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Medlemmar

organisationen. Utöver ansvaret för rasens utveckling ansvarar 
vissa specialklubbar för en provverksamhet som är kopplad till 
klubbarnas raser. Flertalet av SKKs anslutna klubbar är organiserade 
i lokala/regionala hundklubbar vilket innebär att SKK totalt har 
drygt 1 000 anslutna klubbar.

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

SKK har för närvarande sju hedersledamöter. 

Det totala antalet medlemmar i SKK var 316 236, vilket är en ökning 
med 2 385 sedan 2005. Det långsiktiga målet att ha mer än 300 000 
medlemmar har uppnåtts även under 2006. Antalet medlemmar 
per klubb framgår på annan plats i årsredovisningen.

Till SKK är 25 länsklubbar, 48 specialklubbar, 16 avtalsanslutna 
rasklubbar samt ett ungdomsförbund anslutna. Till specialklubbarna 
är 140 rasklubbar anslutna och till länsklubbarna 33 lokala kennel-
klubbar. Specialklubbarna ansvarar för en eller flera rasklubbar med 
sina respektive raser. Varje klubb har valt sin form för den interna 

Svenska Kennelklubben, SKK –
dess medlemmar och organisation

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är samlingsnamnet för de läns-
klubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och avtalsanslutna rasklubbar som ingår i organisationen.

Medlemsutveckling 1995 – 2006
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Organisation

manland i månadsskiftet september/oktober. I huvudsak diskutera-
des länsklubbsspecifika frågor under de två dagarna. Representanter 
från Centralstyrelsen och SKKs kansli deltog i konferensen.

Centralstyrelsen (CS)

SKK leds mellan KF av en vald styrelse, CS. CS har nio ordinarie 
ledamöter samt fyra suppleanter. Under 2006 hölls sex styrelse-
sammanträden.

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 mötestiden avsatts för mer principiella diskussioner i 
olika frågor. 

Disciplinnämnden (DN)

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

DN består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Av leda-
möterna ska minst två vara notariemeriterade jurister, däribland 
ordförande i DN.

Under 2006 anmäldes 115 ärenden till DN och dom fälldes i 84 
fall. DN hade fyra protokollförda sammanträden.

Kennelfullmäktige (KF)

SKKs högsta beslutande instans är Kennelfullmäktige, KF. Nästa 
ordinarie KF kommer att hållas 2007. KF hålls vartannat år.

Till KF 2007 inlämnades per den sista oktober 20 motioner från 
läns- och specialklubbarna. Två motioner har senare återtagits.

Länsklubbsfullmäktige (LKF)

I samband med KF hålls också länsklubbsfullmäktige, som är läns-
klubbarnas högsta beslutande instans i ärenden som avser gemen-
samma frågor för länsklubbarna. LKF hålls vartannat år.

Samrådskonferenser

En specialklubbskonferens respektive länsklubbskonferens hålls de 
år när KF och LKF inte hålls. 

I februari genomfördes en specialklubbskonferens på Lidingö med 
representanter från 36 specialklubbar. Vid konferensen diskuterades 
bl.a. avelsfrågor ur ett antal perspektiv och SKKs Utställnings- och 
championatbestämmelser

Länsklubbarnas ordförande träffas ett par gånger per år och repre-
sentanter från SKK deltog vid några av dessa möten.

Länsklubbarna höll sin länsklubbskonferens på Bommersvik i Söder-

Remisser

• Hur samarbetet med kennelkonsulenterna fungerar

• Om klubbarna har arbetsordningar

• Fråga till klubbar om anledningen till varför de inte deltagit på 
de två senaste kennelfullmäktige

Med anledning av generellt låg svarsfrekvens på remisser och 
förfrågningar från SKK har CS beslutat ta upp denna fråga på KF 
2007 för att fastställa nya regler där avsikten är att svarsfrekvensen 
från klubbarna ska öka.

Centralstyrelsen (CS) skickade ut två remisser och ett antal förfråg-
ningar till de anslutna klubbarna. 

Remisserna avsåg; 

• Nya championatbestämmelser

• Fullmaktsröstning eller inte vid KF

Under året har vidare ett antal förfrågningar skickats ut, bl.a.:

• Hur samarbetet mellan klubbar och kommuner fungerar

Klubbstöd

Under 2006 har FK godkänt stadgeändringar för femton klubbar. 
CS har gett FK i uppdrag att se till att samtliga specialklubbar och 
avtalsanslutna klubbar följer SKKs typstadgar.

FK har samlat SKKs informationsmaterial som rör klubbverksamhet 
i ett paket om föreningsteknik. 

FK har diskuterat förutsättningarna för att bilda en specialklubb för 
vattenhundar samt för raser med inriktning på vildsvinsjakt. I båda 
fallen har ingen lösning uppnåtts. Ledamöter från FK och CS har 
deltagit i en utredning av Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens 
framtida organisation.

FK har provat att via elektronisk post skicka ut veckoinformation 
till några utvalda klubbar. Under 2007 kommer försöket att perma-
nentas så att en övervägande del av den information som skickas 
ut till klubbarna varje vecka sker via elektronisk post.

För att bistå SKKs klubbar har CS utsett Föreningskommittén, FK, 
men har även inom sig fördelat ett kontaktansvar.

FK har under 2006 haft ett flertal möten med representanter för 
olika specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar. Kommitténs 
ledamöter, ledamöter från CS eller kanslipersonal, har deltagit i 
ett antal årsmöten där det av olika skäl bedömts som önskvärt att 
någon från SKK deltog. FK har biträtt vissa klubbar med extra-
ordinära insatser i olika grad. Berörda klubbar har varit Svenska 
Bassetklubben, Svenska Grand Danois Klubben, Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, Svenska Leonbergerklubben, Svenska Dogo 
Argentinoklubben, Svenska Gårds- och Vallhundklubben samt Luleå 
Lokala Kennelklubb.

I ”Frågebanken”, som finns på SKK hemsida publicerar FK löp-
ande svar på inkomna föreningsfrågor. Ett av FKs återkommande 
arbeten är att godkänna stadgeändringar i SKKs anslutna klubbar. 
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Ekonomiska bidrag

hundsfonden. Totalt samlades 166 000 kronor in under 2006.

För att stödja informationsarbetet och öka möjligheten till att ut-
bildningen av assistanshundar ska omfattas av gällande lagstiftning 
för stöd till handikapphjälpmedel anlitade SKK ett kommunikations-
företag som under 2006 arbetat med frågor runt assistanshundar.

Nya bidragsregler fastställdes under 2006 för deltagarna i de svenska 
representanterna i Junior Handling. 

Ur den ändamålsbestämda Landslagsfonden betalades 63 543 
kronor ut för stöd till olika landslags deltagande på VM, EM eller 
europacuper.

Under 2006 betalade SKK ut 993 000 kr i bidrag till anslutna klub-
bar. Fastställda bidragsregler finns för konferenser som arrangeras 
för domare, avelsråd/uppfödare bidrag för informationsspridning 
samt deltagande på KF. 

Från 2004 till 2006 har en insamling skett för stöd till utbildning 
av assistanshundar. Under 2006 delades 370 000 kronor ut till 26 
personer för att de ska kunna påbörja utbildningen av sina hundar 
till assistanshundar. Totalt har 42 personer fått ekonomiskt stöd från 
Assistanshundsfonden för utbildning av sina hundar.

SKK bidrog med 5 kronor per besökare på HUND2006 till Assistans-

Internationellt samarbete

The Kennel Club (KC) och amerikanska kennelklubben, The Amer-
ican Kennel Club står utanför FCI. Med båda dessa har FCI sedan 
länge ett samarbete och accepterande av respektive kennelklubbs 
utfärdade dokument. Med KC har SKK sedan några år fördjupat 
sina kontakter.

Inom norden är samarbetet organiserat i Nordisk Kennel Union 
(NKU), som har verkat sedan 1930-talet i denna funktion. Arbetet 
i NKU är av samrådande karaktär då NKU inte är en beslutande 
instans.

SKK ingår som medlemsorganisation i Fédération Cynologique 
Internationale (FCI) som är en internationell sammanslutning av 
83 kennelklubbar runt om i världen.

Som medlem i FCI har SKK rätt att anordna internationella utställ-
ningar, prov och tävlingar. De kennelnamn som SKK godkänner får 
ett internationellt skydd genom FCI. Som medlem i FCI erkänner 
SKK varje hundras hemlands rasstandard, detsamma gäller alla andra 
FCI-länder avseende de raser som har Sverige som hemland.

Två av världens största kennelklubbar, engelska kennelklubben, 
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Regeringskansliet

SKK har därutöver besvarat följande remisser:

• Fjälljaktsutredningen

• Nya skatteregler för ideella organisationer

• Tjänstehundsutredningen

• Sanktionsavgiftsutredningen

SKK har delgivit den statliga utredaren, Bertil Norbelie, sina 
synpunkter på effekten av nedläggningen av Djurskyddsmyndig-
heten.

Ann-Charlotte Hillberger har på förslag av SKK förordnats som 
ledamot i Veterinära Ansvarsnämnden.

SKK uppvaktade tillsammans med Svenska Jägareförbundet och 
LRF de olika partiledarna inför riksdagsvalet med krav på en bättre 
rovdjursförvaltning. I samband med riksdagsvalet skickade SKK till 
de olika partierna ett antal frågor i hundrelaterade ärenden. Svaren 
publicerades på SKKs webbplats.

Under året har ett flertal kontakter tagits med Jordbruksdeparte-
mentet. 

F.d. jordbruksminister Ann-Christin Nykvist uppvaktades i januari. 
Vid mötet utlovades förändringar under våren 2006 i reglerna 
i Jaktförordningen som reglerar möjligheten att skydda hund 
mot rovdjursattacker. Löftet infriades dock inte. I slutet av 2006 
uppvaktades nuvarande jordbruksministern, Eskil Erlandsson. Vid 
mötet diskuterades åter frågan om förändringar i Jaktförordningen, 
synpunkter kring de tre statliga utredningarna; om tjänstehundar, 
hundansvarsutredningen och sanktionsavgifter. De ökade problem-
en med smällare och raketer togs också upp.

SKK har under året deltagit i tre olika hearings som anordnats av 
tre olika statliga utredningar; rovdjursförvaltningen, den statliga 
veterinärorganisationen och sanktionsavgifter för brott mot bland 
annat djurskyddslagen.

SKK och omvärlden

Svenska Kennelklubbens 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 vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet”

SKKs samverkan med externa företrädare sker genom styrelsens och ledningens fortlöpande kontakter 
samt i förekommande fall genom respektive kommitté och arbetsgrupp.

Statliga myndigheter

SKK skrev till Djurskyddsmyndigheten angående det djurplågeri 
som pyroteknikanvändandet varje år leder till.

SKK ingår i två referensgrupper som Jordbruksverket har bildat, 
Djurhälsorådet, som bistår Sveriges chefsveterinärer i deras arbete 
inom EU samt en referensgrupp för nya införselregler. SKK före-
träds i båda grupperna av VD, Ulf Uddman. Grupperna hade sju 
möten under 2007.

SKK samverkade nära med det projekt som Jordbruksverket och 
Tullverket startade i början av 2006 för att stoppa insmuggling av 
hundar till Sverige. I slutet av 2006 hade ett flertal personer dömts 
till fängelse för sina lagbrott i olika smuggelförsök.

SKK besvarade en skrivelse från Jordbruksverket rörande SKKs 
rasvårdsprojekt. I mars deltog även SKK vid ett möte med bland 
annat jägarorganisationer för en diskussion kring åtgärder med 
anledning av utbrotten av fågelinfluensan.

SKK följer, på uppdrag av SJV, verksamheten med artificiell in-
semination på hund i Sverige. Ansvarig veterinär är Anne-Sofie 
Lagerstedt. 

SKK har sedan många år ett avtalsreglerat samarbete med Sveriges 

De myndigheter som handlägger huvuddelen av de frågor som 
berör SKK är Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket.

Följande remisser från Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksde-
partementet har besvarats;

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, 
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och 
hobby; Dnr 20-44/05

Ändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:6) 
om märkning och registrering av hundar

Förslag till föreskrifter om införande av förordning (EG) nr 1/2005 
(om transport av levande djur)

Djurskyddsmyndighetens rapport Djurskyddstillsyn i samband med 
tävlingar med djur, Jo 2004/2343

Förslag till nya föreskrifter om slakt och annan avlivning, Dnr 
2005/7179

SKK har flera gånger träffat Djurskyddsmyndigheten med anledning 
av att myndigheten gör en total översyn av samtliga föreskrifter som 
de ansvarar för, bland annat regler för uppfödning, djurtransporter 
och tävlingsveterinärer, avel av sällskapsdjur.
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Samverkande företag

över två miljoner kronor för att förbättra hundars hälsa.

