SKK/UKK 3/2010
2010-05-06
§§ 39-64

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté den 6 maj på Möllan, Spånga
Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ann-Charlotte Hillberger, Kjell Lindström,
och Margareta Sundqvist, Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Lotta Skoog under § 60
Adjungerade: Katarina Sundberg, Åsa Lindholm, Margareta Thyr och Petra Waleij
Vid protokollet: Åsa Blomqvist

§ 39
Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna, till årets tredje möte som därefter förklarades öppnat.

§ 40
Val av justerare
Kjell Lindström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 41
Föregående protokoll
Rättelser
E1/10
Skall vara Wachtelhund.
U11/10
Uppfödaren är inte belagd med djurförbud.

§ 42
Information från ordföranden
Resultatrapporten gicks igenom.

§ 43
Information från SKKs Chefsjurist Katarina Sundberg
Ulf Uddman och Katarina Sundberg har varit på ett givande möte tillsammans med Regeringens
jordbruksutskott och där informerat om SKK som organisation samt vår avels, tävlings och prov
verksamhet. Under mötet diskuterades även bland annat det kommande rasförbudet i Danmark.
Utskottet uttalade sitt intresse för framför allt aggressiva hundar, exteriöra överdrifter och SKKs
egenkontroll.

§ 45
Information från kennelkonsulentsekretariatet
Nya kennelkonsulenter
Kennelkonsulent Martina Egerbrandt rekommenderar att kennelkonsulentelev Inger E Jansson
Jämtland/Härjedalen auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Inger E Jansson och hälsar henne
varmt välkommen i konsulentverksamheten.

Kennelkonsulent Inger Mogren rekommenderar att kennelkonsulentelev
Ingela Holm Värmland auktoriseras. UKK beslutade att auktorisera Ingela Holm och hälsar henne
varmt välkommen i konsulentverksamheten.
UKK gick igenom de intresseanmälningarna som inkommit angående kennelkonsulentverksamheten.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade.

§46
Information från sekreteraren
Ammacentralen -kommittén beslutade att kontakta tidigare involverad person för att höra om
intresse finns för samarbete. Information skall även införas i Hundsport, Hundsport Special och SKKs
hemsida.
§47
Uppfödarärenden
U8/10
Uppfödaren har inkommit med låneavtal mellan företaget som ägde tiken och kenneln, UKK ser dock
inte att några förhållanden har ändrats då det enligt kennelkonsulentprotokollet inte finns något
fodervärdsavtal mellan kenneln och fodervärden. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s
Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U13/10
Uppfödare som saknar tillstånd från kommunen, vid besök från kennelkonsulent fanns det 20 stycken
vuxna hundar samt 18-19 valpar i fastigheten. Tre av kennelns tikar har blivit tjuvparade med hane
som saknar HD resultat då den var för ung. De två tjuvparade tikarna var mycket magra. En hund
med obehandlade bitskador fanns också.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U14/10
Uppfödare som hämtat tillbaka hund hos köpare eftersom köparen inte betalat hunden enligt
avbetalningsplan. I köpeavtalet står det att säljaren bibehåller avelsrätten för hunden. Uppfödaren
hävdar att hunden var misskött när den hämtades. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s
Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U15/10 Uppfödare som sålt hund utan korrekt avtal samt utan veterinärbesiktning. Köparen hävdar
också att uppfödaren uttalat sig kränkande om köparen på internet. UKK hade en mycket ingående
diskussion angående ärendet. UKK såg särskilt allvarligt på att uppfödaren brustit både vad gäller
avtal och veterinärbesiktning. UKK understryker också olämpligheten i att uttala sig nedsättande om
enskild medlem i Bloggar och liknande. UKK övervägde därför starkt att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd men beslutade att eftersom uppfödaren löst situationen på ett för köparen
acceptabelt sätt att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler
fortsättningsvis ska följas.
U16/10
Uppfödare som sålt en då 6 1/ 2årig hanhund med bibehållen avelsrätt, uppfödaren var vid tiden för
försäljningen ej medlem i SKK eller innehavare av kennelnamn. Uppfödaren har nyttjat avelsrätten
efter det att medlemskap samt kennelnamn i SKK införskaffats. Hanen har nu nått 10 års ålder. UKK
ansåg att avelsrätten samt äganderätten har tillfallit fodervärden. UKK rekommenderar parterna att
upprätta överlåtelsehandling på hunden. UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs

Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs
regler fortsättningsvis ska följas.
U17/10
Uppfödare som transporterat högdräktigtik fyra dagar innan valpning till veterinär för
höftledsröntgen, dagen efter det transporterades tiken till Strömsholm för ögonlysning.
Uppfödaren hänvisar till att det var en tjuvparning, när de upptäckte att tiken var dräktig var det för
sent att abortera- ”dock var fostren så gamla att de skulle klara röntgenstrålarna”. Kommittén
beslutade att bordlägga ärendet i väntan på yttrande Jordbruksverket.
U18/10
Uppfödare som vägrat att släppa in kennelkonsulenter.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U19/10
Uppfödare som inte registrerar sina uppfödda kullar samt även angett uppfödning av ”schabrador”.
Kennelkonsulenter har varit på besök tre gånger under lika många månader och problemet med
oregistrerade och blandrasvalpar kvarstår. Rastutrymmena är även för små. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. Uppfödaren beläggs
med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U20/10
Uppfödare som föder upp blandrashundar trots flera påstötningar från rasklubb fortsätter
uppfödaren. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U21/10
Uppfödare som avlar på aggressiv tik, dessutom har Länsstyrelsen anmärkningar mot
hundhållningen. Länsstyrelsen har utfärdat ett avelsförbud på tiken. UKK beslutade att i sin tur lägga
ett avelsförbud på tiken. Kommittén beslutade att bordlägga ärendet i väntan på yttrande från
uppfödaren.

§ 48
Ärenden angående leder
ED
Inga ärenden inkommna.
HD-röntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning.
HD21-32/10
Smålandsstövare, Karelsk Björnhund, Bayersk Viltspårhund, Jämthund, Rottweiler, Hamiltonstövare,
Jämthund, Grönlandshund, Bullmastiff, Engelsk Springer Spaniel, Östsibirisk Laika, Cane Corso
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
HD 33-44/10
Puli, Jämthund, Finsk Stövare, Jämthund, Siberian Husky, Border Collie, Newfoundlandshund,
Jämthund, Hälleforshund, Jämthund, Engelsk Springer Spaniel, Östsibirisk Laika
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.

UKK påpekade dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis är mer noggranna och håller sig ajour
med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning.
P30-38/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
P39-46/10
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK underströk dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis är mer noggranna och håller sig à jour
med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P47/10
Chihuahua
Tik som ej blivit patellaundersökt innan parning. Uppfödaren uppger tjuvparning som anledning till
att resultatet ej var utfört. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott
mot SKK:s grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens
beslut.
P48/10
Chihuahua
Föräldradjuren patellaundersökta i Sverige efter parning. Ärendet bordlades i väntan på ytterligare
uppgifter från uppfödaren.

§49
G-ärenden
MH
G28/10
Rottweiler
Hane som parats utan MH test, uppfödaren anger tjuvparning som anledning.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid se till
att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
7 år veterinärintyg
G29-39/10
Afghanhund, Australian Stockdog, Whippet, Jämthund, Saluki långhårig, irländsk Vattenspaniel,
Labrador Retriever, Isländsk Fårhund, Norrbottenspets, Engelsk Springer Spaniel, Tysk Jaktterrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G40-41/10
Basenji, Tibetansk Terrier
Tik över 7 år som parats utan friskintyg, uppfödaren anger tjuvparning som anledning.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid se till
att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot

grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Tik över 7år utan tidigare kull
G42/10
Hamiltonstövare
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. UKK underströk dock vikten av att uppfödaren
fortsättningsvis är mer noggrann och håller sig à jour med gällande regler, eftersom upprepad
förseelse medför disciplinär prövning.
Tik under 12 månader
G42/10
Jack Russel Terrier
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Täta kullar
45-54/10
Chihuahua, Shetland Sheepdog, Cavalier King Charles Spaniel, Chinese Crested Dog, American
Staffordshire Terrier, Papillon, Dvärgpinscher, Russkiy Toy, Jämthund, Labrador Retriever
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
UKK underströk dock vikten av att uppfödarna fortsättningsvis är mer noggranna och håller sig à jour
med gällande regler, eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G55/10
Golden Retriever
Tik som fått sin fjärde kull inom 22 månader, uppfödaren valde att para tiken en fjärde gång då "hon
är i mycket god vigör och hälsa" samt att hon endast fick en valp i förra kullen. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. Uppfödaren beläggs
med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G56/10
Finsk Spets, Finsk Spets
Två kullar där tikarna fått för kort vila mellan sina kullar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G57/10
Norwichterrier
Tik som fått sin tredje kull inom 21 månader. Tiken löper en gång per år, mellan kull ett och två
förflöt det 11 månader mellan kull två och tre 10 månader. Då uppfödaren ansåg att tiken var frisk
och i god fysik kondition ansåg denna att tiken skulle klara ytterligare en kull. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler. Uppfödaren beläggs
med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Tik över 7 år med täta kullar
G58/10
Hamiltonstövare
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK
att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.

