avel begränsats. För samtliga raser gäller, avseende tikar,
maximalt fem kullar. För cavalier king charles spaniel finns
särskilda regler för användning av hanhund i avel.

Det finns också en möjlighet för hundägare att begära att få
bedömningen prövad i NKUs röntgenpanel. Under 2019
prövades 156 bedömningar varav 23 fick en annan bedömning
till det bättre, 2020 prövades 105 bedömningar och 11 fick
en annan bedömning varav 10 till det bättre och en sämre.
Avsikten var att FCI 2020 skulle genomföra en internationell
konferens i Köpenhamn för avläsarna av röntgenbilder på
uppdrag av kennelklubbar världen över. På grund av pandemin har den fått skjutas till 2021 eller 2022. Syftet med
konferensen är att gå igenom de bedömningsregler som finns
för HD-bedömning.

Armbågsdysplasi/Elbow dysplasia, ED
Motsvarande kvalitetssäkring som finns för HD tillämpas
även för ED. Avläsningen har gjorts av samma personer som
för HD i de nordiska länderna.
2020 gjordes 45 stycken omröntgen avseende ED, av dessa
fick fyra ny gradering och samtliga till det sämre.
Till NKUs röntgenpanel begärdes en ny prövning 2019 av 12
bedömningar varav ingen ändrades och 2020 begärdes en ny
bedömning för 28 hundar varav fyra fick en ändrad bedömning, två till det bättre och två till det sämre.
17 raser har tillgång till ED index på SKKs avelsdata.

Foto: ©Grigorita Ko - stock.adobe.com
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Uppfödarstöd
För att stödja SKK-anslutna uppfödare finns valpförmedlingssajten köpahund.se där uppfödaren gratis kan annonsera sin/
sina valpkullar. Sajten möjliggör för SKK och uppfödarna
att vara ambassadörer för marknadsföring av rashundar. Besöksfrekvensen ökar stadigt från år till år. Antalet besök 2020
var cirka fem miljoner med nästan 23 miljoner sidvisningar.
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CS tillsatte 2019 en ny kommitté, Kommittén för uppfödarsamverkan, KUS, för att öka fokus på att ge förslag på
förbättringar i SKKs stöd till uppfödare. Som ett led i detta
skickade KUS 2020 ut en enkät till alla aktiva uppfödare för
att få information om uppfödarnas åsikter om SKKs olika
regelverk och insatser som riktas mot uppfödarkåren. Till
uppfödarna skickas några gånger per år ett digitalt nyhetsbrev
med information från flera av de kommittéer som arbetar med
olika uppfödarrelaterade frågor.
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SKK har samverkat med myndigheter, organisationer och
media för att på olika sätt motverka att en stor mängd hundvalpar olagligt förs in i Sverige, vilket skett under senare år.
Den mycket snabbt stigande efterfrågan på hundar 2020
innebar att insmugglingen av valpar ökade kraftigt enligt
information från Tullverket.
För att förbättra kommunikationen mellan SKK och hunduppfödarna har tidningen Hundsport Special kostnadsfritt
distribuerats till aktiva uppfödare fyra gånger per år. Tidningen har en inriktning i sitt redaktionella material mot
uppfödarrelaterade frågeställningar.
Tidningen får ett ekonomiskt stöd från länsklubbarna på
hälften av tidningens nettokostnad.
SKK har som stöd för utbildning av hunduppfödare gett ut
böckerna Hundavel i teori och praktik och Hunduppfödning
i teori och praktik. Med anledning av Jordbruksverkets nya
föreskrifter för hundhållning gjordes 2020 ett kompletterande
särtryck till boken Hunduppfödning i teori och praktik. Boken
är en viktig del i SKKs uppfödarutbildning. Den stora efterfrågan på distanskurser för uppfödare gjorde att ett arbete med
revidering och nytryck av boken påbörjades i slutet av 2020.
Till båda böckerna finns distansutbildning för uppfödare.
Under 2019/2020 deltog cirka 500 medlemmar i dessa
utbildningar.
Inom Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén, UKK,
behandlas cirka 250 ärenden per år där uppfödare överträtt
SKKs regelverk. Överträdelserna avser främst de olika regelverk som reglerar vilka krav SKK ställer på hundar som
används i avel. Knappt 2 % av de registrerade valpkullarna
blir föremål för prövning av UKK. Årligen överlämnar UKK
cirka 50 ärenden till DN för prövning av överträdelser mot
SKKs regelverk, varav merparten tilldelas disciplinär åtgärd.
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Kennelkonsulentverksamheten

Forskning

SKK har för närvarande 85 auktoriserade kennelkonsulenter. Tre personer är under utbildning till kennelkonsulenter.
Under 2019 genomfördes 3 038 kennelbesök och 2020
genomfördes 947 besök.

Samarbetet med AGRIA innebär att ett gemensamt forskningsråd tillsatts som bereder och föreslår beslut på inkomna
ansökningar. Under 2019 och 2020 har det totalt inkommit
71 ansökningar och av dessa har 39 projekt beviljats bidrag
med drygt 15,3 mnkr. SKKs forskningsstiftelser bidrar med
cirka 1,0 mnkr. De beviljade projekten bedrivs samtliga i
något av de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark
eller Finland.

Besöksverksamheten fick stängas ner helt i samband med de
reserestriktioner som infördes våren 2020. Viss verksamhet
kunde startas upp i början av hösten samma år för att någon
månad senare åter temporärt läggas vilande.
2019 hölls fyra regionträffar för konsulenter. Både Steg 1- och
Steg 2-utbildningar har arrangerats under 2019 för blivande
konsulenter.
Under 2020 fick regionträffarna i huvudsak genomföras som
digitala möten.
För att underlätta arbetet har konsulenten ett IT-stöd som
möjliggör en enkel åtkomst för konsulenterna för information om tidigare besök hos den uppfödare som avses besökas.
Distansutbildningsverktyget Ping Pong används av kennelkonsulenterna för fortlöpande kompetensutbildning.

Kennelnamn
Under 2019 inkom 690 ansökningar om kennelnamn och
år 2020 inkom 814.
1 311 godkända kennelnamn publicerades under 2019/2020
samt att 534 kennelnamn överfördes till ny ägare eller att en
delägare tillkom.

SKK förvaltar två forskningsstiftelser, Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerströms
och Bertil Sted-Grens Fond, som garanterar att årliga medel
kan ställas till förfogande. Stiftelsernas samlade egna kapital
uppgår den 31 december 2020 till 14,7 mnkr.
CS har avsatt medel till en utvecklingsfond för att stödja
projekt inom klubbarna. Målet är insatser för att främja avel
av rashundar i enlighet med SKKs målparagraf. Fonden är
ett komplement till det forskningsstöd SKK kan bidra med.

Rasstandard
Arbetsgruppen för Standard, AG Standard, har ansvaret för
att gällande FCI-standarder får en kynologiskt korrekt översättning till svenska.
Under 2019/2020 har AG Standard fastställt 66 rasstandarder.
Vid FCIs generalförsamling 2019 blev dansk-svensk gårdshund slutligt/permanent erkänd som FCI-ras. Rasen var
tidigare provisoriskt erkänd under en tioårsperiod enligt
gängse rutin.
Ny reviderad rasstandard för drever fastställdes 2019.

Foto: Volodymyr Burdyak
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SKK och hundsporten
SKKs mål är enligt § 1 i SKK stadgar bland annat
att främja och utveckla goda former av hundsport
CS löpande arbete inom detta område hanteras av Domarkommittén (DK),
Utställningskommittén (UtstK), Jakthundskommittén (JhK), Prov- och tävlingskommittén (PTK),
Kommittén för Hundars Mentalitet (KHM), Kommittén för samsyn och exteriör sundhet (KSS)
och Nationella Dopingkommissionen (NatDopK).

Hundutställningar
Länsklubbarnas utställningar
Specialklubbarnas utställningar
Exteriörbedömning (2020)
Summa
Utställningschampionat
Svenskt utställningschampionat
Nordiskt utställningschampionat
Internationellt utställningschampionat
(alla varianter)
Summa

2020
Antal

2019

Antal
stambokförda
resultat

2
103
20
125

5 887
5 831
943
12 661
- 89 %

626
52
235

Antal

36
576
0
612

Antal
stambokförda
resultat
78 484
40 191
0
118 675
+1%

3 637		
504
520

913
- 80 %

4 661
+2%

ställningsverksamheten tillsammans med tävlingsverksamheten fick ställas in från mars. Prov- och beskrivarverksamheten
kunde relativt snabbt anpassa sina prov och beskrivartillfällen
utifrån de regelverk som regering och/eller SKK fastställde
för att kunna arrangera en officiell verksamhet. Totalt sett
kunde dock bara knappt en 1/3 starter genomföras under
2020 avseende samtliga olika verksamheter.

SKKs regelverk för de olika hundsporterna låses i fem års
perioder. Nuvarande period gäller under tiden 2017 – 2021
förutom vissa jaktprovsregler som gäller till första juli 2022.
Under 2019/2020 har ett förberedande arbete startats med
revidering av de allmänna reglerna som gäller för samtliga
olika verksamheter inom hundsporten. Två remisser har sänts
ut till klubbarna under verksamhetsperioden avseende detta
regelverk. Med anledning av den pågående pandemin har CS
beviljat de klubbar som önskar skjuta fram revideringstiden
ett år framåt i tiden, vilket innebär att några regelverk kommer att gälla till 2022.

Under drygt en månad under hösten 2019 införde SKK ett
tävlingsstopp för norskägda hundar med anledning av utbrott
av en dödlig magsjukdom hos hund som utbröt i Norge i
slutet av augusti 2019.

I stort sett samtliga delar av SKKs olika hundsporter visar på
ökat deltagarantal under 2019 jämfört med 2018. En starkt
bidragande orsak till detta var den mycket varma sommaren
samt den stora mängd bränder under juli-augusti i stora delar
av landet under 2018, vilket innebar en tydlig minskning av
anmälningarna under den tiden.

Samtliga kommittéer inom hundsportområdet har fått i uppdrag av CS att verka för att hinder som begränsar personer
med olika funktionsvariationer att delta tas bort eller att skapa
möjligheter att delta på ett alternativt sätt.

Utställningar

I mitten av mars 2020 tog regeringen beslut om restriktioner
för möten och resor med anledning av pandemin, som i stort
sett drabbade hela världen 2020. Det innebar att stor del av ut-

Under utställningsåret 2019 var verksamheten av normal
karaktär med en viss ökning jämfört med året innan. Utställ-
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ningsåret 2020 blev i stort inställt på grund av pandemin.
Under 2020 har CS regelbundet, var 14:e dag, utvärderat
i vilken grad SKKs verksamheter kunnat genomföras med
hänsyn till covid-19 och samhällets riktlinjer. CS har också
tillsammans med Svenskt Friluftsliv ansökt om ekonomisk
kompensation för det ekonomiska bortfall som drabbat vår
verksamhet.

SKKs klubbar ska vid arrangerande av utställning ha en
ansvarig certifierad utställningsarrangör, CUA. Totalt har ca
1 500 personer utbildats och finns listade på SKKs webbplats.
I listan finns 52 personer som utbildats till handledare för
utbildning av CUA.
För att öka intresset för hundutställningar ger SKK ut en
separat tidningsbilaga Hundsport Utställning som kommer
ut med åtta nummer per år. 2020 kom bara fyra nummer ut
på grund av nedstängningen av i stort sett all utställningsverksamhet. Cirka 22 000 medlemmar har valt denna bilaga.