SKK har flera större samarbetsavtal med de marknadsledande 
foderföretagen avseende sponsring av tävlingar och olika infor-
mationsinsatser. Under året slöts ett nytt avtal med Master Food 
rörande bland annat utställningsverksamheten. 

Med ett flertal olika företag, till exempel Wasa Kredit, Silja Line, 
Preem och SAS/Trust har SKK avtal som ger medlemmarna olika 
rabatter på respektive bolags produkter eller tjänster. 

SKK samarbetar med Djurförsäkringsbolaget AGRIA, som har en 
marknadsandel om cirka 60 % av Sveriges försäkrade hundar. 

I AGRIAs styrelse representeras SKK av CS-ledamoten Hans Forsell. 
Under året har SKK medverkat i Agrias skadeprövningsnämnd, 
särskilda valberedning samt produktkommitté – smådjur. SKK och 
Agria samverkar fortlöpande i forskningsfrågor och har sedan lång 
tid tillbaka ett nära samarbete med SLU. Tillsammans med Agrias 
forskningsanslag till sällskapsdjursektorn får svensk hundforskning 

Samverkande organ

SKK är medlem i Studiefrämjandet (Sfr) och är gemensamt Sfrs 
största medlemsorganisation.

SKK tog i samarbete med SLU initiativ till att bilda ett tjänstehunds-
råd med representanter från polis, försvar, tull, kriminalvården samt 
Synskadades Riksförbund. Under 2006 har rådet haft tre möten.

SKK deltog i ett samverkansprojekt mellan Uppsala läns landsting 
och SLU med arbetsnamnet – Djur i vården.

SKK är medlem i Svenskt Friluftsliv, en ideell organisation bestående 
av Sveriges nitton största friluftslivs- och främjande organisationer. 
SKKs VD ingår som ledamot i organisations styrelse.

Inom nätverket SVO, samverkande organisationer, samverkar 
SKK med sju av landets större ideella organisationer inom olika 
intresseområden, bland annat när det gäller avtal rörande med-
lemsförmåner.

Samverkande organisationer

led i detta arbete har ett planeringsarbete påbörjats för att ansöka 
om ett svenskt värdskap 2010 för den internationella konferensen 
”Human Animal Bond” som vart tredje år samlar bortåt 1000 
forskare från hela världen.

SKK tog ett initiativ för möte mellan SKK och Sveriges kommuners 
miljöchefer, Länsveterinärföreningen och Djurskyddsinspektörernas 
riksförening för att diskutera tillsynsfrågor av hundverksamheter.

Sedan tre år tillbaka samverkar SKK med Svenska Service- och Sig-
nalhundsförbundet och Föreningen Nordiska Assistanshundar för 
att förbättra förutsättningarna för att kunna utbilda assistanshundar 
till stöd för personer med olika funktionshinder.

SKKs interna arbete med frågor kring SKK och omvärlden hanteras 
bland annat i kommittén Hunden i Samhället.

För att få bättre kunskap om antalet, andelen rashundar med mera, 
gav SKK under hösten Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag 
att undersöka hundbeståndet i Sverige. Totalt tillfrågades 20 200 
svenskar.

SKKs samarbete med Svenska Jägareförbundet (SJF) är både mång-
årigt och djupt. 

Möten har ägt rum under året med SJF på både styrelse- och tjänste-
mannanivå för att diskutera gemensamma frågor. 

SKK och SJF anordnade en temadag i april på Öster-Malma med 
temat ”Gemensamma/generella bestämmelser inför 2007, yttre hot 
mot vår verksamhet samt Jakthundens roll i viltförvaltningen.”

SKK stödjer organisationen Manimalis som verkar för att öka 
kunskapen om sällskaps-djurens betydelse i samhället. Som ett 

Flertalet av Rikspolisstyrelsens länspoliscentraler har varit uppkopp-
lade mot SKKs register över ID-märkta hundar och katter: Dagligen 
hittar polisen på detta sätt ägare till upphittade hundar, periodvis 
så mycket som upp till 50 per dag.

SKK har fått tillstånd från Naturvårdsverket att ge dispens för viss 
träning och provverksamhet av jakthundar under perioden från 
den 1 mars till 20 augusti. 

SKK deltog under 2006 i möten med Skolverket och gav SKKs 
synpunkter på utbildningsplanerna i ämnet hund.

SKK samverkar med Rikspolisstyrelsen respektive Tullverket med 
att utse årets polishund respektive narkotikasökhund.

SKKs förslag till kompletterande köpeavtal godkändes av Konsu-
mentverket under 2006.

Lantbruksuniversitet (SLU) avseende bland annat avelsfrågor. Detta 
samarbete har även resulterat i bildandet av ett kunskapscentrum 
inom SLU med namnet Kompetenscentrum smådjur. Inom ramen 
för detta genomfördes bl.a. ett antal riktade utbildningar för olika 
intressegrupper, inklusive SKK. Under 2006 har SLU bistått SKK 
med röntgenavläsande veterinär.

SKK har ett avtal med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 
om att analysera dopningprov åt SKK och åt organisationer som 
SKK samarbetar med, vid olika hundtävlingar. SKK har vidare ett 
samarbete med Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) för 
tester av hårprover som tas vid utställningar. Under 2006 analyser-
ades totalt sjutton prov. 

SKKs VD valdes in i SVAs forskningsråd under 2006.

Forts: Statliga myndigheter
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Svenska kynologiska akademin

och där personal från Kungliga Biblioteket har bistått med hjälp.

Under 2006 har ett bokprojekt genomförts med målsättning att ge 
ut en samlingsvolym över de svenska hundraserna. Boken beräknas 
vara klar för utgivning i slutet av 2007.

Syftet med akademin är att värna om det kynologiska arvet i Sver-
ige. Akademin kommer att bestå av arton ledamöter, utsedda av 
CS. För närvarande har akademin fem ordinarie ledamöter och 
två adjungerade.

Akademin har under året arbetat med att färdigställa SKKs bibliotek 

Juridiska processer och rådgivning

av nämnda belopp. Hela det tvistiga och obetalda beloppet har 
tidigare år reserverats för i SKKs balansräkning. I månadsskiftet 
februari/mars 2007 kommer målet att avgöras i huvudförhandling 
vid Jönköpings tingsrätt.

En tidigare medlem som uteslöts av SKKs Disciplinnämnd 2004 
stämde SKK med begäran att tingsrätten skulle häva beslutet. 
Vidare yrkades att tingsrätten skulle meddela förbud för SKK att 
verkställa uteslutning. Det sistnämnda kravet har avslagits av såväl 
Stockholms tingsrätt som Svea hovrätt. Huvudförhandling i målet 
beräknas ske under 2007.

SKKs kostnadsfria juridiska rådgivning till medlemmar är omfatt-
ande. Genom rådgivning per telefon eller via e-post gav SKK råd 
i ett stort antal ärenden. Av dessa ärenden ledde 159 fall till ett 
juridiskt ärende innebärande att någon av SKKs juridiskt sakkunniga 
kopplades in i ärendet. Ärenden handlar företrädesvis om tvister i 
samband med köp och försäljning av hund samt fodervärdsavtal.

SKK förde på uppdrag av Jordbruksverket (SJV) det officiella re-
gistret över ID-märkta hundar. SKK sade upp avtalet i mars 2003 
till den 31 december 2003. Med anledning av obetalda fakturor 
på ca 8,2 mnkr lämnade SKK under 2004 en stämning på SJV 

Internationell samverkan

land, Norge, Danmark och Island. NKUs arbetsutskott hade möten 
i mars och september.

Därutöver har NKUs fackkommittéer/arbetsgrupper för vetenskap, 
röntgenpanelen, lydnadsprov, agility samt junior handling. Grup-
perna sammanträder vid behov.

Under året möttes de fyra kennelklubbarnas chefstjänstemän och 
ansvariga för registreringsavdelningen för att diskutera gemen-
samma frågor, bl.a. en nordisk databas för de registrerade hundarna 
i Norden.

SKK och Dansk Kennel Klub genomförde ett möte på Arlanda 
för att gå igenom förutsättningarna för att få rasen dansk/svensk 
gårdshund internationellt erkänd av FCI.

Övriga internationella kontakter

SKKs bilaterala diskussioner med Engelska Kennelklubben (KC) 
fortsatte under 2006. 

SKK deltar fortlöpande i den samrådsgrupp rörande bedömning 
av armbågsleder, International elbow group, som fastställer den 
globala standarden. 

Fédération Cynologique Internationale (FCI)

FCIs generalförsamling hålls vartannat år. Nästa ordinarie möte 
äger rum 2007. 

Åke Hedhammar är ledamot i FCIs vetenskapliga kommitté och 
Renée Willes är ledamot i FCIs standardkommitté. Båda kommitté-
erna hade möten i Stockholm i juni. I samband med kommittéernas 
möten anordnades en förevisning av ett femtiotal dansk/svenska 
gårdshundar med anledning av att SKKs och Dansk Kennel Klubs 
avsikt att begära att få rasen erkänd av FCI.

SKK deltar med representanter i samtliga FCIs fackkommittéer. 

FCIs europasektion möttes en gång under 2006 i Finland i sam-
band med FCIs europautställning. FCIs avelskommitté höll sitt 
årliga möte i Lund 2006. SKKs representanter är ordförande i tre 
av FCIs fackkommittéer, de för drivande hundar, retriever samt 
spanielkommittén. Sverige utsågs under 2006 att under 2008 stå 
som värd för europapokalen för drivande hundar.

Nordisk Kennel Union (NKU)

NKU består av representanter från kennelklubbarna i Sverige, Fin-
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Utmärkelser

Årets Polishund

”Pongo”, Salta Killens Äskil (schäfer), förare Robert Ekelund

Årets Narkotikasökhund

”Robby”, (engelsk springer spaniel), förare Anders Mårtensson

Årets Lydnadshund

”Nico”, Fugelsang Attractive Nico, ägare Berit Sjöberg

Övriga utmärkelser

Årets Uppfödare

Kennel Caci’s (amerikansk cocker spaniel), Carina Östman,  
Borlänge

Årets Junior Handler

Elisabeth Ahrfeldt, Bromma

Bo Jonssons Lydnadsstipendium

Kenth Svartberg

Utbetalade medel från SKKs Minnesfonder

Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesfond

Anna Alfredsson, Ljungskile

Karin Mattsson, Norrtälje

Stina Mattsson, Norrtälje

Utmärkelser HUND 2006 och My Dog

Årets Hund

FINV-04-05 Intuch Norduch Nordv -03-04-05 SV-03-04-05 Caci’s 
Cute Carmen, äg. Gun-Marie Blom, Stora Vika

Blågula Hund

Int.Ch Lillmustie’s Goliath (svensk lapphund) äg. Ingrid Bååth, 
Klagstorp

Årets Bragdhund

Kazper (blandras) äg. Linda Loodh
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Registrering av hundar

prövning sker av de raser som registreras i SKKs stambok för första 
gången till att acceptera samtliga FCIs-raser för registrering med 
två undantag. Regeln träder i kraft 2007-01-01.

Nya raser som registrerades i SKKs stambok under 2006 är russkiy 
toy (grupp 9) och griffon nivernais (grupp 6).

Under 2006 registrerades 60 693 hundar mot 60 327 år 2005. 
Fördelningen per rasgrupp framgår av vidstående tablå. Regist-
reringsutvecklingen har varit positiv för åttonde året i rad, vilket 
innebär att SKK 2006 registrerade nära 14 000 fler hundar i jäm-
förelse med 1998.

CS beslutade under 2006 att ändra tidigare regel att en särskild 

SKK – avel och uppfödning

Svenska Kennelklubbens 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 rasrena hundar. 

Detta mål har funnits i SKKs stadgar sedan dess tillkomst.

CS löpande arbete inom detta område hanteras av Avelskommittén (AK), Uppfödar- och Kennel-
konsulentkommittén (UKK) och Standardkommittén (StandK). Därutöver har SKK knutit till sig ett 
antal kontrakterade veterinärer och genetiker.