Tik som fått sin 6:e kull
G59/10
Östsibirisk Laika
Tik som fått en sjätte kull, fem av dessa är registrerade i Finland. Uppfödaren menar att tiken är i god
fysisk kondition och att hon är en bra avelstik med rätt rovdjurslinjer. Uppfödaren har enligt egen
utsago fått klartecken från SKK att ta en sjätte kull på tiken, någon sådan dispens har inte hittats hos
SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKK:s Disciplinnämnd för brott mot SKK:s grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Nära släktskap
G60-61/10
Belgisk Vallhund/malinois, Norsk Buhund
UKK påpekade att uppfödarna skall vara mer uppmärksamma på sin tiks löpperioder och i god tid se
till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter
mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. Upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 50
Ögon-ärenden
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö14-20/10
Phalène, Wachtelhund, Wachtelhund, Tibetansk Spaniel, Papillon, Papillon, Papillon
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö21/10
Papillon
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid se till
att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö22/10
Amerikansk Cockerspaniel
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Ö23/10
Pudel, Toy
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK
att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö24-25/10
Shetland Sheepdog, Tibetansk Spaniel
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sin tiks löpperioder och i god tid se till
att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot
grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. Upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

Ö26/10
Tibetansk Spaniel
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK
att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö27/10
Tibetansk Spaniel
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Ö28/10
Norrbottenspets
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK
att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa gällande regler
eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö29/10
Papillon, Papillon
Två tikar som är tjuvparade med nio dagars mellanrum med samma hane. Kommittén
uppmärksammar uppfödaren på att det är av yttersta vikt att hane och tik hålls åtskilda vid löp. Att få
två tikar tjuvparade med bara några dagars mellanrum kan inte anses vara god kynologisk sed.
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången
låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.

§51
Ärende angående hjärta
Inga ärenden inkomna.

§52
Registreringsärenden
R3/10
Siberian Husky
Uppfödare som ansöker om att få registrera en kull född 2004. UKK beslutade att ej tillåta
registrering då registreringsansökan kommit in för sent.
R4/10
Vit Herdehund
Anmälan från rasklubb där klubben hävdar att en tik inmönstrats på oklara grunder. Ägaren avvisar
påståendet och hänvisar bland annat till DNA test. UKK skickar ärendet vidare till SBKs utskott för
avel och hälsa för vidare handläggning av SBK.

§53

Bordlagda ärenden

§54
Dispenser
Dispens ansökt om att få använda SKK registrerad hane på ej SKK registrerad tik.
UKK beslutade att godkänna dispens gällande parning mellan Kristinedals Atlas S58056/2001 och
Guide Dogs Victoria Suri.

§55
Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
Protokollsutdrag från SKK/DN 10-02-26
Protokollsutdrag från SKK/DN 10-04-16
Besluten gicks igenom vilka efter genomgång lades till handlingarna.

§56
Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare
Ordföranden informerade om att konsulenterna på kennelkonsulentsträffarna har efterlyst
vidareutbildning inom juridik och kommunikation. UKK har då äskat pengar hos CS för utbildning på
distans gällande juridik/avtal. UKK har kontaktat Studiefrämjandet om samarbete i frågan.
2011års kennelkonsulent konferens är under planering, förslag på ämne att ta upp är bemötande och
konflikthantering.
Seminarium för uppfödare i avtal och juridik planeras till hösten 2010.

§ 57
Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Protokoll och protokollsutdrag från SKK/CS 1/10 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 58
SKK:s valphänvisning på Internet.
Ingen ny information.

§ 59
Diskussionspunkt
Hur skall UKK agera när det gäller bolag som upprättar avtal med ägare? UKK beslutade att
hänskjuta frågan till DN för klargörande.
Länsstyrelsen. UKK diskuterade angående de åsikter som framkommit gällande en del av de beslut
som Länsstyrelsen tagit gällande medlemmar i organisationen. Kommittén beslutade att bjuda in den
samordnande representanten för Djurskyddet för diskussion.
SKKs etiska riktlinjer diskuterades och UKK gav sitt godkännande för fortsatt utveckling.
UKKs Uppfödarbrev och dess kriterier diskuterades.
Påminnelse till uppfödare då den ej svarar på UKKs brev. Kommittén beslutade att detta är ett brott
mot SKKs grundregel 1:6 och kommer hädanefter att informera om detta i sina brev där svar till
kommittén önskas.

§60
Information angående utveckling av SKKs hemsida
Marknadschef Lotta Skoog informerade om arbetet som görs för att utveckla SKKs hemsida.

§ 61
Information från UKKs ledamöter
Kjell Lindström visade ett reklamutskick från flera stora djursjukhus i Stockholmsregionen som
skickats till många djurägare i samma område angående kastration av hund och katt. I
reklamutskicket framkommer de fördelar som kan finnas med ingreppet - men de nackdelar som kan
förekomma nämns inte alls. Information i reklamutskicket anger bland annat att djuret skulle bli
friskare av ingreppet. Kommittén menar att reklam angående detta måste vara saklig, dessutom ser
UKK att risken för att kastration används som ett mirakelmedel mot allt från oönskade beteenden till

”felaktiga” temperament kan öka. Kommittén beslutade att be CS ge sitt yttrande över
reklamutskicket.
§ 62 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat - samt punkter som ska publiceras på SKK:s webbplats och/eller i Hundsport
funktionär.
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll.
§ 63
Nästa möte
25 augusti 2010 på Möllan, Spånga

§ 64
Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet:
Åsa Blomqvist

Justeras:
Per-Inge Johansson
Ordförande

Kjell Lindström
Ledamot

…………………………………….

……………………………………

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse.