Mycket av UtstK arbete mellan regelrevideringsperioden avser
löpande hantering av en mängd framställningar om justeringar i utställningsprogrammet samt dispenser från olika delar av
regelverket. En genomgång görs av de bestyrelserapporter som
länsklubbarna skickar in till SKK efter genomförd utställning
och specialklubbarna skickar in motsvarande rapport när skäl
för det finns. Ett arbete för att skapa bättre förutsättningar för
samarrangemang mellan olika klubbar har startats.

UtstK har under verksamhetsperioden skickat ut nyhetsbrev
som redovisar kommitténs ställningstagande i aktuella frågor
samt att i övrigt sprida kunskap kring SKKs utställningsverksamhet.
UtstK, har under verksamhetsperioden fastställt klubbarnas
utställningsprogram för 2020-2023.

Under 2020 kom mycket av planeringsarbetet att helt fokuseras på att hantera den stora mängd ärenden om nya datum
för tidigare beviljade utställningar. UtstK införde 2020 en
möjlighet att klubb kunde arrangera en alternativ form av
utställning benämnd exteriörbedömning där deltagande
hundar kan få ett kvalitetspris.

Antalet anmälda hundar till utställning via SKKs IT-tjänst,
Internetanmälan, har fortsatt varit mycket hög. 96 % anmäler
till utställning via denna tjänst. Idag används tjänsten av
samtliga länsklubbar och fler än 140 ras- och specialklubbar.
Till SKKs decemberutställning i Stockholm anmäldes 6 362
hundar 2019 vilken även var Nordisk Vinnarutställning.
Utställningen 2020 fick ställas in och delvis genomfördes i
form av en digitaliserad minnesutställning.

Med anledning av att endast de två inledande länsklubbsutställningarna i Göteborg 2020 kunde arrangeras ställdes tävlingarna Årets utställningshund och Årets uppfödargrupp in.
Under 2019 har seminarier hållits med klubbarnas utställnings-, SRD/BSI- och domaransvariga. Utbildning i
IT-stödet för att arrangera utställning avhölls 2020 samt
distansutbildningar i engelska för ringssekreterare. Kortare
instruktionsfilmer har produceras av UtstK rörande utställningsverksamhetens olika delar.

Utställningskommittén är representerad med en ledamot i
Sveriges Hundungdoms Handlingkommitté, som gett stöd
och bistått med samordning för verksamheten för junior
handling. SKK arrangerade NM i junior handling 2019 vid
Stockholm Hundmässa.

Utställningar 2000-2020
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Kommittén beslöt att SKK bara skickar tävlingsrepresentant
till FCIs tävling på World Dog Show när utställningen genomförs i Europa.

pandemin har flera beviljade domarkonferenser fått skjutas
framåt i tiden.
En planerad preparandkurs som skulle genomföras 2021 har
fått skjutas framåt i tiden minst ett år.

Selma Mårtensson vann den internationella finalen i junior
handling på Crufts 2020.

En ny generell domarkonferens är planerad till mars 2024
där det är obligatorisk närvaro från samtliga auktoriserade
exteriördomare.

För att stimulera goda funktionärsinsatser delade UtstK ut
några stipendier 2019.

DK har under 2019/2020 gjort en omfattande genomgång
och revidering av de olika regelverk som gäller för utbildning
till och av exteriördomare. Vidare har under 2020 nya former
av digital utbildning och möten med domarkåren utvecklats,
flera i samarbete med Svenska Domarföreningen.

Exteriördomare
DK hanterar utbildning och auktorisation av SKKs exteriördomare.
Per den 31 december 2020 hade SKK 268 exteriördomare.

KSS har under 2019/2020 haft fortlöpande kontakter med
klubbar som företräder raser som finns listade i SRD/BSI
för att diskutera olika åtgärder. Regelverket för SRD/BSI var
planerat att reviderades 2020 gemensamt inom NKU med
innebörden att nu gällande regelverk tillämpas gemensamt
i de fem länderna. Revideringsarbetet inleds under 2021.

SKK har för närvarande 21 allrounddomare.
Två domare auktoriserades under verksamhetsperioden till
allrounddomare.
31 gruppallroundauktorisationer utfärdades under 2019 och
2020. Ca 70 domare fick sammanlagt 678 auktorisationer av
vilka 98 utgjorde följdauktorisationer.

KSS har en fortlöpande dialog med klubbarna utifrån deras
årliga utvärderingar av de domarkritiker som klubbarna sammanställer. Dessa kommer ligga som underlag i kommande
revideringsarbete av SRD/BSI listan. Bedömningsanvisningar till domarna har tagits fram gällande bedömning av
brachyraser.

Under 2019/2020 utsågs tre honnörsdomare.
2019/2020 genomfördes fyra exteriördomarkonferenser och
SKK har betalat ut bidrag till dessa med 500 kkr. SKK bidrog
med ett utökat ekonomiska stöd till den domarkonferens
som hölls i november 2019. Konferensen arrangerades av tre
specialklubbar och rörde bedömning av brakycefala raser.
57 raskompendier godkändes under 2019/2020. Nio domarkonferenser har beviljats för kommande år. På grund av

Två utbildningsmaterial, Breed by breed education, färdigställdes till FCI för internationell spridning för raserna
norrbottenspets och dansk-svensk gårdshund.

Foto: Jenny Jurnelius
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2020

2019

Prov

Antal

Antal
stambokförda
resultat

Antal

Prov
Jaktprov
Bruksprov
Mentalbeskrivning Hund och BPH
Övriga prov
Summa

3 448
357
829
381
5 015

28 819
3 180
6 092
4 126
42 217
- 14 %

3 167
696
1 028
531
5 422

Provchampionat
Svenskt jaktprovschampionat
Nordiskt & Int. jaktprovschampionat
Svenskt bruksprovschampionat
Svenskt viltspårchampionat
Nordiskt viltspårchampionat
Övriga former av championat
Beteckning för polis-, tull- eller väktarhund
Bruksavels- och bruksuppfödarpris
Summa

522
7
2
1 360
1
71
26
55
2 044
+ 10 %

Antal
stambokförda
resultat
29 579
6 407
7 078
5 881
48 945
+7%

446
26
17
1 051
16
134
101
61
1 852
+9%

Prov

ling av ett IT-stöd för administration av jaktprov. Projektet
vid namn SKK Start kommer att öppnas under 2021 och
börjar med viltspårprov.

Inom SKK finns drygt 60-talet fastställda regelverk. JhK, PtK
och KHM ansvarar för det löpande arbetet med frågor som
rör dessa prov. För varje provreglemente har en eller flera specialklubbar en mycket långtgående delegering att arrangera de
olika proven och därtill hörande frågor. Detsamma gäller utbildningen av berörda domare och andra tävlingsfunktionärer.

I samverkan med Svenska Jägareförbundet genomfördes 2019
en konferens på Öster Malma med SKKs jakthundklubbar.
Konferensen 2020 fick ställas in.
Totalt har 120 kkr. betalats ut i bidrag till de tre domarkonferenser som genomförts inom ramen för JhK, PtK och KHMs
ansvarsområde. Därutöver har konferensbidrag beviljats till
ytterligare fjorton domarkonferenser under kommande år.

Regelverken för mondioring, jaktprov på levande björn,
IPO-R klass V, vallanlagstest, vallprov och vallarbetsprov
fastställdes, några efter att ha gällt under en provperiod.
SKK godkänner sedan ett flertal år tillbaka privata vildsvinshägn för att kunna bedriva officiella prov i dessa. För
närvarande är sex hägn godkända av SKK.
Med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningar för några av SKKs jaktprov samlade SKK berörda
klubbar för samråd. I oktober 2020 skickades SKKs regler
för viltspårprov ut på remiss.
Ytterligare tre regelverk för jaktprov har översatts till engelska
och skickades till FCI för att möjliggöra tävlan om CACIT.
Ledamöter från JhK deltog med en monter på några jaktmässor under 2019 för att presentera SKKs arbete med jakthundar. Vid mässorna fanns bland annat broschyren Jakthundar
och vilken ras ska jag välja tillgänglig för intresserade att ta del
av. JhK bemannade också en större jakthundsmonter 2019
vid Stockholm Hundmässa.
Under 2020 startades i samarbete med en extern part utveck-

Foto: Adobe stock
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För att öka kunskapen om alla olika former av jakthundsverksamhet ger SKK ut en separat tidningsbilaga – Hundsport
Jakthund som kommer ut med fyra nummer per år. Strax över
11 000 av Hundsports läsare har valt denna bilaga.

SKK/CS har beviljat Svenska Agilityklubben rätt till att på
försök låta företag arrangera officiella agilitytävlingar. Försöksperioden förlängdes 2019 att gälla till 2021.
SKK arrangerade 2019 NM i Freestyle/HTM i samband med
Stockholm Hundmässa.

Tävlingar

SKK medverkade med en representant vid domarkonferens
för IGP-domare i Tyskland 2019 som arrangerades av FCI
Utility Dogs Commission.

Regelverket för nose work fastställdes efter att ha gällt under
en provperiod.

NM i Rallylydnad avhölls för första gången 2019 i Danmark.
Sverige vann guld i både individuellt som i lag i NM lydnad
2019.
Under 2020 ställdes samtliga nordiska mästerskap in.
SKK godkände Svenska Vinthundklubbens ansökan att få
arrangera EM lure coursing 2023.
Hundar utan stamtavla från SKK måste ha en tävlingslicens
utfärdad av SKK för att delta i olika tävlingar inom organisationen. Under 2019 utfärdades 676 tävlingslicenser och
2020 479 st.

2020

2019

Tävlingar

Antal

Antal
stambokförda
resultat

Tävlingar
Agility
Rallylydnad
Nose work
Lydnadstävling
Freestyle/HTM
Summa

153
294
391
330
13
1 181

25 114
19 078
9 392
7 413
797
61 794
- 67 %

Tävlingschampionat
Lydnadsprovsdiplom
Svenskt lydnadschampionat
Nordiskt lydnadschampionat
Agilitydiplom
Svenskt agilitychampionat
Nordiskt och Int. agilitychampionat
Svenskt rallylydnadschampionat
Rallylydnadsdiplom, alla varianter
Freestylediplom I-III
Svenskt freestylechampionat
Heelwork to Music championat
Heelwork to Music diplom I-III
Summa

390
15
0
120
25
1
88
1 646
28
3
5
23
2 344
- 47 %

Antal

421
473
726
614
39
2 273

671
28
0
604
121
3
201
2 598
72
14
14
60
4 386
+5%

Foto: Adobe stock
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Antal
stambokförda
resultat
116 589
35 812
18 124
12 849
2 658
186 032
+ 10 %
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Tävling

Landslagsfonden

Prov

Dopingprov och
oacceptabelt beteende

Svenska Kennelklubben har inrättat en ändamålsbestämd
fond för att stödja svenskt deltagande vid internationella
evenemang avseende prov och tävling per den 31 december
2020 uppgår fonden till 4,5 mnkr. Totalt betalades det ut
270 kkr. från fonden.

Mellan SKK, Svenska Draghundsportförbundet, som är ett
specialförbund inom Riksidrottsförbundet, och Svenska
Hundkapplöpningssportens Centralförbund finns ett avtal
om samarbete för att motverka dopning inom svensk hundsport. Arbetet bedrivs inom den Nationella Dopingkommissionen vars sekretariat SKK förestår.

