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SKK/UKK nr 4 2013
2013-08-28
§ 71-94

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-08-29.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger, Åsa
Magnusson Juberget, Gunilla Skoglund, Irene Berglund, Ulla Eckerberg, Monika
Åkesson
Adjungerade:
-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm

Protokoll
-Åsa Blomqvist

§71

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna till årets fjärde möte med förhoppningen om att
alla haft en trevlig sommar. Mötet förklarades därefter öppnat.

§ 72

Val av justerare

Ulla Eckerberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§73 Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från SKK/UKK sammanträde nr 3 2013, 2013-05-29.
Kommittén beslutade att informera SKKs Avelskommitté angående §54 och
försäkringsbolags tolkning av RAS.
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Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna.

§74 Information från ordföranden
Resultatrapport
Resultatrapport för maj, juni och juli 2013 förelåg, lades efter granskning med ett
godkännande till handlingarna.
CS möte
Ordföranden informerade i korthet om det möte SKKs Centralstyrelse (CS) haft i juni,
UKKs ledamöter förklarade sig mycket nöjda med de ändringar och förtydliganden i
Grundreglerna som fastställdes på CS mötet. UKKs förhoppning är att reglernas
tydlighet i och med detta ökar.

§ 75

Information från SKKs VD/Chefsjurist

Chefsjuristen informerade om att sekreteraren för SKKs Föreningskommitté likaså
rådgivare på SKKs juridiska rådgivning Anna Qvarfordt från och med 1 september
kommer att tillträda som sekreterare för bland annat SKKs Avelskommitté. Detta
innebär bland annat att den juridiska rådgivningen kommer att skäras ner något tills
ersättare hittats, det håller precis på att göras en uppdatering av
Kennelnamnsreglerna, de förväntas bli klara under hösten 2013. En engelsk
översättning av SKKs Låneavtal kommer även den att bli klart under hösten.

§ 76 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Vilande konsulent
Ewa Östman Cras, Smålands län, har begärt att få vara vilande kennelkonsulent under
ett år.
UKK beslutade att bevilja Ewa att vara vilande till augusti 2014.
ID kort
Helena Sirén presenterade förslag på ID kort till kennelkonsulentelev, kommittén
beslutade att godkänna förslaget med en mindre justering.
Riktlinjer
Förelåg även förslag från Helena Sirén på uppdaterade riktlinjer för kennelkonsulenter,
förslagets besöksprioriteringar diskuterades samt åtgärder för att få ner antalet
bombesök. Kommittén anser att kennelkonsulenterna ska kunna få göra föranmälda
besök, detta ska dock arbetas vidare med innan det eventuellt tas i bruk. UKK anser att
förslaget är mycket bra samt uppdrog Helena Sirén att arbeta vidare med detta. Då det
är av vikt att riktlinjerna är klara innan regionträffarna med kennelkonsulenterna sätts
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igång beslutade kommittén att UKKs Verkställande Utskott (VU) får ta beslut om att
slutligen fastställa riktlinjerna.
Besöksstatistik
Besöksstatistik för första halvåret 2013 förelåg.
Skrivelse
Skrivelse från medlem gällande en kennelkonsulents agerande vid hundutställning.
UKK tog del av skrivelsen som medlemmen gjort samt den upplysning till konsulenten
som kansliet gjort i frågan. Kommittén nöjer sig med de åtgärder som kansliet gjort
samt anser att några vidare åtgärder inte är nödvändiga. Ärendet läggs därmed till
handlingarna utan vidare åtgärd.
Regionträffar
UKK beslutade att de planerade en och halv dagars regionträffarna ändras till att bli
endagars träffar.

§ 77

Information från sekreteraren

Artiklar
Förelåg uppmaning från Hundsportspecials redaktion om tips på artiklar, UKK uppdrog
sekreteraren att vidarebefordra kommitténs förslag.
Ökad läsbarhet
Sekreteraren informerade om smärre justeringar i läsbarheten på Köpahund.se.

§ 78 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ann-Charlotte Hillberger
Ann-Charlotte Hillberger redovisade i korthet de ”hundärenden” som beslutats i på det
möte i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård som hon deltagit på.
Åsa Lindholm
Åsa Lindholm meddelade att den första boken i SKKs nya uppfödarserie –”Hundavel i
teori och praktik” för närvarande ligger på tryckning.