  2006 2005 Ändr (st) Ändr (%)

Grupp  1 Vall-, boskaps- och herdehundar 7 802 7 677 125 1,6%
Grupp  2 Schnauzer och pinscher, molosser… 8 751 8 438 313 3,7%

Grupp  3 Terrier 6 564 6 408 156 2,4%

Grupp  4 Taxar 1 777 1 886 -109 -5,8%

Grupp  5 Spetsar och raser av urhundstyp 6 646 6 729 -83 -1,2%

Grupp  6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar 4 050 4 078 -28 -0,7%

Grupp  7 Stående fågelhundar 1 956 2 091 -135 -6,5%

Grupp  8 Stötande, apporterande och vattenhundar 11 751 12 254 -503 -4,1%

Grupp  9 Sällskapshundar 10 140 9 509 631 6,6%

Grupp 10 Vinthundar 1 256 1 257 -1 -0,1%

 TOTALT 60 693 60 327 366 0,6%
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Avelsstöd

samarbete med försäkringsbolaget AGRIA genomfördes ett flertal 
utbildningstillfällen för klubbars avelsråd i AGRIAS skadestatistik-
program ”AGRIA Breed Profile” som beskriver respektive ras mest 
väsentliga hälsoproblem.

Mycket av tiden för SKKs avelskonsulent har under 2006 tagits 
i anspråk för utveckling av ett nytt IT-system benämnt ”SKK Av-
elsdata” som lanserades i april 2006 till hjälp för uppfödare och 
avelsråd. Under 2006 har programmet haft ca 250 000 besök av 
närmare 10 000 unika användare och som av många användare 
rönt stor uppskattning.

SKKs samverkan med SLU i avelsfrågor kanaliserades genom en 
separat arbetsgrupp – Hundgenetikgruppen som hade några 
möten under året. 

AK betalade under året ut bidrag till sex klubbar för avel- och 
uppfödarkonferenser.

KF 2001 beslutade att samtliga raser registrerade i SKK ska ha en 
fastställd rasspecifik avelsstrategi (RAS) till 2004. Mycket av AKs 
arbete under 2006 har inriktats på att stödja ras- och specialklub-
bar i detta arbete. Målsättningen att alla raser ska ha en fastställd 
RAS har dock inte kunnat uppnås. 185 stycken RAS hade per den 
31 december 2006 skickats till SKK. Av dessa har 138 st. fastställts, 
tretton har återremitterats och övriga bereds inom SKK . Under 
2006 fastställdes 50 RAS. Arbetet kommer att fortsätta tills projektet 
är slutfört.

Två kurser riktade till avelsråden genomfördes under året. Under 
2006 tillsattes två arbetsgrupper för att förbereda nästa steg i ar-
betet med RAS. Den ena gruppen ska arbeta med riktlinjer för hur 
man på bästa sätt ska kunna ge stöd till klubbarnas RAS-ansvariga. 
Den andra gruppen arbetar med frågor som rör utvecklingsarbetet 
med RAS.

Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer godkändes under året. I 

Hälsoprogram

tidigare SKK-modellen för HD för drever, västgötaspets samt stövare 
och avläser nu enbart efter FCI-modellen.

Armbågsdysplasi (AD)

Vid årets slut ingick tio raser i SKKs genetiska hälsoprogram av-
seende AD.

Antalet avlästa röntgenbilder avseende AD uppgick 2006 till 12 
399, vilket är en ökning med 5,0 % jämfört med 2005 då 11 
813 bilder bedömdes. Avläsningen har gjorts av samma personer 
som för HD.

Under året genomfördes kvalitetssäkring av avläsningen inom NKU 
även för AD-bilder.

Inga nya raser tillfördes programmet under 2006.

Ögonundersökningar

SKKs genetiska hälsoprogram avseende olika ögonsjukdomar 
som innebär krav på ögonundersökningsresultat på avelsdjuren 
före parningen omfattar sjutton raser. Under 2006 genomfördes 
17 332  ögonundersökningar mot 16 879 år 2005 vilket är en 
ökning med 2,7 %.

SKKs ansvariga veterinär för hälsoprogrammet – ögon, är Lennart 
Garmer. Ett flertal möten och samråd har skett under året med 
olika klubbar.

Vid Cornell universitet i USA har de verksamma forskarna under 
året publicerat att de funnit genen för en form av ögonsjukdomen 
PRA – prcd-PRA. Under 2006 har ett flertal möten ägt rum med de 
klubbar som har använt de nya gentesterna för att fastställa vilken 
status den enskilda hunden har avseende just denna specifika form 
av ögonsjukdomen PRA. SKK har under 2006 fastställt hur arbetet 
med att säkerställa att de olika DNA-testerna även är tillämpliga på 
den svenska populationen av respektive ras. Vidare har SKK tagit 
fram remissblanketter som ska användas i samband med DNA-tester. 
Under 2006 registrerade SKK 343 prcd-PRA-undersökningar.

Under året infördes juvenil katarakt (totalt registrerades 11 under-
sökningar) för bostonterrier och linsluxation för lancashire heeler 
i hälsoprogrammet

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

• genetiska hälsoprogram

• mentala hälsoprogram

• hälsoprogram på populationsnivå

För att utvärdera effekterna av SKKs olika pågående hälsoprogram 
tillsattes under 2006 en arbetsgrupp som ska ta fram utvärderings-
modeller. Under 2007 kommer bl.a. arbetet med hur avelsarbetet 
med att minska frekvensen hjärtfel hos cavalier king charles spaniel 
att redovisas.

Genetiska hälsoprogram;

Höftledsdysplasi (HD)

Vid årets slut ingick 114 raser i SKKs genetiska hälsoprogram 
avseende HD. Under året har följande raser tillkommit: tibetansk 
mastiff och perro de agua español

Antalet avlästa röntgenbilder avseende HD uppgick 2006 till 20 
278, vilket är en ökning med 2,4 % jämfört med 2005 då 19 801 
bilder avlästes. Avläsningarna har gjorts av Håkan Kasström, Kerstin 
Hansson samt Finska Kennelklubbens avläsare, Annie Liman.

I början av 2006 meddelade Lars Audell, som avläst röntgenbilder 
åt SKK sedan 1970-talet, att han inte längre avsåg att biträda SKK 
med anledning av det beslut som KF tagit. Under året påbörjades 
en utbildning av veterinär Jessica Ingman för avläsning av HD- och 
AD-bilder. I början av 2007 övergick utbildningen till att hon blev 
SKKs tredje avläsare.

För att öka enigheten och kvaliteten på röntgenavläsningen i 
Europa, genomförde FCI på initiativ av de nordiska länderna ett 
internationellt seminarium i Köpenhamn under våren.

NKU-länderna har fortsatt sitt kvalitetssäkringsarbete som innebär 
att 20 bilder per land, slumpvis utvalda, avläses varje kvartal av hela 
röntgenpanelen inom NKU. Vid varje möte inom den nordiska 
röntgenpanelen sker en genomgång av de hundar där avvikelser 
finns i bedömningarna.

Per den 31 december 2006 avslutade SKK avläsningar enligt den 
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Uppfödarstöd

avtal för köpekontrakt då betalning sker genom att en del betalas 
kontant och en del som rätt för säljaren till en valpkull. Detta avtal 
är ett komplement till SKKs ordinarie standardavtal som följer med 
samtliga registrerade valpar hos SKK. Under 2006 presenterades ett 
nytt låneavtal för tjänstehundar i samhällets tjänst.

Ett utvecklingsarbete med att ta fram ett nytt valpbesiktningsintyg 
som är starkare kopplat till SKKs olika köpe- och fodervärdsavtal 
påbörjades.

Inom UKK genomfördes en enkät för att följa upp klubbarnas 
avelsrådgivning och valphänvisningssevice. Utfallet av denna enkät 
är att CS föreslår KF 2007 att SKK åter ska bli mera aktiv i att ge 
uppfödarna stöd med valphänvisning.

SKKs avgift för att utfärda exportstamtavlor avvecklades under år 
2006.

CS fortlöpande arbete för att stödja uppfödarna sker främst genom 
AK och UKK.

UKK har deltagit i flera uppfödarmöten. Samtliga uppfödare inom 
SKK, ca 14 000, har också fått ett informationsbrev under året.

Inom UKK behandlades 419 fall där uppfödare överträtt SKK reg-
elverk, mot 305 ärenden 2005. Överträdelserna avser främst de 
olika regelverk som reglerar vilka krav SKK ställer på hundar som 
används i avel. Överträdelser har skett i ca 3,0 % av de totalt cirka 
14 000 valpkullar som registrerades 2006.

SKK har under året tagit kontakt med flera klubbar där andelen brott 
mot SKKs hälsoprogram har varit oproportionerligt stort för att 
förbättra kunskapen om gällande regelverk hos rasens uppfödare.

Konsumentverket godkändes 2006 SKKs förslag till nytt standard-

Kennelkonsulentverksamheten

grupper med representanter för SKK och berörda myndigheter 
påbörjades.

Under året hölls sex regionala träffar med kennelkonsulenter. 
Samtliga länsklubbar tillfrågades om sitt samarbete med de ken-
nelkonsulenter som är verksamma inom klubben.

I april genomfördes en grundkurs för blivande konsulenter.

SKK har för närvarande 90 auktoriserade kennelkonsulenter samt 
femton elever under utbildning. Under året auktoriserades fyra 
personer och en avauktoriserades på egen begäran. Under 2006 
genomfördes 2 181 kennelbesök mot 1 811 besök 2005.

Samråd har även under 2006 skett med Djurskyddsinspektörernas 
riksförbund samt länsveterinärernas riksförbund i gemensamma 
angelägenheter och ett arbete med att skapa fyra djuromsorgs-

Ansvarig veterinär för verksamheten under 2006 har varit Anne-
Sofie Lagerstedt.

Mentala hälsoprogram;

De sexton raser som Svenska Brukshundklubben har rasansvaret 
omfattas samtliga av kravet att båda föräldradjuren måste vara 
mentalbeskrivna innan avkomman kan slutregistreras i SKK.

För rasen border collie finns ett motsvarande registreringskrav på ett 
genomfört vallhundsprov innan avkomma kan registreras i SKK.

Hälsoprogram på populationsnivå

SKK har för närvarande två program med inriktning på populations-
genetik, begränsning av avelsanvändande av enskilda hanhundar 
samt korsningsavel mellan olika raser.

För hamiltonstövare, smålandsstövare, schillerstövare, finsk stövare 
samt hälleforshund har antalet kullar efter en enskild hanhund som 
får användas i avel begränsats. För samtliga raser gäller, avseende 
tikar, maximalt fem kullar.

Rasinkorsning för att minska rasens genetiska störningar sker för 
närvarande för schillerstövare och smålandsstövare. Under 2006 
godkändes några inkorsningar i dessa raser. Därutöver godkändes 
enskilda korsningar inom rasen miniatyr bullterrier, belgiska vall-
hundar och clumber spaniel.

Arbetet med att utvärdera rasen gotlandsstövare, som pågått sedan 
1989, avslutades för SKKs del under året.

Hjärtundersökningar

SKK registrerade under 2006 1 125 hjärtundersökningar mot 1 121 
under 2005 för rasen cavalier king charles spaniel. En utvärdering 
av hälsoprogrammet påbörjades under 2006.

Patella luxation

År 2006 registrerade SKK 1 100 undersökningar avseende patella 
luxation mot 897 år 2005. Registrering sker för elva raser. 

Knäledsavläsningar

för rasen boxer sker avläsningar av röntgenplåtar på hundarnas 
knäleder, Under 2006 avlästes 427 bilder mot 389 år 2005.

Övriga DNA-tester:

CLAD, irländsk setter 8 undersökta mot 24 år 2005

Nattblindhet briard 3 undersökta mot 36 år 2005

Blödarsjuka, hemofili 7 undersökta mot 8 år 2005

Åke Hedhammar har såsom SKKs vetenskapliga rådgivare ansvaret 
för SKKs veterinärfrågor. Därutöver har även ovan nämnda veteri-
närer ansvaret för sina specifika hälsoprogram. För den genetiska 
utvärderingen av olika sjukdomar har personer från SLUs husdjurs-
genetiska institution varit involverade.

SKK och Jordbruksverket har ett samarbetsavtal avseende seminverk-
samheten på hund i Sverige. Avtalet ger SKK ett stort inflytande på 
hur seminverksamheten ska hanteras på hund i Sverige. 
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Forskning

främja insatser för att främja avel av rasrena hundar i enlighet med 
SKKs målparagraf. Fonden är ett komplement till det forskningsstöd 
SKK kan bidra med. 