Nedanstående landslag har tilldelats medel under
verksamhetsperioden:
VM IGP-FH

Dopingkommissionen har gjort principiella ställningstaganden rörande olika diagnoser och ingrepp samt olika produkter
och läkemedel. I ATC-förteckningen med karenstider sker
fortlöpande en uppdatering avseende nytillkomna preparat.

VM Lydnad
VM IGP
VM-IPO-R

SKK har vidare ett regelverk för hund som vid klubborganiserade arrangemang uppvisar ett oacceptabelt beteende.
Under 2019 rapporterades 74 och 2020 36 hundar för
prövning av SKK.

VM Mondioring
VM i Freestyle och Heelwork to music
VM i praktisk jakt för stående fågelhundar och St Hubertus

Ett möte arrangerades 2019 på SKKs kansli för de personer
som testar hundar och som har blivit rapporterade för ett
oacceptabelt beteende.

VM för polarhundar
EM i lure coursing
EM för vallhundar (får)
EM för vallhundar (nöt)
VM Para-agility
NM Junior Handling
EM Junior Handling
Junior European Open Agility
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SKK – information och utbildning
SKKs mål är enligt § 1 i SKKs stadgar bland annat
att informera och sprida kunskap om hundens
beteenden, dess fostran, utbildning och vård
CS löpande arbete inom detta område sköts av de olika kommittéerna och ett antal arbetsgrupper.

Tidningar

Utgivningar:
• Hundsport utkom med åtta nummer per år. Antalet publicerade sidor var båda åren 608 sidor.

SKK ger ut fyra tidningar, Hundsport, Hundsport Utställning,
Hundsport Jakthund och Hundsport Special. Inom SKKorganisation ger i princip samtliga ras- och specialklubbar ut
sina egna tidningar. Dessutom ges det även ut tidningar av
klubbar på kommunnivå eller motsvarande. Detta innebär
att inom SKK ges det ut fler än 200 hundtidningar årligen.

• Hundsport Utställning utkom med åtta nummer 2019 och
fyra nummer 2020 på grund av att i princip all utställningsverksamhet ställdes in. Antalet publicerade sidor var 2019
352 sidor och 2020 176 sidor.
• Hundsport Jakthund utkom med fyra nummer 2019 och
tre nummer 2020 på grund av budgetbesparingar. Antalet
publicerade sidor var 2019 176 sidor och 2020 132 sidor.

Hundsport ges ut i fyra olika format:
• Hundsport ska spegla hela bredden av att äga och vara aktiv
med sin hund.

• Det sammanlagda sidantalet för alla tre tidningar var
2019 1136 sidor och 2020 916 sidor, totalt för båda åren
2052 sidor.

• Hundsport Utställning ger en fördjupad läsning till de
medlemmar som har ett stort intresse för hundutställning.
• Hundsport Jakthund ska ge en god inblick i alla olika former
av jakt med hund.

• Den TS-kontrollerade upplagan uppgick i medeltal till
78 500 för 2020. Hundsport publicerades även som digital
tidning.

• Hundsport Special som getts ut i mer än 35 år har en fortsatt
inriktning att ge hunduppfödare en djupare kunskap kring
olika frågor som rör uppfödning av hund.

• Det redaktionella arbetet för Hundsport utförs på entreprenad av Make Your Mark AB.

Hundsport finansieras genom att en del av medlemsavgiften
för länsklubbar och Sveriges Hundungdom tillförs tidningen.

• I de läsvärdesundersökningar som gjorts av Hundsport och
dess bilagor får tidningen genomgående ett mycket bra
betyg från medlemmarna.

Hundsport Special som i huvudsak skickas ut kostnadsfritt
till aktiva uppfödare finansieras till hälften av SKK och till
hälften av länsklubbarna.

SVENSKA KENNELKLUBBENS UPPFÖDARTIDNING

• Hundsport Special är SKKs tidning som speciellt riktar sig
till uppfödare. Tidningen skickas ut till samtliga aktiva
uppfödare, ca 16 200, inom SKK. Därutöver fanns per
den 31 december 2020, 250 prenumeranter.

Press och media

NUMMER 1 MARS 2021

SKK har som mål att genom en nära kontakt med svensk
press och annan media sprida kunskap om hundägandets
positiva sidor. Det innebär bl.a. att SKK har lyckats ge sin
syn på händelser som inträffat under året.

Utställning
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Mycket mer
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Under 2019/2020 skickade SKK ut tio respektive fjorton
pressmeddelanden som återgavs i massmedia.
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Informationsmaterial

SKKs webbplatser

Under 2019/2020 har ett flertal informationsbroschyrer producerats. De redovisar olika delar av SKKs verksamhet vilka
även återfinns på andra ställen i denna verksamhetsberättelse.

SKKs webbplats, skk.se, har en responsiv teknik vilket innebär att läsbarheten är hög oavsett om den läses från dator,
mobil eller surfplatta. Webbplatsen har drygt 15 000 besök
om dagen varav cirka 47 % är unika besökare. Under 2020
besöktes webbplatsen totalt av 2,5 miljoner unika IP-adresser.
Hur många personer dessa motsvarar kan uppskattas till 0,60,9 miljoner. Andelen som går in via mobil eller surfplatta
är idag ca 70 %.

Till samtliga nya valpköpare skickade SKK en informationsbroschyr, Välkommen Valp. Även tidningen Hundsports
valptemanummer bifogas med registreringsbevisen med
information gällande SKKs verksamheter, artiklar riktade
främst mot valpköpare och nyblivna hundvalpägare samt
information om medlemskap.

SKKs valpförmedlingssajt, Köpahund.se, har till uppgift att
underlätta för svenska uppfödare vid försäljning av sina valpkullar. Totalt besöktes webbplatsen av cirka 14 000 personer
per dag varav drygt 6 000 är unika IP-adresser, omräknat blir
det ca 0,5-0,7 miljoner personer per år. Andelen som går in
via mobil eller surfplatta var under 2020 ca 75 %. Valpförmedlingssajten har stötts med en omfattande marknadsföring
främst på olika digitala media för att sajten ska ha en hög
besöksfrekvens.

SKK skickade ut ett femtiotal nyhetsbrev per år inom olika
områden för att kunna nå specifika målgrupper med riktad
information. Drygt hälften av de utskickade breven öppnades
och lästes sannolikt av mottagaren.

Välkommen

VALP

DjurI

Din nya familjemedlem

D.se

SKKs närvaro på Facebook har ökat och Stockholm Hundmässa hade drygt 18 000 följare. För DjurID finns även en
Facebook-sida för att även genom denna kanal underlätta
att bortsprungna hundar och katter kan hittas av sina ägare.
På motsvarande sätt finns en Facebook-sida för tjänsten
köpahund.se På Youtube visades olika SKK-produktioner ca
75 000 gånger under 2020.
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SKKs webbplats stockholmhundmässa.se, marknadsför evenemanget och tillhandahåller information till besökare. År
2019 gjordes ca 270 000 besök till webbplatsen, där drygt
70 % var nya besökare. År 2020 arrangerades inte Stockholm
Hundmässa och webbplatsen användes istället för att berätta
evenemangets historia och dela minnen.

1

Utöver dessa tillhandahåller SKK även några andra webbplatser t.ex. klinikwebb, NKU-webb, SKK/AGRIAs forskningsfond, länsklubbarnas webbplatser. Huvuddelen av dessa
administreras av externa personer.
Till SKKs webbshop gjordes drygt 30 000 besök årligen under
verksamhetsperioden. Under 2020 har en nyutveckling skett
som innebär att även olika SKK-tjänster kan beställas och
betalas i webbshopen. Under 2021 kommer även nya tjänster
tillföras i projektet under namnet Mitt SKK.
En förstudie centrerad kring några av SKKs webbplatser,
däribland skk.se, drog igång under 2020. Syftet med arbetet
var att se hur SKKs webbplatser på ett bättre sätt kan möta
behoven hos olika målgrupper.

Sociala medier
Under 2019/2020 har Facebooksidan, Svenska Kennelklubben, ökat med drygt 6000 följare vilket gav totalt 19 600.
De omkring 400 inlägg som gjorts på sidan under perioden
innehåller olika typer av hund- och medlemsrelaterad information. Under 2020 öppnades en möjlighet att ställa frågor
till SKKs kanslipersonal och förtroendevalda genom livesändningar med olika teman. Projektet kallas ”Snacka med SKK”
och genomförs via Facebooksidan.
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SKK närvarar också med en Facebooksida kopplad till
köpahund.se med drygt 5 500 följare och en kopplad till
Stockholm Hundmässa med drygt 18 500 följare.
För DjurID.se fanns sedan tidigare två Facebooksidor, en för
katt och en för hund. Till dessa kopplades nya Facebookgrupper år 2020, där den som vill kan efterlysa bortsprungna eller
upphittade hundar och katter.
SKKs konto på Instagram Svenska Kennelklubben började
användas i slutet av 2018 och har utvecklats under verksamhetsperioden 2019/2020. Det resulterade i 9 000 följare.
På Youtube visades olika SKK-produktioner ca 75 000 gånger
under 2020. Våra två Youtube-kanaler används mer som
videobibliotek än som sociala medieplattformar. Youtube
kompletteras med en egen videoplattform, SKK Play, som
hade 12 000 visningar under 2020.

Telefon- och e-postrådgivning
I början av 2020 gjordes en omorganisation på kansliet när
avdelningen för Medlemsservice bildades. Avdelningens
huvuduppgift är att sköta administrationen av de ca 140 klubbars medlemsregister som köper tjänsten från SKK samt svarar
på medlemmarnas frågor. Medlemsservice svarar även för
SKKs valpförmedlingstjänst köpahund.se, SKKs frågeforum
och tjänsten allmänna hundfrågor. Frågorna kommer främst
från medlemmar, valpköpare och hundägare.
SKKs avdelning, Medlemsservice, belönades med Årets
Kundservicehjärta 2020 för den utveckling som gjorts för
att förbättra servicen till medlemmarna.
Till SKK kom det 2020 cirka 81 000 telefonsamtal. För att
ha en dygnet runt lösning har SKK en licensierad fråge- och
svarstjänst genom företaget Kundo. Totalt hanterades under
verksamhetsperioden denna väg ca 27 000 frågor.
SKKs juridiska avdelning besvarade dagligen frågor rörande
köp och försäljning av hundar.

Foto: Måns Engelbrektsson
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Utbildning

Seminarium för utställnings- och domaransvariga i ras- och
specialklubbar 2019

Huvuddelen av det kursutbud som SKK erbjuder till nyblivna hundägare, uppfödare, funktionärer m.fl. sker i SKKs
medlemsklubbar.

Seminarium för utställnings- och domaransvariga i länsklubbar
2020 ställdes in

Sedan ett antal år tillbaka har SKK gjort en satsning på att
utveckla distansutbildningar för olika behov. SKK har valt
att använda plattformen Ping Pong, som ett flertal universitet, högskolor och organisationer också använder. För korta
kurser och/eller snabbrepetitionskurser används plattformen
Baloo-learning.

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
Utbildning för BPH-beskrivare 2019

Föreningsutbildning
Utbildning för föreningskonsulenter, 2019
Utbildning av årsmötesordförande

På uppfödarutbildningen deltog ca 500 personer och på de två
utbildningarna i hundens beteende samt mera mentalitet ca
600 personer. Vidare har kurser genomförts i föreningsteknik
med drygt hundratalet deltagare. Ett flertal utbildningar har
hållits för att utbilda handledare för de olika distanskurserna
som SKK genomfört. Efterfrågan på kurser har varit mycket
stor under framförallt 2020.

Distansutbildning
Hundens beteende
Mera mentalitet
Uppfödarutbildning
Hundavel och genetik

Avtal skrevs med flera gymnasieskolor som gav skolorna
möjlighet att använda SKKs utbildningar i undervisningen
för de elever som går naturbruksprogrammet med inriktning
hund. Centralt genomfördes utbildningar för de lärare som
använde SKKs utbildningsmaterial i skolan.

Kompetensutveckling av BPH-beskrivare och testledare
Kompetensutveckling av kennelkonsulenter
Föreningskunskap
Distansutbildning för utställare

Totalt genomförde SKK ca femton centrala kurser eller konferenser i utbildningssyfte 2019. Ett flertal planerade kurser
eller konferenser 2020 har fått skjutas framåt i tiden.

Engelska för ringsekreterare

SKK Play
Följande centrala utbildningar och konferenser
genomfördes under 2019/2020 av SKK:

Ekonomi för uppfödare, 2019.

Generella möten
Kennelfullmäktige, september 2019
Länsklubbsfullmäktige, september 2019
Specialklubbskonferens, februari 2019

Utbildning inom avel
Avelsfunktionärsutbildning 2019

Kennelkonsulenter
Fyra regionmöten med kennelkonsulenter under 2019
Kennelkonsulentkurs grundkurs 1, 2019
Kennelkonsulentkurs, grundkurs 2, 2019

Övrigt

Exteriördomarutbildning

Seminariehelg med SKKs jakthundklubbar och Svenska
Jägareförbundet 2019.

Digitala utbildningar för raserna hälleforshund och svensk
vit älghund

SKKs samarbete med Studiefrämjandet, Sfr, fortsatte. Totalt
genomfördes cirka

Hundutställning

130 000 studietimmar i Sfrs regi av SKK-organisationen
respektive år.

Utbildning i Katalog för PC 2020
Språkutbildning för ringsekreterare 2019-2020
Brush-up för certifierade utställningsarrangör, CUA, tre
stycken 2019
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SKK – uppdrag och övrigt
Förutom de stadgemässiga målen har SKK åtagit sig
ett antal uppdrag och andra administrativa stödtjänster.

Länsklubbsverksamhet

andra aktiviteter för medlemsvärvning och medlemsvård
provats under 2019 och 2020. Resultatet har visat att den
nedåtgående trend som funnits i flera år av medlemsutvecklingen har kunnat brytas.

Medlemmar i länsklubbarna betalar en tvådelad medlemsavgift, en central del samt en del som respektive länsklubb får,
för närvarande 40 kr/medlem och år. Den centrala delen av
medlemsavgiften används för att finansiera medlemstidningen
Hundsport och dess bilagor, Hundsport Special, centrala
insatser gällande tävling, utbildning, juridik och kommunikation, medlemsregister och andra uppdrag som ges av
Länsklubbsfullmäktige.

I SKKs samarbetsavtal med AGRIA har medel ställts till
förfogande för länsklubbsverksamheten. Under 2019/2020
utbetalades i ekonomiskt stöd 500 kkr. för att genomföra
tävlingen ”årets utställningshund”, uppfödarträffar med mera.
Samtliga länsklubbar använder SKKs applikation, Katalog
för PC, för att administrera sina utställningar. På samtliga
utställningar, arrangerade av länsklubbar, var det möjligt att
anmäla sig till utställning genom SKKs webbplats.

Den totala medlemsintäkten uppgick 2019 till 31,4 mnkr och
2020 31,8 mnkr. För att hantera över- och underskott som
uppstår finns en central ändamålsbestämd fond – Länsklubbsfonden. Till fonden tillfördes eller togs ut för att finansiera
över- eller underskott 2019 -83 kkr. och 2020 -20 kr. Fondens
kapital per den 31 dec 2020 uppgick till 9,1 mnkr.

SKK IT
IT-avdelningen har under 2019 och 2020 arbetat med drift,
utveckling och förvaltning av alla system och miljöer som
utgör SKKs IT-struktur.

Länsklubbarnas medlemsantal 2019 var 77 164 och 2020
79 023.

På driftsidan har man arbetet med att bibehålla hög driftsäkerhet och stabilitet i det som utgör hårdvaru- och nätverksmiljöerna genom regelbundna servicefönster och hårdvaruuppdateringar. Ett större hårdvarubyte gjordes i december 2020
då SKKs centrala verksamhetssystem uppgraderades med
helt ny hårdvara.

SKK sköter medlemsregistret åt länsklubbarna samt bistår
med nyrekrytering av medlemmar. Under 2019/2020 registrerades ca 34 200 nya medlemmar i länsklubbarna. SKK
skickade bl.a. ut ca 31 500 förmånserbjudanden till nya
hundägare som efter några månader efter sitt valpköp ännu
inte tecknat medlemskap i länsklubb. Under 2020 skickades
ca 30 000 Hundsport ut med valpregistreringshandlingarna
tillsammans med ett medlemserbjudande. Vidare har flera

Under ca en månads tid med början i september 2020 upplevde vi överbelastningsattacker på skk.se från okända angripare

Länsklubbarnas utställningar inklusive SKKs utställning i Stockholm hade följande
deltagarantal 2019/2020:
2020
Antal
utställningar
Nordic Dog Show
Int. FCI-utställning
Nationell SKK utst

Totalt anmälda
Anmälda som deltog
Andel som anmält via webb

0
1
1
2
6 533
90 %
96 %

2019

Antal
Genomsnitt
Antal
Antal
Genomsnitt
stambokförda
utställningar stambokförda
resultat
resultat
0
3 067
2 820
5 887
- 93 %

0
3 067
2 820
2 943
2 462
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12
6
18
36

30 120
15 763
32 601
78 484
+4%

94 903		
81 %		
94 %		

2 510
2 627
1 811
2 180

vilket ledde till ett intensivt arbete med att mildra effekten av
dessa och vi har nu ett hård- och mjukvarubaserat attackskydd
på plats som skyddar mot eventuella framtida attacker.

medlemmar. Drygt 25 klubbar tecknade nytt avtal med SKK
att köpa denna tjänst från SKK 2019/2020.
SKK har ett IT-stöd för medlemsrekrytering – Medlemsguiden. Genom denna kan intresserade personer enkelt se
vilka medlemsklubbar inom SKK som passar var och ens
intresse. Andelen nytillkomna medlemmar som ansöker om
medlemskap ökar ständigt genom denna möjlighet även om
de traditionella rekryteringsvägarna fortfarande överväger.

De större utvecklingsprojekten under 2019 och 2020 har
varit:
• I april 2019 lanserades tjänsten valpregistrering online. Vid
årsskiftet 2020/2021 kan registrering ske för ca 200 raser.
Tjänsten utvecklas kontinuerligt och nya raser kommer att
tillföras under 2021.

SKKs applikation, Katalog för PC, användes av 169 klubbar.

• I augusti 2020 lanserade en helt ny version av vår digitala röntgentjänst SKK Röntgen vilket inkluderar en helt
omgjord hantering av röntgenbokningar, handläggning,
avläsning av HD/ED och inskickande av röntgenbilder
från klinikerna samt registrering av resultat. Under 2021
kommer även röntgen av taxars ryggar att kunna hanteras
i systemet.

SKK har tecknat avtal med Länsförsäkringar Stockholm
avseende en klubbförsäkring, till vilken 438 klubbar har
anslutit sig.
Drygt 97 000 hundar ägarregistrerades i SKKs register under 2019/2020 varav de flesta är chipmärkta. SKK har avtal
med Securitas som tar hand om joursamtal som gäller bortsprungna och upphittade hundar och katter. Avtalet innebär
att SKK har tjänsten DjurID.se tillgänglig dygnet runt årets
samtliga dagar. Totalt inkom ca 2 000 samtal till Securitas
under 2019/2020 gällande upphittade hundar och katter.
För att ytterligare underlätta arbetet med att snabbt hitta
ägare till bortsprungen eller upphittad hund eller katt finns
en Facebook-sida för DjurID.se, en för hund och en för katt.

• Utveckling av att kunna skicka medlemsavier och ägarbekräftelser digitalt via Kivra och som e-faktura utvecklades
under 2020 och lanserades i februari 2021.
• Inom IT-förvaltning har ett antal existerande system vidareutvecklats som t.ex. köpahund.se för att kunna filtrera fram
raser baserat på storlek, pälsvård och aktivitetsnivå. Införande av hälsoprogram och revideringar för resultatregistreringar har implementerats i systemen samt förändringar
och nya funktioner i medlems- och tidningshanteringen.

2020 gjordes över 4,6 miljoner besök eller nära 13 000 dagliga besök på SKKs applikation - Hunddata. Sedan tjänsten
öppnades 2002 har över 75 miljoner besök gjorts.

En utveckling har vidare skett i den licensierade programvaran för SKK webbshop innebärande att flera tjänster kunnat
erbjudas. Vidare har ett projekt startats 2020 för att utveckla
ett IT-stöd för att arrangera jaktprov under namnet SKK Start.
Lansering sker 2021.

Sedan mitten av 1990-talet har SKK fört register över ägare
till ID-märkta katter. Ca 54 500 katter nyregistrerades 2020
i registret.

Personal

Förvaltade stiftelser och fonder

En avgörande betydelse för att CS ska kunna genomföra
KFs fastställda verksamhetsplan och givna uppdrag är ett väl
fungerade kansli.

SKK förvaltar tre stiftelser varav två rör forskning, Stiftelsen
SKKs forskningsfond och Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil
Sted-Grens fond och en är en sammanslagning av ett tiotal
testamenten, Stiftelsen SKKs donatorers fond.

Under verksamhetsperioden har medarbetarenkäter genomförts, hälsoundersökningar och vaccinering erbjudits personalen. Kompetensen rörande HR-frågor har stärkts.

För respektive stiftelse finns det angivet i respektive stiftelses
stadgar hur kapital och avkastning ska disponeras.

I samband med pandemin 2020 infördes att huvuddelen
av SKKs personal sedan mars 2020 jobbar hemifrån. SKK
tecknade med Unionen, som SKK har tecknat kollektivavtal
med, avtal som ger möjlighet till att införa korttidspermittering på grund av covid-19 smittan.

Totalt förvaltas cirka 15,4 mnkr i de tre stiftelserna.
SKK förvaltar även några fonder som har olika syften. Ur
Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond fick åtta
ungdomar möjlighet att närmare studera hundverksamhet i
andra länder. Resebidrag beviljades med totalt 48 kkr. För att
stödja avelsarbetet inom rasen mops har MopsOrden betalat
ut 15 kkr. ur Lisens Minnesfond.

Hösten 2019 startade ett chefsutvecklingsprogram som
fortsatt under 2020.
SKKs VD meddelade i september 2020 att han avsåg lämna
uppdraget som VD under 2021 för att gå i pension. Ny VD,
Kees De Jong, börjar sin tjänst den 1 augusti 2021.

En ny fond skapades till minne av Curt Blixt som avled 2020.
Fondens syfte är att stödja verksamhet som gynnar arbete med
hundars mentalitet.

På SKKs kansli är i medeltal 76 personer anställda omräknat
till heltidstjänster, varav 56 kvinnor. Medelåldern är 49 år.
Sjukfrånvaron var under 2019 3,2 % och 3,7 % 2020. SKK
har kollektivavtal med Unionen.