Under 2006 har medel till sex olika projekt delats ut med totalt 
440 000 kronor:

• Projekt rörande kost och motion som riskfaktor för HD och 
AD hos labrador retriever

• Sensorisk neuropati hos golden retriever

• Studie av diabetes mellitus hos polski owczarek nizinny

• Studie av sjukdomen ”Tollarsjuka” hos hund

• Studie av dermoid sinus hos rhodesian ridgeback

• Studie av lymfocytär tyroid (sköldkörtelrubbning) hos hund

För att förbättra samordningen vid beredningen av forskningsanslag 
finns det ett samarbete mellan de tre organisationer som kontinuer-
ligt bidrar med medel till hund-forskning, AGRIA, Thure och Karin 
Forsbergs Stiftelse (Forsbergs Stiftelse) samt SKK. 

Under 2006 beslutade SKK och AGRIA att bilda Stiftelsen Svensk 
Smådjursforskning för att samordna respektive organisations 
forskningsanslag. Ett samarbete har påbörjats med Svensk Lant-
bruksforskning samt Stiftelsen Svensk Hästforskning.

SKK förvaltar två stiftelser, Stiftelsen Svenska Kennelklubbens Forsk-
ningsfond och Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens 
Fond, som garanterar att årliga medel kan ställas till förfogande. 
Totalt uppgår nämnda reserverade medel till ca 14,5 miljoner per 
den 31 december 2006.

CS har under 2005 och 2006 avsatt 4,0 mnkr till en utvecklings-
fond för att stödja projekt inom klubbarna som har till mål för att 

Rasstandard

SKK och Dansk Kennel Klubb ansökte om officiellt erkännande av 
dansk/svensk gårdshund hos FCI.

Arbete med att ta fram nya teckningar till publicerade standarder för 
raser där det råder kuperingsförbud i rasens hemland påbörjades.

Standardkommittén har ansvaret för att gällande FCI-standarder får 
en kynologiskt korrekt översättning till svenska.

Under året har StandK fastställt tio rasstandarder. Reviderad ras-
standard för drever och västgötaspets har godkänts av FCI.

Kennelnamn

SKKs kennelnamnsregler reviderades under 2006. SKK tog även 
upp frågeställningen inom FCI med innehavare som stadigvarande 
eller under viss del av året bor i olika länder. SKK skrev även till 
FCIs styrelse i frågan.

Under 2006 inkom 1 235 ansökningar om kennelnamn mot  
1 231 år 2005. 

1 216 godkända kennelnamn publicerades. 
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Hundutställningar

anmälningar för de klubbar som använder SKKs tjänst. Under 2007 
kommer försök med differentierade anmälningsdagar att testas av 
några klubbar för Internetanmälningar. 

Till SKKs utställning i Stockholm anmäldes 7 158 hundar. Till Västra 
Kennelklubbens och Svenska Mässans gemensamma projekt ”My 
Dog” som arrangerades för första gången, anmäldes cirka 7 700 
hundar.

SKKs arbetsgrupp för planering av Världsutställningen 2008 fort-
satte sitt arbete under 2006. Ett 80-tal ras- och specialklubbar kom-
mer i anslutning till utställningen att anordna egna utställningar 
i Stockholmsområdet. Under 2006 anordnades vid två tillfällen 
fyra informationskvällar för de berörda klubbarna. Som ett led i 
marknadsföringen producerades bl.a. en reklamfilm på DVD.

CS behandlade en framställan från Svenska Brukshundklubben om 
att införa ett generellt deltagarförbud för kuperade hundar på SKKs 
utställningar, prov och tävlingar. CS beslutade att hänskjuta frågan 
till KF 2007. Detsamma gäller även en fråga om principen för att 
få arrangera Svensk Vinnarutställning.

Under året genomfördes totalt 643 utställningar med 138 370 
deltagande hundar, vilket är en ökning i jämförelse med 2005 
med 7,9 %.

Inom UtstK har revidering av kommande utställnings- och cham-
pionatregler 2007-2011 tagit mycket av tiden. Efter remissbehand-
ling fastställde CS det nya regelverket som gäller från och med den 
1 januari 2007 och fem år framåt.

Inom UtsK har en arbetsgrupp arbetat med frågor som rör regler 
och anvisningar för junior handling, domarpaket, uttagningsregler 
och principer för SKKs representationslag på nordisk vinnarutställ-
ning, Crufts, europautställningen, samt världsutställningen. 

SKKs lag tog hem segern vid den första nordisk Junior Hand-
ling-tävlingen vid Norsk Kennel Klubs utställning i Hamar i 
november.

Samtliga länsklubbar och flera specialklubbar använder SKKs IT-
verktyg ”Katalog för PC” för sin utställningsadministration.

Under året har antalet anmälda hundar via Internet fortsatt att 
vara högt och svarar i slutet av 2006 för ca 80-85 % av inkomna 

SKK och hundsporten

Svenska Kennelklubbens mål är enligt § 1 i SKKs stadgar bland annat:

att: ”främja och utveckla goda former av hundsport”

Centralstyrelsens (CS) löpande arbete inom detta område hanteras av Domarkommittén (DK),  
Utställningskommittén (UtstK), Jakthundskommittén (JhK), Prov- och Tävlingskommittén (PTK) 
och Dopingkommittén (DopK).

 2006 2005 Ändr.%

Svenskt utställningschampionat 2 992 2 634

Nordiskt utställningschampionat 219 187

Internationellt utställnings-

championat 277 305

TOTALT 3 488 3 126 11,6%

 2006 2005 Ändr.%

Internationella SKK-utst. antal tillfällen 19 18

Internationella SKK-utst. antal startande 55 669 44 473

Antal startande per utställning 2 930 2 471 18,6%

Nationella SKK-utställningar antal tillfällen 16 17

Nationella SKK-utst. antal startande 31 930 32 963

Antal startande per utställning 1 996 1 939 2,9%

Specialklubbsutställningar antal tillfällen 608 614

Specialklubbsutställningar antal startande 50 771 50 845

Per utställning 84 83 0,8%

TOTALT UTSTÄLLNINGAR

Antal tillfällen 643 649 -0,9%

Antal startande 138 370 128 281 7,9%
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Exteriördomare

ning inför den preparandkurs som kommer att anordnas under 
våren 2007.

2006 har fem exteriördomarkonferenser genomförts samt att exte-
riördomare har beviljats ett resestipendium. Under 2006 fastställdes 
konferensprogrammet för 2009 som kommer att hållas fem helger 
med elva involverade klubbar och cirka 35 raser.

Åtta raskompendier godkändes.

CS beslutade 2006 att kalla samtliga exteriördomare till en generell 
domarkonferens i november 2007.

DK hanterar utbildning och auktorisation av SKKs exteriördo-
mare.

Per den 31 december 2006 hade SKK 275 domare.

SKK auktoriserade två domare till allrounddomare under 2006 och 
har för närvarande fjorton allrounddomare.

Tretton domare fick under 2006 auktorisation som gruppallround-
er. 70 domare fick sammanlagt 299 auktorisationer av vilka 26 
utgjorde följdauktorisationer.

Under 2006 hölls två förberedande kurser i anatomi- och bedöm-

Prov

Coupe d’Europe för Retriever, Österrike

Fjortonde tävlingen om Europapokalen för drivande hundar i 
Brandlucken, Österrike.

Sverige deltog med en representant som tog en hedrade andraplats. 
SKK utsågs under 2006 att stå som värd för tävlingen 2008.

World Championship for British Pointers

VM för stående fågelhund, praktisk jakt och St. Hubertus hölls i 
Pieve Santo Stefano, Italien.

Sverige placerade sig på en femte plats i lag och individuellt placer-
ade sig den svenske hunden på sjunde plats av 57 startande.

Saint Hubertus World Championship

Sveriges herrar placerade sig på en tionde plats i lag.

I samverkan med Svenska Jägareförbundet genomfördes en konfe-
rens på Öster-Malma med tema – ”Revidering av Viltspårbestäm-
melser” samt ”Jakthundarnas användning och utveckling”

Under 2006 har bidrag getts till fem provdomarkonferenser. För 
att möta behovet av ytterligare konferenser avsatte CS ytterligare 
ekonomiska medel till konferensbidrag.

Inom SKK finns 30 fastställda provregler. JhK och PTK ansvarar 
för det löpande arbetet med frågor rörande dessa prov. För varje 
provreglemente har en eller flera specialklubbar en mycket långtgå-
ende delegering att arrangera de olika proven och därtill hörande 
frågor, detsamma gäller utbildningen av berörda domare och andra 
tävlingsfunktionärer.

Under 2006 genomfördes 3 814 prov med 47 293 startande hund-
ar, vilket är en minskning med 597 eller 1,2 %.

Inom både JhK och PTK har arbetet med att granska och fastställa 
klubbarnas förslag till reviderade provregler slutförts under 2006 
att gälla under perioden 2007-2011.

Med anledning av utbrottet av fågelinfluensan under våren 2006 
beslutade JhK om vissa restriktioner för jaktproven för Svenska 
Spaniel- och Retrieverklubben under den tid olika restriktioner 
hade införts av Jordbruksverket.

CS har avsatt medel ur tidigare års ekonomiska överskott till en 
fond för internationellt deltagande i olika europeiska mästerskaps-
tävlingar. Till fonden har ett regelverk fastställts. SKK har deltagit 
med landslag för olika jaktprov. 

Tävlingar

var vidare representerat med två domare vid den internationella 
domarkonferensen för lydnadsprov i Tyskland i oktober. SKK ar-
rangerade Nordiska Mästerskapen för Lydnadshundar 2006 vid 
HUND 2006.

SKK fastställde under året regler för den nya tävlingsformen 
Freestyle. CS tillsatte vidare en arbetsgrupp med intressenter i 
tävlingsformen för att ge CS underlag för bedömning om sportens 
kommande utveckling.

Ansvarig för tävlingsverksamheten är Prov- och Tävlingskommittén 
(PTK) och avser främst lydnadsprov och agility. Den huvudsakliga 
verksamheten inom tävlingsområdet sker i SBKs regi.

Under 2006 genomfördes 1 121 tävlingar med 79 970 startande 
hundar vilket är en ökning med 5 237 eller 7,0 %.

Under 2006 har SKK avtalat med SBK om att huvudmannaskapet 
för lydnadsprov och agility ska överföras till SBK fr.o.m. 2007. SKK 
anordnade en kurs för blivande lydnadsprovsdomare i mars. SKK 
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Agility

Nordiskt Mästerskap i Ölstykke, Danmark

Lag

Sverige fyra i lag, klass small

Sverige tog brons i lag, klass medium

Sverige tog guld i lag, klass large

Individuellt

Bästa placering individuellt stod Maria Jansson för med sin andra-
plats i klassen large med Ginza, border collie.

VM i Basel, Schweiz

Lag

Sverige placerade sig på sjätte plats, klass small

Sverige placerade sig på fjortonde plats, klass medium

Sverige placerade sig på tredje plats, klass large

Individuellt

Sverige tog inga framträdande placeringar individuellt denna 
gång.

Prov

 2006 2005 Ändr.%

Lydnadsprov – antal prov 970 910 6,6%
Lydnadsprov – antal startande 21 796 20 610 5,8%

Agility – antal tävlingar 185 175 5,7%
Agility – antal startande 58 174 54 123 7,5%

TOTALT – antal tävlingar 1 155 1 085 6,5%
TOTALT – antal startande 79 970 74 733 7,0%

Bruksprov – antal prov 878 922 -4,8%
Bruksprov – antal startande 9 988 10 494 -4,8%

Vallhundsprov – antal prov 91 127 -28,3%
Vallhundsprov – antal startande 1 334 2 031 -34,3%

Mentalbeskrivning hund – antal prov 1 099 1 099 0,0%
Mentalbeskrivning hund – antal starter 7 586 7 919 -4,2%

Tjänstehundcert – antal prov 52 28 85,7%
Tjänstehundcert – antal starter 538 134 301,5%

Jaktprov – antal prov 2 217 2 052 8,0%
Jaktprov – antal startande 23 218 23 771 -2,3%

Övriga prov *) – antal prov 524 453 15,7%
Övriga prov *) – antal startande 4 629 3 541 30,7%

TOTALT PROV – antal prov 3 814 3 610 5,7%
TOTALT PROV – antal startande 47293 47 890 -1,2%

*)  Arbets-, Drag-, Vatten-, Polarhundprov, Korning, 
 IPO/BHP/BSP och Lure coursing

 2006 2005 Ändr.%

Svenskt jaktprovschampionat 465 610

Nordiskt jaktprovschampionat 9 7

Internationellt jaktprovschampionat 0 0

Svenskt bruksprovschampionat 47 59

Internationellt bruksprovschampionat 0 1

Svenskt dragprovschampionat 5 4

Svenskt polarhundschampionat 9 21

Svenskt vallhundschampionat 2 0

Lydnadsprovsdiplom 891 825

Svenskt lydnadschampionat 95 87

Nordiskt lydnadschampionat 2 2

Internationellt lydnadschampionat 1 0

Svenskt agilitychampionat 70 56

Nordiskt agilitychampionat 0 2

Internationellt agilitychampionat 1 3

Svenskt viltspårprovschampionat 815 722

Nordiskt viltspårprovsrchampionat 3 6

Svenskt vattenprovschampionat 0 1

Svenskt ”Lure Coursing” championat 25 25

Internationellt ”Lure Coursing” championat 1 0

Bruksavelspris 29 41

Bruksuppfödarpris 31 43

SUMMA 2 501 2 515 -0,6%
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Lydnad

Complete Chilli, border collie som genom vinsten försvarade sin 
titel från 2005. Sverige tog en silverplats genom Lillemor Edström 
med Brainwaive’s Krolli. 

Även i lagtävlingen tog Sverige hem guldet Anne Dahlin, Lillemor 
Edström, Kenth Svartberg, Lena Andersson, Nancy Nilsson och 
Jörgen Jönsson, alla tävlandes med border collie.

World Dog Obedience, Poznan, Polen

Vid VM i lydnad tog Sverige en silvermedalj i lag. Individuellt 
placerade sig de svenska deltagarna på 4-7 plats.

Nordiskt Mästerskap, HUND 2006

Sverige tog guld individuellt genom Anne Dahlin och Kelliegårdens 

Dopningprov – oacceptabelt beteende

SKK har avtal med Statens Kriminaltekniska laboratorium och Stat-
ens Veterinär-medicinska Anstalt för analys av dopingprov. Under 
2006 analyserades sjutton prov.

Inom SKK finns vidare ett regelverk för hund som vid officiellt 
arrangemang uppvisar ett oacceptabelt beteende. Under 2006 
anmäldes 42 hundar för prövning av SKK.

Mellan SKK, Svenska Draghundsportförbundet, som är ett special-
förbund inom Riksidrottsförbundet och Svenska Hundkapplöp-
ningssportens Centralförbund finns ett avtal om samarbete för att 
motverka dopning inom svensk hundsport. 

Arbetet bedrivs inom den Nationella Dopningkommissionen vars 
sekretariat SKK förestår. Arbetet inom SKK leds av DopK.



19

Tidningar

TS-kontrollerade upplagan uppgick i medeltal till 105 700 (2005 
104 300).

Det redaktionella arbetet för Hundsport utförs på entreprenad av 
W&W Communicate AB, Bromma. 

Hundsport Special är SKKs tidning som speciellt riktar sig till 
uppfödare. Vid årets slut hade tidningen 4 314 prenumeranter 
mot 4 401 år 2005.

Tidningen Hundsport Funktionär SKKs tidning som speciellt riktar 
sig till olika funktionärer inom SKK. Tidningen distribueras till 
cirka 3 000 personer. Tidningens innehåll styrs av önskemål som 
framkommer från SKKs föreningskommitté.

SKK äger och ger ut tre tidningar, Hundsport, Hundsport Special 
och Hundsport Funktionär. Inom SKK-organisation ger i princip 
samtliga ras- och specialklubbar ut sina egna tidningar. Dess-
utom ges det även ut tidningar av klubbar på kommunnivå eller 
motsvarande. Detta innebär att inom SKK ges det ut fler än 200 
hundtidningar årligen.

Tidningen Hundsport finansieras inom ramen för SKKs uppdrag 
åt SKKs länsklubbar. Tidningen distribueras till länsklubbarnas 
medlemmar och till medlemmar i Sveriges Hundungdom.

Hundsport utkom med tio nummer, varav två dubbelnummer. 
Antalet sidor under året uppgick till 1 544 (2005, 1 424). Den 

SKK – information och utbildning

Svenska Kennelklubbens mål är enligt § 1 i SKKs stadgar bland annat:

att: ”informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård”

Centralstyrelsens (CS) löpande arbete inom detta område handhas av Utbildningskommittén (UK) 
och ett antal arbetsgrupper.

Press och media

hållning publicerats i svensk media. Samtidigt så blossar vissa 
återkommande frågor upp med jämna mellanrum bland annat 
kravet på förbud av vissa hundraser vid rapportade bitskador i  
eller utanför Sverige. Under hösten återkom även media ett flertal 
gånger med en kritisk granskning av de påstådda avelsideal som 
media anser finns hos vissa raser som innebär hälsoproblem för 
den enskilda hunden.

SKKs VD skickar varje månad ut ett brev som citeras flitigt i intern 
och extern press.

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 SKKs syn på händelser som 
inträffat under året.

Under 2006 skickade SKK ut sjutton pressmeddelanden som åter-
gavs i 316 tidningar i 360 artiklar och 21 refererades i etermedia. 
Det totala antalet pressklipp där SKK nämndes var 2 945.

Under 2006 har många positiva artiklar rörande hund och hund-

Informationsmaterial

till olika skeenden i en hunds och dess ägares gemensamma liv. 
Spridningen av detta material sker genom riktade utskick eller till 
exempel via mässor. Det mesta materialet kan också tas hem via 
SKKs webbplats.

För att ge råd och tips inför ett blivande valpköp producerades en 
ny DVD-film ”Att köpa hund” under 2006. Filmen distribuerades 
till dem som vänder sig till SKK inför sitt valpköp, som komplement 
till broschyren med samma namn.

SKK har under året sökt samverkan med trafiksäkerhetsföreningen 
NTF för att starta en kampanj för säkrare transport av hund i bil.

För att skapa underlag för en bättre konsumentupplysning över 

SKKs satsning på att årligen förse svenska skolbarn med lämpligt 
pedagogiskt material avseende hund fortsatte under 2005. SKK 
skickade ut försändelser till lärare som beställt material. Detta 
innebar att minst 35 000 skolbarn fick möjlighet att ta del av SKKs 
information. Under 2006 påbörjades ett arbete med att producera 
en DVD-med informationsmaterial till barn och ungdomar. Mål-
sättningen är att ha ett färdigt material till hösten 2007.

Till samtliga nya valpköpare skickade SKK dels en informations-
broschyr, Välkommen Valp och en nyproducerad DVD-film med 
samma namn samt en DVD-film som riktar sig till barn i ämnet 
hundkunskap.

SKK tillhandahåller vidare ett antal olika broschyrer som riktas 
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Telefon- och e-postrådgivning

allmänhet och medlemmar. Därutöver mottogs och besvarades 
cirka 31 000 mejl.

SKKs juridiska avdelning besvarade dagligen frågor rörande köp 
och försäljning av hundar.

Ett stort antal blivande hundägare vänder sig till SKK för att få råd 
inför sitt hundköp eller med frågor som uppstått kring hunden 
eller när man har frågor av allmängiltig karaktär.

SKKs informationsavdelning besvarade cirka 66 000 samtal från 

Utbildning

• Kurs i skelett och ledhälsa hos hund

• Anatomi- och bedömningsteknik, 2 tillfällen

Inom ramen för SKKs uppfödarutbildning hölls fem föreläsningar 
på olika platser i Sverige där Ulla-Britt Schwang föreläste om juridik 
för uppfödare. En viktig komponent i SKKs uppfödarutbildning är 
SKKs bokserie ”Hunduppfödaren” med tillhörande studieplaner. 
Under året nytrycktes två böcker i serien.

SKKs samarbete med Studiefrämjandet (Sfr) fortsatte. Av Sfrs med-
lemsverksamhet svarar SKK-organisationen för drygt en tredjedel. 
Totalt genomfördes 308 902 studietimmar i Sfrs regi av SKK- 
organisationen mot 337 336 år 2005. 

Inom UK bedrivs utvecklingsarbete för att ta fram kursplaner till 
SKKs blivande valpinstruktörer, SKKs ordförandeutbildning samt en 
speakerkurs. SKK delgav Skolverket sina synpunkter på kursplanerna 
rörande utbildning i ämnet hund.

UK beviljade ett videobidrag till Specialklubben för Västgöta-
spets.

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

Följande centrala kurser genomfördes under 2006 genom UK eller 
någon av SKKs övriga kommittéer:

• Konferens för utbildningsansvariga

• Kennelkonsulentkurs

• Kurs för kassörer

• Kurs för ID-märkare

• Kurs för sekreterare, steg II

• Kurs för avelsråd, steg I och II

• Kurs för utställningsarrangörer, tre tillfällen

• Seminarium för utställningsansvariga

• Kurs för lydnadsprovsdomare och tävlingsledare, två tillfällen

• Uppfödarutbildning i juridik

SKKs webbplats

länsklubbar, ras- och specialklubbar är ett utmärkt verktyg för att 
hålla sig uppdaterad om utställningar och andra aktiviteter inom 
klubbarna. En arbetsgrupp tillsattes under året för att arbeta om 
sidan och göra den lättare att hitta på.

Tidningen Hundsport har även en egen webbplats, www.hund-
sport.se, som besöktes cirka 900 000 gånger under 2006.

På SKKs webbplats, www.skk.se, gjordes cirka 3,5 miljoner besök 
under 2006 vilket innebär i snitt ca 9 500 besök per dag. På webb-
platsen publicerar SKK all den information som bedöms relevant 
för olika målgrupper.

SKKs webbplats står till tjänst med mycket information och möj-
ligheter för uppfödare, medlemmar och funktionärer. Länkar till 

Forts: Informationsmaterial

Svenska Kennelklubben var representerat på nio hundutställningar 
med sin informationsmonter under året.

kostnaden för veterinärvård skickades en förfrågan till ett stort 
antal veterinärkliniker som ombads att ge en uppskattad kostnad 
för vissa specifika ingrepp.
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Länsklubbsuppdraget

SKK sköter medlemsregistret åt länsklubbarna samt bistår vid 
nyrekrytering av medlemmar. Under 2006 nyregistrerades ca 17 
600 medlemmar i länsklubbarna. 

Samtliga länsklubbar använder SKKs dataprogram, ”Katalog för PC”, 
för att administrera sina utställningar. På 35 utställningar, arrang-
erade av länsklubbar, var det möjligt att anmäla sig till utställning 
genom SKKs webbplats.

På länsklubbarnas utställningar inklusive SKKs utställning i Stock-
holm anmäldes 

105 876 hundar varav 87 599 deltog på utställningen. 

I SKKs samarbetsavtal med AGRIA har medel ställts till förfogande 
för länsklubbs-verksamheten. Under 2006 beviljades 18 länsklub-
bar ekonomiskt stöd med 488 000 kronor för genomförande av 
tävlingen ”årets hund”, uppfödarträffar m.m.

SKK har tecknat avtal med de 25 länsklubbarna att administrera vissa 
gemensamma frågor. SKK uppbär länsklubbarnas medlemsavgifter 
och med dessa medel finansieras medlemstidningen Hundsport 
och delar av informationsverksamheten. SKK genomför även vissa 
specifika uppdrag som ges till SKK av Länsklubbsfullmäktige. 

Länsklubbsuppdraget omsatte under 2006 39,0 mnkr mot 38,0 
mnkr år 2005. Resultatet för uppdraget 2006 var ett överskott på 6,5 
mnkr. När Länsklubbsfullmäktiges beslutade fastställda ersättning på 
4,0 mnkr betalats ut redovisades ett överskott på 2,6 mnkr. Upp-
dragets över- respektive underskott balanseras i SKKs balansräkning 
under rubriken ”Länsklubbsfonden”. Fonden uppgick per den 31 
december 2006 till 7,8 mnkr. 

Tidningen Hundsports upplaga, informationsverksamheten med 
därtill hörande juridisk rådgivning samt skolprojektet redovisas på 
annan plats i denna verksamhetsberättelse men ligger ändå inom 
ramen för länsklubbsuppdraget.

SKK – uppdrag och övrigt

Förutom de stadgemässiga målen har Svenska Kennelklubben åtagit sig ett antal uppdrag och andra 
administrativa stödtjänster.

Dotterbolag

Bolaget FAB har inte haft någon verksamhet under 2006. FABs egna 
kapital uppgår till cirka 924 000 kr. 