Administrativa tjänster
SKK har under året administrerat medlemsregistret för 25
länsklubbar, 14 lokala kennelklubbar, Sveriges Hundungdom,
fem verksamhetsklubbar samt 97 ras- och specialklubbar,
totalt 142 klubbar. Totalt omfattade tjänsten ca 170 500

Den totala lönekostnaden uppgick 2020 till 51,4 mnkr.
Av den kostnaden var drygt 15,0 mnkr sociala avgifter och
pensionskostnader.
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Tack!
Trots alla de svårigheter som den förlamande pandemin har inneburit för verksamheten,
vill Centralstyrelsen rikta sitt uppriktiga och varma tack till dem som på olika sätt arbetat i en positiv anda
i och för organisationen under verksamhetsperioden 2019 och 2020.
Med uppskattning och tacksamhet noteras att SKK har en skicklig administrativ ledning
och en mycket kunnig och engagerad personal. Med denna bakgrund och med en gemensam god vilja
att arbeta mot samma mål kan SKK och hundsverige se positivt på framtiden!
Tack för två år av intensivt och givande arbete!

Foto: Måns Engelbrektsson
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Förvaltningsberättelse 2020 (kkr)

Årsredovisning för räkenskapsåret
2020-01-01 – 2020-12-31

SKKs medlemsantal ökade under 2020 med över 9 200
medlemmar.

Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Kennelklubben (SKK) med säte i Stockholm, lämnar härmed följande
årsredovisning.

Antalet medlemskap per den 31 december 2020 uppgick
till 280 407.

Verksamheten

SKKs budget för 2021 har på motsvarande sätt som 2020
kraftigt justerats både vad avser intäkter som kostnader
för att säkerställa SKKs ekonomiska ställning.

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret

För SKK och medlemsorganisationerna gäller det gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för
hunden, hundägaren och hundägandet genom att

Till Kennelfullmäktige, KF, 2021 lämnar Centralstyrelsen
en mer utförlig verksamhetsberättelse för åren 2019-2020
med hänvisning till att KF hålls vartannat år.

• Främja och utveckla goda former av hundsport
• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt
sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar

Ekonomiska utfallet 2020

• Informera och sprida kunskap om hundens beteenden,
dess fostran, utbildning och vård

SKKs omsättning under 2020 uppgick till 116 431 kkr. och
årets resultat blev 5 551 kkr

• Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse
för hundägare och hundägandet

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat som efter utnyttjande ändamålsbestämda medel uppgår till 5 550 774 kr disponeras
enligt följande

Viktiga händelser under verksamhetsåret

Avsättning till generell domarkonferens 2024 2 000 000
Balanseras i ny räkning		
3 550 774
		
5 550 774

För SKKs del innebar det att i stort sett två tredjedelar av
verksamheten inom utställning, prov och tävling fick ställas
in med stora skillnader mellan de olika verksamhetsformerna.
Med anledning av de restriktioner som beslutats av regeringen
kunde SKKs enskilt största arrangemang, Stockholm Hundmässa, inte genomföras som planerat.

De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 20 286 755
kr och inklusive ändamålsbestämda medlen uppgår det egna
kapitalet till 46 205 531 kr.

Samtidigt har intresset för att äga hund kraftigt ökat under
2020. Det har inneburit att en del av de minskade intäkterna
till viss del kunnat kompenseras av ökade valp- och ägarregistreringsintäkter.

Beträffande SKKs resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkning samt noter.

För att möta de minskade intäkterna tog SKKs Centralstyrelse beslut om kraftiga kostnadsreduceringar för att säkra
SKKs ekonomiska ställning.

5 år i sammandrag, kkr

2019

2018

2017

2016

116 431 128 699 116 588
5 551
1 039 -1 624
91 116 93 909 88 904

119 343
4 981
97 277

119 696
7 449
93 048
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er

Omsättning
Årets resultat
Balansomslutning

2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020 (kkr)

Världen drabbades 2020 av en pandemi genom utbrottet av
viruset Covid-19.

Resultaträkning 2020

Not

2020-12-31

		
SKK centralt

kkr

2019-12-31

kkr

INTÄKTER
1, 2		
Medlemsavgifter Länsklubbar			
28 738
28 136
Intäkter från klubbar och medlemmar			
54 145
59 116
Övriga externa intäkter			
32 798
40 697
Statliga anslag			
750
750
Summa			
116 431
128 699
KOSTNADER			
Personalkostnader		
3, 4, 5
-56 433
-62 011
Övriga externa kostnader		
6
-51 870
-68 162
Avskrivningar		
8,15
-2 564
-1 582
Summa			
-110 867
-131 755

RESULTATRÄKNING 2020

Rörelseresultat		

5 564

-3 056

Resultat från finansiella investeringar
7		
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
142
860
Räntekostnader och liknande resultatposter			
-62
-28
Reavinst aktier och andelar			
-93
3 263
Summa
		
-13
4 095
Resultat efter finansiella investeringar		

5 551

1 039

Årets resultat enligt resultaträkningen		
Årets resultat enligt resultaträkningen			
Avsättning till ändamålsbestämda medel			

5 551
5 551
0

1 039
1 039
-1 458

KVARSTÅENDE BELOPP ÖVER ÅRET		

5 551

-419

36

Balansräkning 2020-12-31

Not

2020-12-31

TILLGÅNGAR		

kkr

2019-12-31

kkr

Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för programvara		
8
7 781
2 774
Pågående arbeten		
9
482
2 975
			
8 263
5 749
Materiella anläggningstillgångar
10		
Inventarier			
4 661
5 497
Förbättringsutgifter på annans fastighet			
9 472
10 015
			
14 133
15 512
Finansiella anläggningstillgångar 			
Aktier och obligationer		
11
24 199
34 068
Andra långfristiga fordringar		
12
1 000
1 000
			
25 199
35 068
Summa anläggningstillgångar		

47 595

56 329

Omsättningstillgångar			
Varulager 			
Färdiga varor och handelsvaror			
6 197
6 531

Kassa och bank		

28 159

15 907

Summa omsättningstillgångar		

43 521

37 580

Summa TILLGÅNGAR		

91 116

93 909

Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel			
25 919
Balanserade vinstmedel			
14 735
Årets resultat			
5 551
Summa eget kapital			
46 205

26 629
15 155
-419
41 365

EGET KAPITAL OCH SKULDER		

Avsättningar

785

658

Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
7 824
Övriga skulder			
11 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
17
24 734
Summa kortfristiga skulder			
44 126

14 688
12 201
24 997
51 886

16

Summa EGET KAPITAL OCH SKULDER		

37

91 116

93 909

BALANSRÄKNING 2020

Kortfristiga fordringar 			
Kundfordringar			
595
6 195
Övriga fordringar			
1 209
1 184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
13
7 361
7 763
			
9 165
15 142

Kassaflödesanalys 2020

Not

2020

kkr

kkr

Den löpande verksamheten			
Årets resultat			
5 551

-419

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m			
Avskrivningar		
10
2 564
Årets disponering ändåmålsbestämda medel			
-710
Årets avsättning till ändåmålsbestämda medel			
0
Årets förändring Donationer		
16
127

1 582
-1 006
1 458
11

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet		

KASSAFLÖDESANALYS 2020

2019		

7 532

1 626

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager			
334
Förändring av kundfordringar			
5 600
Förändringar av övriga omsättningstillgångar			
377
Förändring av leverantörsskulder			
-6 864
Förändring av övriga rörelseskulder			
-896
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
6 083

225
-4 161
-133
943
3 197
1 697

Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		
8,9
-4 829
-5 788
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		
10
-731
-669
Försäljning/utrangering av anläggningstillgångar			
1 860
59
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
-3 700
-6 398
Finansieringsverksamheten			
Förändringar av långfristiga fordringar		
12
0
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
0
0
Årets kassaflöde		

2 383

-4 701

Likvida medel (kassa och bank samt kortfristiga placeringar)			
vid årets början			
49 975
vid årets slut			
52 358
			
2 383

54 676
49 975
-4 701
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Rapport över eget kapital 2020

EGET KAPITAL (kkr)

Balanserat
resultat

Totalt eget
kapital

Belopp vid årets ingång		
26 629
14 736
Överföring föregående års resultat
till ändamålsbestämda medel				
Årets utnyttjade ändamålsbestämda medel		
-710		
Årets avsättning ändamålsbestämda medel		
0		
Årets resultat			
5 551
Summa EGET KAPITAL		
25 919
20 287

41 365

Ändamålsbestämda medel

Summa

Ingående
balans

Avsättning
2020

Disponerat
2020

0
-710
0
5 551
46 206

Utgående
balans

8 697		
-20
8 677
392			
392
227			
227
4 931			
4 931
4 629		
-102
4 527
6 174		
-447
5 727
569		
-99
470
968			
968
42		
-42
0

26 629

Foto: Lotta Bengtsson

39

0

-710

25 919

RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 2020

Länsklubbsfond
Länsklubbarnas utvecklingsfond
Generell domarkonferens 2018/2024
SKKs utvecklingsfond utställningsadministration
SKKs landslagsfond
Forsknings- och utvecklingsfond
Svenska Kynologiska Akademin
Organisationsfond
Personalutvecklingsfond

Ändamålsbestämda medel

Noter 2020

Redovisnings- och
värderingsprinciper

Koncernredovisning

Allmänna upplysningar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Föreningens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår förutom inköpspriset även utgifter direkt hänförliga till
förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnad i den
period när de uppkommer. Materiella anläggningstillgångar
tas bort från balansräkningen vid utrangering, försäljning eller
när de har blivit fullt avskrivna. Bidrag som hänför sig till en
anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet. Den vinst eller förlust som uppkommer när en
materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen
redovisas som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Föreningen har inga dotterbolag, av den anledningen har
ingen koncerredovisning upprättats.

Föreningen har inte valt att tillämpa några frivilliga lättnadsregler och därmed inte heller fått någon effekt på föreningens
finansiella rapporter.
Föreningens redovisningsvaluta är svenska kronor. Alla siffror
presenteras i tusen kronor (kkr) om inget annat anges.

NOTER 2020

Styrelsens förslag till avsättningar till ändamålsbestämda
fonder i förvaltningsberättelsens vinstdisposition har i avvaktan på kennelfullmäktiges beslut, vilket sker varannat
år, bokförts mot ändamålsbestämda fonder i efterföljande
års redovisning. Ianspråktagna ändamålsbestämda fonder
minskar avsatta fonder och ökar balanserade vinstmedel, de
faktiska kostnaderna bokförs som vanligt i resultaträkningen.

Föreningen tillämpar linjär avskrivning som metod samt för
"Förbättringar på annans fastighet" kvarvarande avtalstid av
gällande hyresavtal.

Under året har Svenska Kennelklubben ändrat uppställningsform i resultaträkningen avseende hanteringen av ändamålsbestämda medel. Föregående års jämförelsesiffror har räknats
om för att ge en rättvisande bild.

Följande bedömda nyttjandeperioder tillämpas
Balanserade utgifter för programvara		
5-10 år
Kontorsinventarier			10 år
Datorer					4 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet
15 år

Intäktsredovisning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan,
till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell
tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga
rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när
föreningen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld,
eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen
när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt
upphör. Tillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär
att inkurans i varulagret har beaktats. Anskaffningsvärdet har
beräknats enligt först-in-först-ut-principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter direkt
hänförliga till förvärvet.