Aktiekapitalet i AB Fritidsrörelsernas Hus uppgår per den 31 de-
cember 2006 till ca 317 000 kr och redovisade en vinst på cirka 
10 000 kr.

Förvaltade stiftelser

För respektive stiftelse finns det angivet i respektive stiftelses stadgar 
hur kapital och avkastning ska disponeras. Totalt förvaltas cirka 15,2 
mnkr i de tre stiftelserna.

SKK förvaltar tre stiftelser, Stiftelsen SKKs forskningsfond, Stiftelsen 
SKKs donatorers fond samt Stiftelsen Ulla Segerström och Bertil 
Sted-Grens fond.

Administrativa tjänster

SKK har tecknat avtal med Länsförsäkringar Stockholm avseende en 
klubbförsäkring, till vilken 336 klubbar har anslutit sig.

I SKKs hundägarregister registrerades det nya ägare till ca 61 800 
hundar i SKKs register.

Sedan mitten av 1990-talet har SKK fört register över ägare till 
ID-märkta katter. Under 2006 nyregistrerades ca 45 400 katter i 
registret och registret omfattar idag ca 400 000 katter.

SKK har under året administrerat medlemsregistret för 25 länsklub-
bar, Sveriges Hundungdom samt sjutton ras- och specialklubbar. 
Totalt omfattade tjänsten ca 142 500 medlemmar. 

SKKs dataprogram, ”Katalog för PC”, användes av 22 ras- och 
specialklubbar. Därutöver sålde de två verksamma externa bolagen 
som har rätt att använda programvaran utställningstjänster till ett 
antal ytterligare klubbar.
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Tack!

Med uppskattning och tacksamhet noteras att SKK har en skick-
lig administrativ ledning och en mycket kunnig och intresserad 
personal. Med denna bakgrund och med en gemensam god vilja 
att arbeta mot samma mål kan SKK och Hundsverige se positivt 
på framtiden!

Centralstyrelsen riktar sitt varma tack till dem som på olika sätt 
arbetat i en positiv anda inom och för organisationen under 2006. 
Tack vare era insatser kan SKK möta med- och motgång. Den uppåt-
gående trend som startade 1999 har fortsatt att förvaltas mycket bra 
även under 2006 och ett flertal uppsatta mål har kunnat uppnås. 

Tack för ett händelserikt år!

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Per-Inge Johansson
2:e vice ordförande

Hans Forsell

Ionie Oskarson

Bo Skalin

Carl Gunnar Stafberg
1:e vice ordförande

Britt-Marie Dornell

Lars West

Karin Ågren

Ulf Uddman
VD
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Förvaltningsberättelse 2006

cinationsskydd och beredskapen för att hantera nya smittsamma 
sjukdomar är god hos berörda myndigheter.

Under 2008 kommer SKK att arrangera FCIs utställning World 
Dog Show med en budgeterad omsättning på ca. 20 mnkr. För att 
minska de ekonomiska riskerna med evenemanget har SKK avsatt 
1,5 mnkr sedan 2004  till en ändamålsbestämd fond samt årligen 
kostnadsfört nedlagda kostnader för reklam.

Ekonomi (2005-års siffror inom parantes)

För 2006 blev rörelseöverskottet 4 715 kkr (7 652) . SKKs placer-
ingar i aktie- och räntefonder hade per den 31 december 2006 en 
orealiserad kursvinst på 1 080 kkr (742). 

Av SKKs likvida tillgångar på totalt 58,1 mnkr (44,7) utgör aktie-
relaterade placeringar 11,6 mnkr (12,9).

SKKs uppdrag från länsklubbarna omsatte under 2006 39,0 mnkr 
(38,0). Efter utbetalning av länsklubbsfullmäktiges fastställda er-
sättning redovisas ett överskott på 2,6 mnkr (0,6). Inklusive läns-
klubbsuppdraget uppgick SKKs intäkter till 104,7 mnkr (103,6).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat 1 922 835 kr, balanseras i ny 
räkning.

De balanserade vinstmedlen uppgår därefter till 15 249 kkr och 
inklusive ändamålsbestämda medlen uppgår det egna kapitalet till 
39 653 kkr. Beträffande SKKs resultat och ställning i övrigt hänvis-
as till efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
samt noter.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Kennelklubben 
(SKK) lämnar härmed följande årsredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter 
dess utgång

Den positiva medlemsutvecklingen som SKK haft under några år 
fortsatte även under 2006, vilket innebar att SKK per den 31 de-
cember 2006 hade 316 236 medlemmar, vilket är drygt 56 000 
fler jämfört med 1999 när uppgången började. Medlemmarna är 
organiserade i 73 st. läns- och specialklubbar, ett ungdomsförbund 
samt 16 st. avtalsan-slutna rasklubbar. Den höga nivån på antalet 
nyregistrerade valpar har fortsatt även 2006 innebärande 60 693 
registreringar under året.

SKK lämnade en stämning mot Statens Jordbruksverk (SJV) under 
2004 för obetalda fakturor avseende det uppdrag SKK hade under 
2001-2003 att administrera det statliga hundägarregistret. SKK 
sa upp avtalet med SJV under 2003 på grund av oenighet i hur 
SKKs administrativa ersättning skulle beräknas. Huvudförhandling 
kommer att ske under mars 2007. SKKs ekonomiska krav uppgår 
till ca 8,2 mnkr exklusive kostnader för advokater och förlorad 
ränta på obetalt belopp. Hela det obetalda beloppet har reserver-
ats i SKKs bokslut under perioden 2001-2003. Skulle domen i 
tvisten utfalla till SKKs nackdel, uppskattas kostnaden för SKK till 
ytterligare 1,5 mnkr.

SKKs normala verksamhet är i liten utsträckning riskutsatt och för-
hållandevis konjunkturokänslig. En riskfaktor som kan identifieras 
är utbrott av allvarlig epidemi bland hundar vilket sannolikt skulle 
leda till verksamheten skulle kraftigt begränsas i sin omfattning, 
vilket skulle innebära negativa ekonomiska effekter för SKK.

Samtidigt ska noteras att svenska hundar har ett mycket gott vac-

  2006 2005 2004 2003 2002

Omsättning SKK 65 734 65 525 60 051 58 143 51 311

Omsättning länsklubbsuppdrag 38 991 38 042 35 338 33 784 31 447

Summa omsättning 104 725 103 567 95 389 91 927 82 758

Rörelseresultat SKK 1 924 2 900 2 017 668 164

Rörelseresultat länsklubbsuppdrag 2 581 629 -619 -356 -663

Balansomslutning 80 462 65 194 64 610 55 471 54 047

Antal anställda 68 65 63 62 62
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Resultaträkning och balansräkning

 Not 2006 2005

INTÄKTER 1 kkr kkr

Registreringsintäkter  43 701 43 736
Kommersiella intäkter  15 186 15 147
Övriga intäkter  6 847 6 642

  65 734 65 525

Länsklubbsuppdrag 2
Intäkter  38 991 38 042
Kostnader  -32 539 -33 061
Länsklubbarnas andel av medlemsavgifter  -3 957 -4 422
Ränteintäkt, Länsklubbsfond  86 70
Förändring Länsklubbsfond 14 -2 581 -629

  0 0

Kostnader
Personalkostnader  -25 595 -24 938
Lokalkostnader  -5 274 -5 259
Övriga externa kostnader  -37 158 -35 644
Avskrivningar 7 -1 369 -1 192
Avgår omfördelat till länsklubbsuppdrag  8 377 9 160

  -61 019 -57 873

Rörelseresultat  4 715 7 652

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och 
liknande resultatposter  1 844 1 066
Räntekostnader och 
liknande resultatposter  -135 -107
Värdekorrigering aktier  0 109

  1 709 1 068

Resultat efter 
finansiella investeringar  6 424 8 720

Avsättning, forskning och utvecklingsfond  -1 000 -2 000
Avsättning, Svenska Kynologiska Akademin -500 -500
Avsättning, IT-utveckling  -1 000 -1 000
Avsättning, landslagverksamhet  -1 000 -1 000
Avsättning, World Dog Show 2008  -500 -500
Avsättning, Personalutveckling  -500 0
Aktieägartillskott dotterbolag  0 -820

ÅRETS RESULTAT  1 924 2 900

 Not 2006 2005

TILLGÅNGAR 1 kkr kkr

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 2 167 1 905

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag 8 0 0
Fordringar hos dotterföretag 9 0 100
Andra långfristiga fordringar 10 10 250 10 250
  10 250 10 350

Summa anläggningstillgångar  12 417 12 255

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror  3 560 3 458

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  2 181 1 776
Övriga fordringar  442 480
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 11 3 789 4 804
  6 412 7 060

Övriga kortfristiga placeringar 12 38 555 24 933
Kassa och bank  19 518 19 720

Summa omsättningstillgångar  68 045 55 171

SUMMA TILLGÅNGAR  80 462 67 426

EGET KAPITAL OCH SKULDER  kkr kkr

Eget kapital 14 
Ändamålsbestämda medel  24 404 17 902

Balanserade vinstmedel  13 325 10 424
Årets resultat  1 924 2 900

Summa eget kapital  39 653 31 226

Forskningsfonder och donationer 15 510 529

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  5 106 3 596
Övriga skulder  2 393 2 565
Skuld till dotterbolag  820 820
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 16 31 980 28 690
Summa kortfristiga skulder  40 299 35 671

Summa eget kapital, fonder och skulder  80 462 67 426

Poster inom linjen
Ställda säkerheter  inga inga
Ansvarsförbindelser 17 11 200 12 800
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Kassaflödesanalys

  2006 2005

  kkr kkr

Den löpande verksamheten
 Årets resultat 1 924 2 900

Justeringar för poster som 
ej ingår i kassaflödet med mera 
 Avskrivningar 1 369 1 192
 Årets avsättningar till 
 ändåmålsbestämda medel 7 081 6 449

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 10 374 10 541

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
 Förändring av varulager -102 772
 Förändring av kundfordringar -405 -192
 Förändringar av övriga 
 omsättningstillgångar 1 053 -805
 Förändring av leverantörsskulder 1 510 -2 363
 Förändring av övriga rörelseskulder 3 118 3 046

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 15 548 10 999

Investeringsverksamheten
 Investeringar i materiella 
 anläggningstillgångar, not 7 -1 632 -1 360
 Avyttring/investeringar i 
 finansiella anläggningstillgångar 100 -100

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -1 532 -1 460

Finansieringsverksamheten
 Förändringar av avsättningar -596 -7 800

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -596 -7 800

ÅRETS KASSAFLÖDE 13 420 1 739

LIKVIDA MEDEL 
(kassa och bank samt kortfristiga placeringar)
 vid årets början 44 653 42 914
 vid årets slut 58 073 44 653

  13 420 1 739

Noter

NOT 1:  Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och bokföringsnämndens allmäna råd.

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Årsredovisningen för föreningen har anpassats för att på bästa 
vis beskriva verksamheten.

Någon koncernredovisning har ej upprättats eftersom SKKs 
dotterbolag bedriver verksamhet av ringa omfattning.

Koncernens egna kapital överrensstämmer i stort sett med 
SKKs.

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om ej 
annat anges i not.

Kortfristiga placeringar värderas kollektivt enligt lägsta värdets 
princip.

Varulager har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för 
bedömd inkurans.

Per bokslutsdagen har den delen av inbetalda medlemsavgifter 
som avser nästkommande år skuldförts.

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits  
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Medlemsintäkterna har periodiserats enligt medlemskapets 
faktiska längd.

NOT 2:  Resultaträkning Svenska Kennelklubben  
Länsklubbsuppdrag

SKK har i uppdrag av länsklubbsfullmäktige att handha vissa 
gemensamma angelägenheter, till exempel medlemsuppbörd, 
utgivning av tidningen Hundsport samt informationsverksamhet.

Intäkter 2006 2005
Medlemsavgifter 32 989 31 050
Kommersiella intäkter 6 002 6 992
 38 991 38 042
Kostnader
Länsklubbsuppdrag  -12 641 -12 760
Hundsport -19 898 -20 301
Länsklubbarnas andel av medlemsavgifter -3 957 -4 422
 -36 496 -37 483

Rörelseresultat 2 495 559

Ränteintäkter och liknande resultatposter 86 70

Resultat efter finansiella poster 2 581 629

Avsättning / ianspråkstagande 
av Länsklubbsfonden -2 581 -629

Resultat Länsklubbsuppdrag 0 0
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Noter

NOT 13:  Lån och ansvarsförbindelser till förmån 
för ledande befattningshavare

Inga

NOT 9: Fordringar hos dotterbolag 2006 2005

Fordran AB Fritidsrörelsernas Hus 0 100

NOT 8:  Aktier i dotterbolag Antal Bokfört 
  värde

AB Fritidsrörelsernas Hus, 
org nr. 556425-7482, andel 100% 10 000 0
Föreningsdistribution i Spånga AB, 
org.nr. 556425-3143, andel 100% 10 000 0
Summa  0

NOT 7: Inventarier 2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 16 608 15 247
Inköp 1 632 1 361
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 18 240 16 608
Ingående avskrivningar -14 703 -13 511
Årets avskrivningar -1 370 -1 192
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -16 073 -14 703
Utgående planenligt värde 2 167 1 905

Avskrivningar görs linjärt över en bedömd nyttjandeperiod om tre år, konst avskrivs ej.

NOT 6: Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter 2006 2005

Utdelningar 217 0
Räntor 1 627 1 066

Summa 1 844 1 066

NOT 5:  Avtal om avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD, verksamhetschef och mediachef från 
föreningens sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid 
om 12 månader. Vid egen uppsägning föreligger rätt till lön 
under en uppsägningstid om 3 månader.

NOT 4: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

VD 2006 2005
Löner och ersättningar 1 003 969
Pensionskostnader 251 242
Sociala avgifter   321 310
Summa 1 575 1 521

ÖVRIGA 2006 2005
Löner och ersättningar 17 142 16 674
Pensionskostnader 1 666 1 310
Sociala avgifter 5 536 5 417
Summa 24 344 23 401

TOTALT 2006 2005
Löner och ersättningar 18 145 17 643
Pensionskostnader 1 917 1 552
Sociala avgifter 5 857 5 727
Summa 25 919 24 922

Inga arvoden har utgått till styrelsen, endast kostnadsersättningar har betalats ut.

NOT 3:  Personal 2006 2005

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Medelantal anställda 68 56 12 65 53 12
Styrelseledamöter 
inkl. suppleanter 13 4 9 13 4 9
VD och ledande 
befattningshavare 4 1 3 4 1 3

Sjukfrånvaro 2006 2005
Total sjukfrånvaro 6,0% 5,8%
– därav långtidssjukfrånvaro 48,0% 47,0%
– sjukfrånvaro kvinnor 6,6% 6,9%
– sjukfrånvaro män 3,0% 0,8%
– anställda yngre än 29 år *  1,9%
– anställda 30 - 49 år 7,0% 5,6%
– anställda äldre än 50 år 4,4% 6,7%

 *) uppgift redovisas ej 2006 då antalet personer i åldersggruppen understiger 10 st.

NOT 12:  Kortfristiga placeringar

 Bokfört Marknads   
 värde värde
Aktiefonder och aktieobligationer 7 621 7 848
Aktier i noterade bolag 3 934 5 288
Räntebärande placeringar 27 000 26 499

Summa 38 555 39 635

NOT 14:  Eget kapital

Ändamålsbestämda medel Ingående Avsättning Disp. Utgående
 balans 2006 2006 balans
Länsklubbsfond 5 265 2 581  7 846
Länsklubbarnas IT utvecklingsfond 250 250  500
SKKs IT utvecklingsfond 3 336 1 000  4 336

NOT 11:  Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror 1 333 1 315
Upplupna ränteintäkter 492 653
Övriga poster 1 964 2 836

Summa 3 789 4 804

NOT 10:  Andra långfristiga fordringar

KB Fritidsrörelsernas Hus 10 250 10 250

För fordran finns säkerhet i form av pantbrev i fastigheten Möllan 1, Stockholm, till ett 
värde av 10 Mkr inom 110 Mkr.
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Noter

NOT 17:  Ansvarsförbindelser 2006 2005

Villkorad sponsorersättning 11 200 12 800
Summa ansvarsförbindelser 11 200 12 800

I anslutning till att SKK 2003 avvecklade sitt engegemang i KB 
Fritidsrörelsernas Hus, överenskoms med AGRIA om ett 10 
årigt sponsoravtal. För den händelse SKK i förtid skulle bryta 
detta avtal är SKK förpliktigad att betala 1,6 Mnkr per år som 
återstår av 10-års perioden.

Centralstyrelsen föreslår att årets överskott 
1,922,835 kr balanseras i ny räkning.
                                                  Stockholm, den 29 mars 2007

NOT 15:  Forskningsfonder och donationer

 Ingående Avsättning Disp. Utgående
 balans 2006 2006 balans
Ständiga medlemmars fond 65   65
Donationer 39   39
C.Lindhés fond 3  -3 0
Ingalill Nedermans fond 8  -8 0
Mopsordens minnesfond 14 7  21
Bo Jonssons lydnadsfond 12 50 -5 57
Gunilla Fristedt´s minnesfond 167 4  171
Segerström & Sted-Grens 
minnesfond 168  -17 151
Svenska Grand 
Danoisklubben hjärtfond 3 2  5
Summa 479 63 -33 509

Forskningsfond 50  -50 0
Summa 50 0 -50 0

Totalt 529 63 -83 509

NOT 16:  Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

 2006 2005
Förskottsbetalda medlemsavgifter  15 175 13 976
Länsklubbarnas andel medlemsavgifter 3 957 4 422
Övriga poster 12 848 10 292

Summa  31 980 28 690

Ändamålsbestämda medel Ingående Avsättning Disp. Utgående
 balans 2006 2006 balans
Personalutvecklingsfond 546 500 -366 680
SKK:s konstfond 91  -91 0
SKK:s landslagsfond 1 989 1 000 -64 2 925
Forskning och utvecklingsfond 3 925 1 000 -89 4 836
Svenska Kynologiska Akademin 1 500 591 -310 1 781
World Dog Show 2008 1 000 500  1 500
Summa 17 902 7 422 -920 24 404

 Reservfond Årets  Totalt
Reservfond  resultat
Belopp vid årets ingång 13 325   13 325
Årets resultat  1 924  1 924
Summa 13 325 1 924  15 249

Summa Eget kapital 31 227 9 346 -920 39 653

Ulf Uddman
VD

Nils Erik Åhmansson
Ordförande

Britt-Marie Dornell

Ionie Oskarson Bo SkalinKarin Ågren

Hans Forsell Lars West

Per-Inge Johansson
2:e vice ordförande

Carl Gunnar Stafberg
1:e vice ordförande
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Fem år i sammandrag (kkr)

Revisionsberättelse

den i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en rättvisande bild av Svenska Kennelklubbens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Centralstyrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat 
i strid med föreningens stadgar.

Stockholm den 2 april 2007

Camilla Ral Ingvarson Leif Berggren

Auktoriserad revisor

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt central-
styrelsens förvaltning i Svenska Kennelklubben för år 2006. Det 
är centralstyrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan informa-
tion i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som centralstyrelsen 
gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt 
uttalande har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan-

Till Kennelfullmäktige i Svenska Kennelklubben

Org.nr 802001-7607

SKK CENTRALT 2006 2005 2004 2003 2002

Intäkter 65 734 65 525 60 051 58 143 51 311
Kostnader -61 019 -57 873 -54 242 -52 843 -46 559
Rörelseresultat 4 715 7 652 5 809 5 300 4 752
Finansnetto 1 709 1 068 1 208 911 -894
Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 -5 543 -3 694
Bokslutsdispositioner -4 500 -5 000 -5 000 0 0
RESULTAT 1 924 3 720 2 017 668 164

NYCKELTAL

Rörelseöverskott  7% 12% 10% 9% 9%
Totala tillgångar  80 462 65 194 64 610 55 471 54 047

LÄNSKLUBBSUPPDRAG

Intäkter 38 991 38 042 35 338 33 784 31 447
Kostnader -32 539 -33 060 -31 728 -30 477 -28 661
RESULTAT 6 452 4 982 3 610 3 307 2 786
Utbetalt till länsklubbar -3 957 -4 423 -4 282 -3 747 -3 575
Ränteintäkt 86 70 53 84 126
REDOVISAT RESULTAT 2 581 629 -619 -356 -663
Länsklubbsfond 7 846 5 265 4 636 5 255 5 611

NYCKELTAL

Medlemsintäkter / intäkter 85% 75% 81% 80% 80%
Kostnad Hundsport / distr.ex. 133 131 139 142 132
Utbetalt till länsklubb / medlem 40 45 45 41 40
Antal medlemmar 99 158 98 726 95 150 90 596 89 483
Distribuerad upplaga, Hundsport 104 406 101 435 97 927 92 323 91 163
Utställda hundar, länsklubbsutst. 87 599 77 436 76 580 74 411 63 045
Personalkostnad / Totalkostnader 17% 17% 17% 17% 15%



 2006 2005 Ändr.%  2006 2005 Ändr.%
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Medlemmar

SKK organisationen bestod den 31 december 2006 av 90 anslutna 
klubbar med totalt 316,236 medlemmar mot 313,851 år 2005.

ANTAL MEDLEMMAR TOTALT

LÄNSKLUBBAR
  Fullbetalande medlemmar 91 281 91 131 0,2%
  Familjemedlemmar 7 396 7 106 4,1%
  Ständiga medlemmar 106 108 -1,9%
  HS prenumeranter 375 381 -1,6%
  Summa 99 158 98 726 0,4%
SPECIALKLUBBAR 213 645 211 912 0,8%
AVTALSANSLUTNA RASKLUBBAR 3 433 3 213 6,8%

SUMMA 316 236 313 851 0,8%

LÄNSKLUBBAR

Blekinge Kennelklubb 1 619 1 575 2,8%
Dalarnas Kennelklubb 3 441 3 386 1,6%
Gotlands Kennelklubb 695 720 -3,5%
Gästriklands Kennelklubb 1 789 1 820 -1,7%
Hallands Kennelklubb 3 322 3 246 2,3%
Hälsinglands Kennelklubb 1 641 1 593 3,0%
Jämtland-Härjedalens Kennelkubb 1 767 1 807 -2,2%
Nordskånska Kennelklubb  3 574 3 495 2,3%
Norra Norrbottens Kennelklubb 961 930 3,3%
Norra Älvsborgs Kennelklubb 2 563 2 542 0,8%
Skaraborgs Kennelklubb 2 905 2 850 1,9%
Småland-Ölands Kennelklubb  7 379 7 354 0,3%
Stockholms Kennelklubb 18 224 18 480 -1,4%
Sydskånska Kennelklubb  8 699 8 616 1,0%
Södermanlands Kennelklubb 3 494 3 475 0,5%
Södra Norrbottens Kennelklubb 2 784 2 661 4,6%
Södra Älvsborgs Kennelklubb 2 202 2 145 2,7%
Uppsala läns Kennelklubb 3 961 3 983 -0,6%
Värmlands Kennelklubb 3 442 3 354 2,6%
Västerbottens Kennelklubb 3 093 3 034 1,9%
Västernorrlands Kennelklubb 2 676 2 707 -1,1%
Wästmanlands Kennelklubb 3 217 3 222 -0,2%
Västra Kennelklubben 7 354 7 332 0,3%
Örebro läns Kennelklubb 2 995 2 993 0,1%
Östergötlands Kennelklubb 4 272 4 234 0,9%
Utländska medlemmar 714 791 -9,7%
HS-prenumeranter 375 381 -1,6%
Summa, 25  klubbar 99 158 98 726 0,4%

SPECIALKLUBBAR

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 1 019 960 6,1%
Specialklubben för Bearded Collie 1 059 1 053 0,6%
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel 2 424 2 784 -12,9%
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 1 520 1 583 -4,0%
Specialklubben för Shih-Tzu 819 813 0,7%
Specialklubben för Skällande Fågelhundar 1 999 2 010 -0,5%
Specialklubben för Västgötaspets 880 873 0,8%
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel 1 069 1 029 3,9%
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser 486 674 -27,9%
Svenska Bassetklubben1 2 035 1 933 5,3%
Svenska Beagleklubben 1 546 1 588 -2,6% 1OBS! Endast speciaklubbmedlemmar och Basset Houndsällskapet medräknat /HS070308.