Foto: Måns Engelbrektsson
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Ersättningar till anställda

Kassaflödesanalys

Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester,
betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet.

Kassaflödesanalys visar föreningens förändringar av likvida
medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och
utbetalningar.

Pensioner och andra ersättningar som betalas ut efter avslutad
anställning är avgiftsbestämda. Det finna inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. För avgiftsbestämda planer
betalar föreningen fastställda avgifter till ett annat företag,
normalt ett försäkringsbolag och har ingen förpliktelse att
betala ytterligare avgifter. Föreningens resultat belastas för
kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt
sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Noter
Not 1 Intäkter
2020

2019

Nettoomsättning
116 431
128 699
Inga gåvor är bokförda som intäkter i årets resultaträkning. Bidrag från Svenskt Friluftsliv har
under 2020 erhållits med 750 kkr för finansiering av SKKs arbete i friluftsfrågor.

Not 2 Resultaträkning
2020

2019

NOTER 2020

Intäkter		
SKK Kansli
116 431
117 794
Stockholm Hundmässa
0
10 905
116 431
128 699
Kostnader
SKK Kansli
-105 556
-109 696
Styrelse och kommittéer
-5 051
-11 382
Stockholm Hundmässa
-260
-10 677
-110 867
-131 755
Rörelseresultat

5 564

-3 056

Not 3 Personal
Totalt

2020
Kvinnor

Män

76
13
10

56
5
6

20
8
4

Medelantal anställda
(omräknat till heltidstjänster)*
Styrelseledamöter inkl. suppleanter
VD och ledande befattningshavare

2019
Totalt Kvinnor Män

78
13
10

59
5
7

19
8
3

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020

Löner och ersättningar
1 331
Avgiftsbestämda pensionskostnader 1 195
Sociala avgifter
418
Summa
2 944

VD
2019

Anställda
2020
2019

SUMMA
2020
2019

1 445 35 122 35 871
977
3 232
3 390
454 10 140 10 893
2 876 48 494 50 154

36 453 37 316
4 427 4 367
10 558 11 347
51 438 53 030

Arvoden till styrelseledamöter har under 2020 betalats ut med 115 kkr plus sociala avgifter
36 kkr, 2019 356 resp 112 kkr.

41

Not 5 Avtal om avgångsvederlag
Vid uppsägning av VD från föreningens sida gäller rätt till lön under en uppsägningstid om
12 månader. Vid egen uppsägning gäller rätt till lön under en uppsägningstid om 3 månader.

Not 6 Övriga externa kostnader
Arvoden till revisorer
Revisionsuppdrag BDO AB
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Övriga tjänster

2020

2019

554
0
0

310
0
138

2020

2019

142
-62
-93
-13

860
-28
3 263
4 095

2020

2019

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter och utdelningar
Räntekostnader
Reavinster/förluster vid avyttring av aktier, mm.
Summa

NOTER 2020

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror		
Ingående anskaffningsvärde
2 813
0
Årets inköp
4 347
2 813
Omklassificering från pågående arbete
till balanserade utgifter för programvaror
1 185
Försäljningar och utrangeringar
0
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
8 345
2 813
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

39
0
525
564
7 781

0
0
39
39
2 774

Avskrivning egenutvecklad programvara
Avskrivning anskaffad programvara

10 %
20 %

10 %
20 %

Not 9 Pågående arbete
Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader
Omklassificering från pågående arbete
till balanserade utgifter för programvaror
Utrangering pågående arbete
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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2020

2019

2 975
482

0
2 975

-1 185
-1 790
482

0
0
2 975

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
2019

13 699
606
-229
14 076

13 148
669
-118
13 699

8 202
-159
1 372
9 415
4 661

7 385
-57
874
8 202
5 497

11 939
125
0
12 064

11 939
0
0
11 939

Ingående avskrivningar
Utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt värde

1 924
0
668
2 592
9 472

1 256
0
668
1 924
10 015

Avskrivningar
Inventarier
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Summa

1 372
668
2 040

874
668
1 542

Kontorsinventarier
Datorer
Förbättringsutgifter på annans fastighet

10 %
25 %
6,7 %

10 %
25 %
6,3 %

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt värde
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 11 Aktier, obligationer och övriga långfristiga fordringar
2020

Aktier & Derivat
Aktiefonder
Alternativa strategier
Räntefonder
Strukturella produkter
Summa

Bokfört Marknadsvärde
värde
7 131
7 253
5 476
6 258
4 616
4 912
6 976
7 066
0
0
24 199
25 489

2019

Bokfört
värde
10 137
6 439
3 100
9 992
4 400
34 068

Marknadsvärde
10 451
7 151
3 113
9 951
4 067
34 733

Värderingen av finansiella anläggningstillgångar har gjorts kollektivt med anledning av att
placeringen ses som en helhet.

Not 12 Övrig långfristig fordran
Deposition hyresavtal
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2020

2019

1 000

1 000

NOTER 2020

2020

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Sponsorersättning
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Övriga poster
Summa

2020

2019

1 951
0
2 541
1 793
1 046
30
7 361

1 947
0
554
4 354
888
20
7 763

Not 14 Lån och ansvarsförbindelser till förmån för ledande befattningshavare
Inga

Not 15 Leasingavtal, hyreskontrakt
Leasingavgifter och hyreskontrakt
förfaller inom 1 år
förfaller inom 2 till 5 år
förfaller senare än 5 år

2020

2019

98 375
7 876
28 310
62 189

105 493
7 956
28 618
68 920

Not 16 Forskningsfonder och donationer				

NOTER 2020

Ingående
balans

Avsättning
2020

Disponerat
2020

Utgående
balans

Ständiga medlemmars fond
59			
59
Donationer
39			39
Mopsordens minnesfond
44		
-3
41
90-kontot/Assistanshundar
7
114		 121
Gunilla Fristedt´s minnesfond
161			
161
Segerström & Sted-Grens minnesfond
275			
275
Svenska Grand Danoisklubben hjärtfond
58			
58
Matti Orava´s minnesfond
10			
10
Marina Reuterswärds fond
5			
5
Curt Blixt minnesfond
0
16		
16
Summa Forskningsfonder och donationer 658
130
-3
785

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskottsbetalda medlemsavgifter
Personalrelaterade kostnader
Periodiserade kostnader
Periodiserade intäkter
Övriga poster
Summa

2020

2019

14 623
8 707
1 404
0
0
24 734

13 873
9 542
1 222
300
60
24 997

2020

2019

inga
inga

inga
inga

Not 18 Poster inom linjen
Eventualförpliktelser
Ansvarsförbindelser
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Not 19 Övriga upplysningar
Viktiga händelser efter verksamhetsåret
De av regeringen beslutade mötesrestriktioner som infördes 2020 på grund av pandemin
har fortsatt att gälla in på 2021 och påverkar möjligheterna att arrangera främst utställningar och tävlingar. SKKs budget för 2021 har därför väsentligen justerats både vad avser
intäkter som kostnader.

Stockholm, den 14 april 2021
Pekka Olson
Ordförande

Thomas Uneholt
1:e vice ordförande

Maritha Östlund-Holmsten
2:e vice ordförande

Eva Lejdbrandt

Bengt Pettersson

Bo Skalin

Agneta Ståhle

Magnus Jensen

Ove Johansson

Ulf Uddman
Verkst. direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-06-23
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REVISIONSBERÄTTELSE

Uttalanden
Vi Rapport
har utförtom
en revision
av årsredovisningen för Svenska
årsredovisningen
Kennelklubben för år 2020.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
Viårsredovisningslagen
har utfört en revisionoch
av årsredovisningen
för Svenska
med
ger en i alla väsentliga
avseenden
Kennelklubben
för
år
2020.
rättvisande bild av finansiella ställning per den 31 december 2020

ochEnligt
av dess
resultat
och kassaflöde för
året enligt
vårfinansiella
uppfattning
har årsredovisningen
upprättats
i enlighet
årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen
är förenligavseenden
med
med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga
årsredovisningens
delar. ställning per den 31 december 2020
rättvisande bild övriga
av finansiella
och
av
dess
finansiella
resultat och kassaflöde
för året enligt
Vi tillstyrker därför att Kennelfullmäktige
fastställer
årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
resultaträkningen
och balansräkningen.
årsredovisningens övriga delar.
Grund
för uttalanden
Vi tillstyrker
därför att Kennelfullmäktige fastställer
Vi resultaträkningen
har utfört revisionen
god revisionssed i Sverige.
ochenligt
balansräkningen.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Grund
för uttalanden
"Den
auktoriserade
revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde
revisorns
Vi är oberoende
i förhållande
tilli enligt
god
Vi har ansvar".
utfört revisionen
enligt god
revisionssed
Sverige.
revisorssed
i Sverige.
somdenna
auktoriserad
revisornärmare
har fullgjort
mitt
Revisorernas
ansvarJag
enligt
sed beskrivs
i avsnitten
yrkesetiska
ansvar enligt
dessa krav.
"Den auktoriserade
revisorns
ansvar" samt "Den förtroendevalde
ansvar".
Vi är oberoende
i förhållande
till enligtoch
god
Vi revisorns
anser att de
revisionsbevis
vi har inhämtat
är tillräckliga
revisorssed
i
Sverige.
Jag
som
auktoriserad
revisor
har
fullgjort
mitt
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Styrelsens
verkställande
direktörens
ansvarär tillräckliga och
Vi anseroch
att de
revisionsbevis
vi har inhämtat
Detändamålsenliga
är styrelsen ochsom
verkställande
direktören
som har ansvaret för
grund för våra
uttalanden.
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
Styrelsens
och verkställande
direktörens
ansvar
enligt
årsredovisningslagen.
Styrelsen
och verkställande
direktören
ansvarar
för den
kontrolldirektören
som de bedömer
Det äräven
styrelsen
ochinterna
verkställande
som haräransvaret för
nödvändig
för att upprätta
en årsredovisning
inte
innehållerbild
att årsredovisningen
upprättas
och att den som
ger en
rättvisande
några
väsentliga
felaktigheter, vare
sig dessa
på
enligt
årsredovisningslagen.
Styrelsen
och beror
verkställande
direktören
oegentligheter
eller
ansvarar även
förmisstag.
den interna kontroll som de bedömer är
för av
att årsredovisningen
upprätta en årsredovisning
som inte och
innehåller
Vidnödvändig
upprättandet
ansvarar styrelsen
några väsentliga
felaktigheter,
vare sig dessa
beror på förmåga
verkställande
direktören
för bedömningen
av föreningens
eller misstag.
att oegentligheter
fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden
som kanavpåverka
förmågan att
fortsätta
verksamheten
Vid upprättandet
årsredovisningen
ansvarar
styrelsen
och
ochverkställande
att använda antagandet
om bedömningen
fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt
direktören för
av föreningens
förmåga
drift
inte om styrelsen
och verkställande
direktören
atttillämpas
fortsätta dock
verksamheten.
De upplyser,
när så är tillämpligt,
om
avser
att likvidera
föreningen,
upphöra
med att
verksamheten
eller inte
förhållanden
som
kan påverka
förmågan
fortsätta verksamheten
haroch
något
alternativ till
göra något
av detta. om fortsatt
att realistiskt
använda antagandet
omatt
fortsatt
drift. Antagandet
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
Den
auktoriserade
ansvar
avser
att likviderarevisorns
föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte
Jaghar
harnågot
att utföra
revisionen
enligttill
International
Standards
realistiskt
alternativ
att göra något
av detta.on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
Denen
auktoriserade
revisorns
uppnå
rimlig grad av
säkerhetansvar
om huruvida årsredovisningen
som
helhet
inte
innehåller
någraenligt
väsentliga
felaktigheter,
vareon
sig
Jag
har att
utföra
revisionen
International
Standards
dessa
beror på
oegentligheter
eller misstag.
RimligMitt
säkerhet
är att
en
Auditing
(ISA)
och god revisionssed
i Sverige.
mål är
höguppnå
grad av
men
ingen garanti
för att årsredovisningen
en revision som
en säkerhet,
rimlig grad
av är
säkerhet
om huruvida
utförs
god revisionssed
i Sverige
alltid kommer
somenligt
helhetISA
inteoch
innehåller
några väsentliga
felaktigheter,
vareattsig
upptäcka
en väsentlig
felaktigheteller
om en
sådan Rimlig
finns. Felaktigheter
dessa beror
på oegentligheter
misstag.
säkerhet är en
kanhög
uppstå
av oegentligheter
eller misstag
anses vara
gradpå
avgrund
säkerhet,
men är ingen garanti
för attoch
en revision
som
väsentliga
om de
enskilt
ellerrevisionssed
tillsammansirimligen
kan förväntas
utförs enligt
ISA
och god
Sverige alltid
kommer att
påverka
de ekonomiska
som användare
fattar
medFelaktigheter
grund i
upptäcka
en väsentligbeslut
felaktighet
om en sådan
finns.
årsredovisningen.
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga
de enskilt
eller
rimligen
kan förväntas
Som
del av enom
revision
enligt
ISAtillsammans
använder jag
professionellt
påverka
dehar
ekonomiska
beslut som
användare
fattarunder
med grund
omdöme
och
en professionellt
skeptisk
inställning
hela i
årsredovisningen.
revisionen. Dessutom:

Som del avoch
en revision
ISA använder
jag professionellt
• identifierar
bedömerenligt
jag riskerna
för väsentliga
felaktigheter i
omdöme
och
har
en
professionellt
skeptisk
inställning
under hela
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
revisionen.
Dessutom:
misstag,
utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter
högre
än förrevisionsbevis
en väsentlig felaktighet
som beror
på
dessa risker är
och
inhämtar
som är tillräckliga
och
misstag,
eftersom oegentligheter
kangrund
innefatta
agerande
i maskopi,
ändamålsenliga
för att utgöra en
för mina
uttalanden.
Risken
förfalskning,
utelämnanden,
felaktig information
för att inte avsiktliga
upptäcka en
väsentlig felaktighet
till följd av eller
åsidosättande
av intern
kontroll.
oegentligheter
är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag,
oegentligheter
kan
agerande
i maskopi,
• skaffar
jageftersom
mig en förståelse
av den
delinnefatta
av föreningens
interna
förfalskning,
avsiktliga
utelämnanden,
felaktig
information
eller
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
åsidosättande av intern
granskningsåtgärder
som ärkontroll.
lämpliga med hänsyn till
omständigheterna,
inte för attav
uttala
omföreningens
effektiviteten
i
• skaffar jag migmen
en förståelse
den mig
del av
interna
denkontroll
interna som
kontrollen.
har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder
som äri lämpliga
med hänsyn till som
• utvärderar
jag lämpligheten
de redovisningsprinciper
omständigheterna,
meni styrelsens
inte för attoch
uttala
mig om effektiviteten
används
och rimligheten
verkställande
direktörensi
den interna kontrollen.
uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• utvärderar
jag lämpligheten
i de redovisningsprinciper
• drar
jag en slutsats
om lämpligheten
i att styrelsen och som
används och
rimligheten
i styrelsens
och verkställande
direktörens
verkställande
direktören
använder
antagandet
om fortsatt drift
vid
uppskattningar
i
redovisningen
och
tillhörande
upplysningar.
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund
i dejag
inhämtade
revisionsbevisen,
omi att
huruvida
detoch
finns
• drar
en slutsats
om lämpligheten
styrelsen
någon
väsentlig osäkerhetsfaktor
somantagandet
avser sådana
ellervid
verkställande
direktören använder
omhändelser
fortsatt drift
förhållanden
som
leda till betydande
tvivelockså
om föreningens
upprättandet
avkan
årsredovisningen.
Jag drar
en slutsats, med
förmåga
verksamheten.
Om jagom
drar
slutsatsen
det
grund att
i defortsätta
inhämtade
revisionsbevisen,
huruvida
detatt
finns
finns
en väsentlig
jag i sådana
revisionsberättelsen
någon
väsentligosäkerhetsfaktor,
osäkerhetsfaktor måste
som avser
händelser eller
fästa
uppmärksamheten
upplysningarna
årsredovisningen
om
förhållanden
som kanpå
leda
till betydandei tvivel
om föreningens
denförmåga
väsentliga
osäkerhetsfaktorn
eller, Om
om sådana
att fortsätta
verksamheten.
jag drarupplysningar
slutsatsen attärdet
otillräckliga,
modifiera
uttalandet om årsredovisningen.
Mina
finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen
slutsatser
baseras på de revisionsbevis
som inhämtas
fram till
fästa uppmärksamheten
på upplysningarna
i årsredovisningen
om
datumet
för revisionsberättelsen.
Dock
kanom
framtida
ellerär
den väsentliga
osäkerhetsfaktorn
eller,
sådanahändelser
upplysningar
förhållanden
göra
att en förening
inteom
längre
kan fortsätta Mina
otillräckliga,
modifiera
uttalandet
årsredovisningen.
verksamheten.
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för
Dock kan framtida
händelser
• utvärderar
jagrevisionsberättelsen.
den övergripande presentationen,
strukturen
och eller
förhållanden
göra att en förening
inteupplysningarna,
längre kan fortsätta
innehållet
i årsredovisningen,
däribland
och om
verksamheten. återger de underliggande transaktionerna och
årsredovisningen
händelserna
på ett
ger en rättvisande
bild. strukturen och
• utvärderar
jagsätt
densom
övergripande
presentationen,
i årsredovisningen,
upplysningarna,
och om
Jaginnehållet
måste informera
styrelsen omdäribland
bland annat
revisionens planerade
årsredovisningen
återger
de
underliggande
transaktionerna
och
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
händelserna
på ett sätt somiakttagelser
ger en rättvisande
bild.
informera
om betydelsefulla
under revisionen,

däribland
de eventuella
betydandeom
brister
interna
kontrollen
Jag måste
informera styrelsen
blandi den
annat
revisionens
planerade
som
jag identifierat.
omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
Den
förtroendevalde
revisorns
ansvarbrister i den interna kontrollen
däribland
de eventuella
betydande
Jagsom
har jag
att utföra
en revision enligt revisionslagen och därmed
identifierat.
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
Den
revisorns
ansvar
grad
av förtroendevalde
säkerhet om huruvida
årsredovisningen
har upprättats i
enlighet
med
ochrevisionslagen
om årsredovisningen
ger en
Jag har
att årsredovisningslagen
utföra en revision enligt
och därmed
rättvisande
bild
av föreningens
resultat
och
ställning.
enligt god
revisionssed
i Sverige.
Mitt
mål
är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Svenska Kennelklubben för år 2020.
Vi tillstyrker att Kennelfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som ansvarar för
förvaltningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Anmärkning
Arbetsgivaravgifter, källskatt och debiterad preliminärskatt
avseende februari och juli har inte betalats in i tid.
Stockholm enligt digital signering
Malin Nilsson
Auktoriserad revisor

Mats Lindborg
Förtroendevald revisor
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Fem år i sammandrag 2016–2020 (kkr)

SKK
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Extraordinära intäkter/kostnader
Bokslutsdispositioner
Årets RESULTAT

2020

2019

2018

2017

2016

116 431
-110 867
5 564

128 699
-131 755
-3 056

110 330
-115 505
-5 175

96 797
-97 886
-1 089

96 873
-91 438
5 435

-13
0
o
5 551

4 095
0
-1 458
-419

3 551
0
-1 327
-2 951

6 070
0
-1 431
3 550

2 014
0
-663
6 786

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2016–2020

NYCKELTAL					
Rörelseöverskott
5%
-2%
-5 %
-1 %
6%
Totala tillgångar
91 116
93 909
88 904
97 277
93 048

Foto: Måns Engelbrektsson
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Medlemmar och klubbar
SKK-organisationen bestod den 31 december 2020 av 95 anslutna klubbar
med totalt 280 407 medlemmar jämfört med 271 295 år 2019
2020

2019

Ändr. %

KLUBBAR
Länsklubbar
79 023
77 164
2,4 %
Specialklubbar
184 400
177 734
3,8 %
Verksamhetsklubbar
1 946
1 868
4,2 %
Ungdomsförbund
5 922
5 820
1,8 %
Avtalsanslutna rasklubbar
5 296
5 016
5,6 %
Avtalsanslutna verksamhetsklubbar
3 820
3 693
3,4 %
			
TOTALT 95 KLUBBAR
280 407
271 295
3,4 %
			

LÄNSKLUBBAR			

SPECIALKLUBBAR

2020

2019

Ändr. %

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Specialklubben för Bearded Collie
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel
Specialklubben för Shih-Tzu
Specialklubben för Skällande Fågelhundar

1 324
489
1 764
365
1 796

1 208
473
1 668
359
1 822

9,6 %
3,4 %
5,8 %
1,7 %
-1,4 %
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Blekinge Kennelklubb
1 267
1 298
-2,4 %
Dalarnas Kennelklubb
2 772
2 737
1,3 %
Gotlands Kennelklubb
689
683
0,9 %
Gästriklands Kennelklubb
1 369
1 393
-1,7 %
Hallands Kennelklubb
2 797
2 672
4,7 %
Hälsinglands Kennelklubb
1 176
1 211
-2,9 %
Jämtland-Härjedalens Kennelkubb
1 582
1 601
-1,2 %
Nordskånska Kennelklubben
2 905
2 852
1,9 %
Norra Norrbottens Kennelklubb
771
825
-6,5 %
Norra Älvsborgs Kennelklubb
2 028
1 984
2,2 %
Skaraborgs Kennelklubb
2 455
2 470
-0,6 %
Småland-Ölands Kennelklubb
5 773
5 645
2,3 %
Stockholms Kennelklubb
15 064
13 972
7,8 %
Sydskånska Kennelklubben
6 952
6 664
4,3 %
Södermanlands Kennelklubb
2 744
2 717
1,0 %
Södra Norrbottens Kennelklubb
2 011
2 123
-5,3 %
Södra Älvsborgs Kennelklubb
1 879
1 875
0,2 %
Uppsala läns Kennelklubb
3 483
3 337
4,4 %
Värmlands Kennelklubb
2 744
2 768
-0,9 %
Västerbottens Kennelklubb
2 528
2 588
-2,3 %
Västernorrlands Kennelklubb
2 191
2 236
-2,0 %
Wästmanlands Kennelklubb
2 240
2 253
-0,6 %
Västra Kennelklubben
5 934
5 640
5,2 %
Örebro läns Kennelklubb
2 213
2 243
-1,3 %
Östergötlands Kennelklubb
3 222
3 109
3,6 %
Utländska medlemmar
234
268
-12,7 %
Summa 25 klubbar
79 023
77 164
2,4 %
			