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben 1 201 1 010 18,9%
Svenska Bostonterrierklubben 456 488 -6,6%
Svenska Brukshundklubben 71 322 69 901 2,0%
Svenska Bullmastiffklubben 329 366 -10,1%
Svenska Dalmatiner-Sällskapet 965 1 007 -4,2%
Svenska Dreverklubben 3 992 4 109 -2,8%
Svenska Dvärghundsklubben 6 597 6 407 3,0%
Svenska Gordonsetterklubben 380 349 8,9%
Svenska Grand Danoisklubben 753 681 10,6%
Svenska Grythundklubben 874 702 24,5%
Svenska Gårds- och Vallhundklubben 2 128 1 985 7,2%
Svenska Irländsk Setterklubben 442 425 4,0%
Svenska Isländsk Fårhund Klubben 545 522 4,4%
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 295 284 3,9%
Svenska Klubben för Ungerska Rashundar 402 319 26,0%
Svenska Lapphundklubben 1 433 1 437 -0,3%
Svenska Leonbergerklubben 1 075 1 038 3,6%
Svenska Newfoundlandshundklubben 854 751 13,7%
Svenska Pointerklubben 636 598 6,4%
Svenska Polarhundklubben 1 326 1 290 2,8%
Svenska Pudelklubben 4 357 4 249 2,5%
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben 2 143 1 973 8,6%
Svenska Schweisshundklubben 256 252 1,6%
Svenska Sennenhundklubben 1 564 1 613 -3,0%
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter 646 621 4,0%
Svenska Shetland Sheepdog Klubben 1 883 1 804 4,4%
Svenska Spaniel & Retrieverklubben 31 427 30 581 2,8%
Svenska Spets- och Urhundklubben 2 468 2 413 2,3%
Svenska Stövarklubben 7 720 8 075 -4,4%
Svenska Taxklubben 6 891 6 992 -1,4%
Svenska Terrierklubben 16 818 16 222 3,7%
Svenska Vallhundsklubben 2 321 2 155 7,7%
Svenska Vinthundklubben 3 485 3 674 -5,1%
Svenska Vorstehklubben 2 607 2 739 -4,8%
Svenska Wachtelhundklubben 2 026 1 874 8,1%
Svenska Welsh Corgi Klubben 446 470 -5,1%
Svenska Älghundklubben 9 322 9 799 -4,9%
Sveriges Hundungdom 6 404 7 437 -13,9%
Summa, 49 klubbar  213 645 211 912 0,8%

AVTALSANSLUTNA RASKLUBBAR

Svenska Mastino Napoletano Klubben 35 39 -10,3%
American Akita Klubb Sverige 74 70 5,7%
Rasklubben för Portugisisk Vattenhund 417 362 15,2%
Ras- och avelsföreningen för Cane Corso 148 155 -4,5%
Svenska Blodhundklubben 66 55 20,0%
Svenska Dogo Argentino Klubben 49 58 -15,5%
Svenska Kooikerhondjeklubben 286 264 8,3%
Svenska Lagotto Romagnoloklubben 829 762 8,8%
Svenska Lancashire Heeler Klubben 253 274 -7,7%
Svenska Landseerklubben 108 115 -6,1%
Svenska Mastiffklubben 102 221 -53,8%
Svenska Perro De Agua Espanol Klubben 335 245 36,7%
Svenska Shar Pei Klubben 171 85 101,2%
Svenska Slovensky Kopov Klubben 131 92 42,4%
Svenska Working Kelpieklubben 208 191 8,9%
Vit Herdehundklubb 221 225 -1,8%
Summa, 16 klubbar  3 433 3 213 101,2%
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SKKs kommittéledamöter 2006

Centralstyrelsen (efter KF-05)
Ordförande: Nils Erik Åhmansson.
Britt-Marie Dornell, Hans Forsell, Per-Inge  
Johansson, Ionie Oskarson, Bo Skalin, Carl  
Gunnar Stafberg, Lars West, Karin Ågren.
Suppleanter: Göran Bodegård, Ann Carlström, 
Bengt Pettersson, Sten Åkesson

Revisorer
Leif Berggren, Camilla Ral Ingvarson.
Suppleanter: Petra Scharin (del av år), Susanne Thell.

Disciplinnämnden
Ordförande: Håkan Hallstedt.
Bo Forssberg, Ulla-Britt Schwang,  
Martin Lindgren, Tommy Winberg.
Suppleanter: Berndt Klingeborn,  
Pekka Olson, Anders Ekholm.
Adjungerad: Ulf Uddman.

Avelskommittén
Ordförande: Britt-Marie Dornell.
Karin Drotz, Catrine Holmquist, Agneta Persson, 
Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn.
Adjungerade: Märta Ericson, Lennart Garmer, 
Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Sofia Malm, 
Ulf Uddman, Åke Hedhammar.

Domarkommittén
Ordförande: Hans Forsell.
Kenneth Edh, Siv Jernhake, Nina Karlsdotter, 
Arne Thorn, Bo Wallin.
Adjungerad: Kjell Bräster, Ulrika Henriksson.

Dopingkommittén
Ordförande: Bengt Pettersson.
Adjungerad: Kjell Bräster.

Föreningskommittén
Ordförande: Per-Inge Johansson.
Alf Andersson, Gun Kristensson,  
Sara Nordin,Göran Johansson,  
Anso Pettersson, Karin Sejnell.
Adjungerad: Måns Engelbrektsson,  
Ulf Uddman.

Jakthundskommittén
Ordförande: Lars West Hans Andersson.
Paul Andersson, Willy Gustavsson, Thomas  
Larsson, Curt-Christer Gustafsson, Uno Olsson.
Adjungerad: Kjell Bräster, Hans von Essen  
(Representant från Svenska Jägareförbundet).

Kommittén för prov och tävlingar
Ordförande: Ionie Oskarson.
John Eklöf, Nalle Jansson, Inger Svedin,  
Anette Wennström.
Adjungerad:  Kjell Bräster.

Standardkommittén
Ordförande: Carl Gunnar Stafberg.
Sonja Hagelberg.
Adjungerad: Renée Sporre-Willes,  
Ulla-Britt Karlmann.

Uppfödar- och kennel- 
konsulentkommittén 
Ordförande: Sten Åkersson.
Kent Andersson, Ann-Charlotte Hillberger,  
Kjell Lindström, Christian Nilsson, Bengt  
Persson, Gunilla Skoglund, Margareta Sundqvist.
Adjungerad: Ulf Uddman, Margareta Lilliengren 

Utbildningskommittén
Ordförande: Ann Carlström.
Roland Fors, Monica Moberg-Falk,  

Kurt Nilsson, Eva Swanberg.
Adjungerad: Kjell Bräster, Meta Lönnberg,  
(Sveriges Hundungdom, SHU), Helena Gustafsson  
(representant Studiefrämjandet), Peter Rimsby, (SBK).

Utställningskommittén
Ordförande: Bo Skalin.
Jan Hallberg, Yvonne Hansén, Sophie  
Hedberg, Mats Stenmark, Kjell Svensson,  
Catharina Wenngren, Bo Wiberg.
Adjungerad: Kjell Bräster.

Arbetsgrupp för SKKs museum
Ordförande: Nils Erik Åhmansson.
Adjungerad: Renée Sporre-Willes.

SKKs arbetsgrupp för val av  
domare till Stockholmsutställningen
Kenneth Edh, Dan Ericson, Henric Fryckstrand, 
Karl-Erik Johansson och Catharina Wenngren.

SKKs Forskningsråd och SKKs  
råd till stiftelsen Ulla Segerströms  
och BertilSted-Grens Fond
Ordförande: Hans Forsell.
Barbro Beck-Friis, Åke Hedhammar, Berndt 
Klingeborn, Pekka Olson och Staffan Thorman.
Adjungerad: Ulf Uddman.

FCI Generalförsamling
Nils Erik Åhmansson,  
Carl Gunnar Stafberg, Ulf Uddman.

FCI Europasektion
Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman,  
Carl Gunnar Stafberg.

FCI/Agilitykommitté
Nalle Jansson.

FCI/Brittiska stående fågelhundar
Marina Bengtsson.

FCI/Brukshundkommitté
Ionie Oskarson.

FCI/Domarkommitté
Carl Gunnar Stafberg.

FCI/Drivande hundar
Curt-Christer Gustafsson.

FCI/Grythundar
Thomas Larsson.

FCI/Kontinentala stående fågelhundar
Anders Eriksson. 

FCI/Lydnadskommitté
Inger Svedin.

FCI/Retrieverkommitté
Elisabet Sahlin.

FCI/Räddningshundskommitté
Catharina Detlefsen Dahlström.

FCI/Spanielkommitté
Paul Andersson.

FCI/Tävlingskommitté
Bo Skalin.

FCI/Uppfödarkommitté
Britt-Marie Dornell. 

FCI/Vallhundskommitté
Katarina Björn.

FCI/Vinthundkommitté
Jonny Hedberg.

FCI/Vetenskapliga Kommitté
Åke Hedhammar (vald av Generalförsamlingen).

FCI/Standardkommitté
Renée Sporre Willes (vald av Generalförsamlingen).

NKU/Agilitykommitté
Nalle Jansson.

NKU/AU
Nils Erik Åhmansson,  
Carl Gunnar Stafberg, Ulf Uddman.

NKU/Jakthundgrupp
Kjell Bräster, Lars West, Nils Erik Åhmansson.

NKU/Lydnadskommitté
Inger Svedin.

NKU/Röntgenpanel
Kerstin Hansson, Håkan Kasström.

NKU/VK
Britt-Marie Dornell, Åke Hedhammar. 

Nationella Dopingkommissionen
Ordförande: Anders Eriksson. 
Åke Hedhammar, Bengt Pettersson. 
Adjungerad: Kjell Bräster.

Samrådsgrupp 
SKK/Djurförsäkringsbolagen
Åke Hedhammar, Ulf Uddman,  
Nils Erik Åhmansson.

Samrådsgrupp 
SKK/Svenska Jägareförbundet
Nils Erik Åhmansson, Kjell Bräster.

Samrådsgrupp 
SKK/Sveriges Veterinärförbund
Nils Erik Åhmansson, Åke Hedhammar,  
Ulf Uddman.

Samverkande Organisationer SVO
Ulf Uddman.

Stiftelsen Djursjukhuset i Storstockholm
Bo Jonsson.

Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd
Ionie Oskarson.

Veterinära ansvarsnämnden
Ann-Charlotte Hillberger (utsedd av regeringen).

Jury Årets Bragdhund.
Lena Heimlén, Hans Rosenberg, Ulf Uddman.

Jury Årets Narkotikasökhund
Ulf Uddman.

Jury Årets Polishund
Kjell Bräster.

Agrias styrelse
Hans Forsell. Suppleant: Ulf Uddman.

Agrias skadeprövningsnämnd
Ulla-Britt Schwang, Ann-Charlotte Hillberger.

Agrias produktgrupp smådjur
Ulf Uddman.

Agrias valberedning
Lena Heimlén, Jerry Mankowski.

AB Fritidsrörelsernas Hus
Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman,  
Jerry Mankowski.

Föreningsdistribution i Spånga AB
Nils Erik Åhmansson, Ulf Uddman,  
Jerry Mankowski.

SKKs centralstyrelse, revisorer och disciplinnämnd väljs av KF (juni 
vartannat år).  Tillsättningen av centrala kommittéer sker i juli.  Ovan 
listas verksamma i SKKs kommittéer och arbetsgrupper under 2006.



Svenska Kennelklubben, SKK
SKK bildades 1889 och är idag en av Sveriges största ideella organisationer. SKK 
har idag 316 236 medlemmar organiserade i cirka 1 000 anslutna klubbar.

SKKs mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hund-
ägandet. Denna målsättning har varit densamma sedan SKK bildades.

2006 i korthet

• Högsta medlemsantalet i SKKs historia

• Fortsatt högt deltagande i SKKs verksamheter

• SKKs ekonomiska stabilitet förstärktes under 2006

• SKKs IT-baserade stöd för uppfödare och klubbar - avelsdata lanseras

• En ny DVD-film, Välkommen Valp, började distribueras kostnadsfritt till alla  
 nyblivna valpköpare

• 26 personer kunde genom stöd från Assistanshundsfonden påbörja utbildning 
 av sina service- och/eller signalhundar

Antal medlemmar 316 236 + 0,8 %

Antal nyregistrerade hundar   60 693 + 0,6 %

Antal utställda hundar 138 370 + 7,9

Antal deltagande hundar på prov och tävlingar 127 263 + 3,8 % 



Postadress: 163 85 Spånga  Besöksadress: Rinkebysvängen 70

Telefon: 08-795 30 00   Telefax: 08-795 30 40

E-post: info@skk.se   Webbplats: www.skk.se
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