MEDLEMMAR OCH KLUBBAR

Specialklubben för Västgötaspets
1 092
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige
1 270
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
606
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser
311
Svenska Bassetklubben
3 021
Svenska Beagleklubben
1 410
Svenska Moloss- och Herdehundsklubben (nytt namn 2020)
721
Svenska Bostonterrierklubben
232
Svenska Brukshundklubben
66 682
Svenska Bullmastiffklubben
172
Svenska Dalmatiner-Sällskapet
613
Svenska Dreverklubben
3 292
Svenska Dvärghundsklubben
6 169
Svenska Gordonsetterklubben
256
Svenska Grand Danoisklubben
305
Svenska Gårds- och Vallhundklubben
2 657
Svenska Irländsk Setterklubben
369
Svenska Isländsk Fårhund Klubben
328
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
145
Svenska Klubben för Ungerska Rashundar
311
Svenska Lapphundklubben
1 147
Svenska Leonbergerklubben
607
Svenska Newfoundlandshundklubben
238
Svenska Pointerklubben
491
Svenska Polarhundklubben
1 109
Svenska Pudelklubben
3 409
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben
1 939
Svenska Schweisshundklubben
647
Svenska Sennenhundklubben
1 034
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter
553
Svenska Shetland Sheepdog Klubben
2 491
Svenska Spaniel & Retrieverklubben
22 803
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar
254
Svenska Spets- och Urhundklubben
3 247
Svenska Stövarklubben
7 786
Svenska Taxklubben
5 465
Svenska Terrierklubben
11 639
Svenska Wachtelhundklubben
1 743
Svenska Vallhundsklubben
2 323
Svenska Welsh Corgi Klubben
613
Svenska Vinthundklubben
4 172
Svenska Vorstehklubben
2 345
Svenska Älghundklubben
12 645
Summa 48 klubbar
184 400

994
1 236
627
321
2 485
1 412
703
323
64 955
171
632
3 290
5 771
242
361
2 523
371
243
179
324
1 085
592
251
483
1 118
3 222
1 882
585
1 068
588
2 436
21 961
274
2 967
8 002
5 227
11 694
1 683
2 040
627
4 142
2 275
10 839
177 734

9,9 %
2,8 %
-3,3 %
-3,1 %
21,6 %
-0,1 %
2,6 %
-28,2 %
2,7 %
0,6 %
-3,0 %
0,1 %
6,9 %
5,8 %
-15,5 %
5,3 %
-0,5 %
35,0 %
-19,0 %
-4,0 %
5,7 %
2,5 %
-5,2 %
1,7 %
-0,8 %
5,8 %
3,0 %
10,6 %
-3,2 %
-6,0 %
2,3 %
3,8 %
-7,3 %
9,4 %
-2,7 %
4,6 %
-0,5 %
3,6 %
13,9 %
-2,2 %
0,7 %
3,1 %
16,7 %
3,8 %

2020

2019

Ändr. %

VERKSAMHETSKLUBBAR

Svenska Agilityklubben
1 417
1 265
12,0 %
Svenska Hundfreestyleklubben
185
217
-14,7 %
Svenska Grythundklubben
344
386
-10,9 %
Summa 3 klubbar
1 946
1 868
4,2 %
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2020

UNGDOMSFÖRBUND

2019

Ändr. %

Sveriges Hundungdom
5 922
5 820
1,8 %
Summa 1 klubb
5 922
5 820
1,8 %
			

2020

AVTALSANSLUTNA RASKLUBBAR

2019

Ändr. %

Ras och Avelsföreningen för Cane Corso
159
129
23,3 %
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund
615
564
9,0 %
Svenska Barbetklubben
204
179
14,0 %
Svenska Blodhundklubben
27
24
12,5 %
Svenska Dogo Argentino Klubben
0
0
0,0 %
Svenska Dogo Canario Klubben
21
31
-32,3 %
Svenska Kooikerhondjeklubben
351
376
-6,6 %
Svenska Kromfohrländerklubben
417
405
3,0 %
Svenska Lagotto Romagnoloklubben
1518
1 489
1,9 %
Svenska Lancashire Heeler Klubben
221
211
4,7 %
Svenska Landseerklubben
125
126
-0,8 %
Svenska Miniature American Shepherdklubben
220
200
10,0 %
Svenska Perro De Agua Espanol Klubben
1053
973
8,2 %
Svenska Porcelaineklubben
33
30
10,0 %
Svenska Shar Pei Klubben
127
118
7,6 %
Svenska Working Kelpieklubben
205
161
27,3 %
Summa 16 klubbar
5 296
5 016
5,6 %
			

AVTALSANSLUTNA VERKSAMHETSKLUBBAR 2020
3 675
145
3 820

Ändr. %

3 567
126
3 693

3,0 %
15,1 %
3,4 %

				
2020
2019 Ändr. %
RAS- OCH LOKALA KENNELKLUBBAR
Totalt antal rasklubbar anslutna till spec.klubbar
Totalt antal lokala kennelklubbar anslutna till länsklubb

158
39

158
40

Foto: Lotta Bengtsson
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MEDLEMMAR OCH KLUBBAR

Svenska Nose Work klubben
Svenska Kroppsvallarklubben
Summa 2 klubbar

2019

Svenska raser

Dansk-svensk gårdshund

Drever

Gotlandsstövare

Hamiltonstövare

Hälleforshund

Jämthund

Norrbottenspets

Schillerstövare

Smålandsstövare

Svensk lapphund

Svensk vit älghund

Västgötaspets
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SKKs kommittéledamöter 2019–2020
Centralstyrelsen

Kommittén för samsyn och exteriör sundhet

Ordförande:
Ledamöter:

Pekka Olson
Thomas Uneholt (1:e vice ordf.), Maritha ÖstlundHolmsten (2:e vice ordf.), Bengt Pettersson, Bo Skalin,
Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, Magnus Jensen, Ove
Johansson
Suppleanter: Anna Fors Ward, Kurt Nilsson, Birgitta Bernhed,
Jörgen Oinonen

Ordförande:
Ledamöter:

Arbetsgruppen för standardfrågor

Kommittén för uppfödarsamverkan

Ordförande:
Ledamot:

Ordförande:
Ledamöter:

Kurt Nilsson
Thomas Uneholt, Bengt Pettersson, Karin Brostam
Berglund, Maria Lönnhammar, Anna Törnlöv och Eva
Borin
Adjungerade: Åke Hedhammar (under 2020), Åsa Lindholm
(journalistisk bevakning) samt Helena Skarp och
Linda Andersson från SKKs kansli

Bo Skalin
Patric Cederlöf, Ewa Erikson, Jeanett Lemmeke,
Monica Stavenborn och Thommy Sundell
Adjungerade: Ulf Uddman från SKKs kansli, samt vid behov Helena
Nyberg och Lotta Skoog från SKKs kansli

Renée Sporre-Willes
Fredrika Rönquist, Sonja Hagelberg

Avelskommittén
Ordförande:
Ledamöter:

Bengt Pettersson
Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin, Maria
Dahlberg, Kerstin Andersson, Mikaela Sandbacka,
Camilla Andersson
Adjungerade: Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, samt Petra Waleij,
Helena Skarp, Sofia Malm och Anne Bucksch från
SKKs kansli

Prov- och tävlingskommittén
Ordförande:
Ledamöter:

Agneta Ståhle
Ylwa Malmberg, Göran Wessman, Jonny Hedberg,
Åsa Wrede, Ann Awers och Beatrice Palm
Adjungerade: Kjell Svensson från SKKs kansli

Domarkommittén

Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén

Ordförande:
Ledamöter:

Thomas Uneholt
Anna Uthorn, Dodo Sandahl, Eva Liljekvist-Borg,
Johan Andersson, Kjell Lindström och Marie Gadolin
Adjungerade: Ulrika Henriksson och Kjell Svensson från SKKs kansli

Ordförande:
Ledamöter:

Föreningskommittén

Utbildningskommittén

Ordförande:
Ledamöter:

Ove Johansson
Roffa Asplund, Moa Källström, Jonas Öhrn, Eva
Löwenstein och Urban Nilsson
Adjungerade: Katarina Swahn (SBK) samt Helena Nyberg och
Agneta Lönn från SKKs kansli

Ordförande:
Ledamöter:

Eva Lejdbrandt
Susanne Nilsson, Cissi Olin, Hans Balstedt och Johan
Sandström
Adjungerade: Lisa Malmgren (Studiefrämjandet), Meta Lönnberg
(Sveriges Hundungdom), Therese Strate (SBK) samt
Kjell Svensson och Mikaela Persson-Wallenius (vid
behov) från SKKs kansli

Nationella dopingkommissionen
Ordförande:
Ledamöter:

Anders Eriksson (SKK)
Jonna Petersson (SHCF), Owe Johnson (SDSF),
Bengt Pettersson (SKK), Jonas Bergdahl (SKK), Åke
Hedhammar (veterinär)
Adjungerade: Kjell Svensson och Linda Andersson från SKKs kansli
samt vid särskild kallelse Elisabet Friede (apotekare)

Utställningskommittén
Ordförande:
Ledamöter:

Jakthundskommittén

Adjungerad:

Ordförande:
Ledamöter:

Magnus Jensen
Henrik Barnekow, Johan Sonesson, Anders Carlsson,
Gunnar Pettersson och Tore Larsson
Adjungerade: Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet), Eliza Kajanus,
(journalistisk bevakning), samt Kjell Svensson från
SKKs kansli

Kommittén för hundars mentalitet
Ordförande:
Ledamöter:

Anna Fors Ward
Ken Lundahl, Cilla Hamfelt, Kristina Duvefelt och
Patric Ragnarsson
Adjungerade: Erling Strandberg, Åsa Lindholm (journalistisk
bevakning) samt Helena Skarp, Helena Frögéli och
Svante Frisk från SKKs kansli
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Maritha Östlund-Holmsten
Birgitta Bernhed (vice ordf.), Kerstin Eklund, Viktoria
Engström, Madeleine Bäckman, Cindy Pettersson och
Bo Wiberg
Kjell Svensson från SKKs kansli

SKKS KOMMITTÉLEDAMÖTER 2019-2020

Jörgen Oinonen
Ann-Charlotte Hillberger, Gunilla Skoglund, Ulla
Eckerberg, Tommy Vestergren och Carina Olsson
Adjungerade: Åsa Lindholm (journalistisk bevakning) samt Helena
Sirén, Agneta Lönn och Petra Waleij från SKKs kansli
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Centralstyrelsen
(vald vid KF 2019)

Pekka Olson
Ordförande

Thomas Uneholt
1:e vice ordförande

Ulf Uddman
Verkställande direktör

Maritha Östlund-Holmsten
2:e vice ordförande

Bengt Pettersson
Ordinarie ledamot

Bo Skalin
Ordinarie ledamot

Eva Lejdbrandt
Ordinarie ledamot

Agneta Ståhle
Ordinarie ledamot

Magnus Jensen
Ordinarie ledamot

Ove Johansson
Ordinarie ledamot

Anna Fors Ward
Suppleant

Kurt Nilsson
Suppleant

Birgitta Bernhed
Suppleant
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Jörgen Oinonen
Suppleant

Box 771, 191 27 Sollentuna
Rotebergsvägen 3, Sollentuna
08-795 30 00

www.skk.se
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SKK S12 juli 2021. Omslagsfoto: Svensk vit älghund, Katarina Eriksson.
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