§ 79

VU ärenden

Redovisades för och fastställdes.
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Kort tid innan kommitténs möte fick kommittén en dispensansökan gällande att få
para en tik över 7 år utan tidigare kull. Rasklubb har tillfrågats, kommittén beslutade
att inte ge dispens för parning av tiken.
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 80

Uppfödarärenden

U25/13
Uppfödare som blivit anmäld för att ha lämnat ut en hund på foder utan att skriva
avtal, uppfödaren har senare återtagit hunden. Uppfödaren menar att anmälaren fick
låna hunden fram tills dess den skulle utbildas.
Kommittén granskade de inkomna handlingarna och konstaterar att tiken varit hos
anmälaren i ca två år. Som uppfödare i SKK ska alltid lämpligt, skriftligt avtal tecknas så
fort en hund lämnas ut, vare det gäller försäljning eller hund på foder. 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. UKK menar
att tiken hållits under fodervärdslika former och förutsätter därför att tiken snarast
återlämnas till anmälaren med ett skriftligt avtal -dock senast 25 september 2013.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U26/13
Uppfödare utan kennelnamn som parat tik med HD utlåtandet "ej bedömbar" i
Sverige. Tiken röntgas om i Danmark med HD E. Kullen hinner dock registreras innan
detta uppdagas, kullen är numera avelsspärrad. Uppfödaren anser inte att det är något
anmärkningsvärt att ha använt tiken i avel "det är godkänt att avla på E höfter".
Enligt det policyuttalande SKKs Avelskommitté gjort gällande avel på hundar med
höftledsdysplasi (HD) gäller följande:
”Det kan inte anses förenligt med grundreglernas punkt 2:3 att använda hund med HDgrad E i avel, eller att para två hundar med HD-grad D med varandra. Oavsett HD-grad
är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom
på HD i avel.”
UKK anser att det är mycket anmärkningsvärt att uppfödaren väljer att para en tik med
så grava höftledsfel, i synnerhet då det är frågan om en stor och tung hundras. Även
om hunden enligt uppfödaren inte uppvisar några kliniska symtom är riskerna
uppenbara att tikens avkommor kan få samma fel. Uppfödaren har haft ett
kennelkonsulentbesök där man gått igenom SKKs grundregler och avtal samt
informerat om djurskyddslagen. 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.
UKK beslutade även att uppfödaren så snart som möjligt -dock senast 11 oktober
inkommer med kullens stamtavlor till SKK för att dessa ska stämplas med den
avelsspärr som lagts på kullen.
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U27/13
Uppfödare som sålt hund utan SKK köpeavtal, hunden konstateras ha ett gravt hjärtfel
kort tid efter försäljningen. Hjärtfelet uppdagades inte vid veterinärbesiktningen.
Till följd av detta avlivas hunden. Uppfödaren menar att det är den dåvarande
delägarens kull, och den undertecknande uppfödaren bara har hjälpt till. När valpen
skulle säljas hade uppfödaren inget SKK köpeavtal att tillgå och att man då skrev en
kvittens. Valpens besiktningsintyg var äldre än 7 dagar vid försäljningen.
Då uppfödaren inte använt sig av SKKs köpeavtal kan inte uppfödaren hänvisa till de
regler eller villkor gällande detta avtal som till exempel ”dolda fel”. Inte heller kan man
skjuta över ansvar på köparen för att inte ha tecknat försäkring på sin hund. Enligt SKKs
kennelnamnsregler har man som delägare i en kennel ett solidariskt ansvar, detta
innebär att man som delägare i en kennel inte kan ”skylla på varandra” och därmed
undgå ansvar. UKK övervägde att anmäla uppfödarna till SKKs Disciplinnämnd men
beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler
fortsättningsvis ska följas. UKK rekommenderar att både säljaren som köparen
kontaktar SKKs Juridiska rådgivning.
U28/13
Uppfödare som anmäler varandra för att ha smutskastat varandra, så som UKK ser på
saken så har parterna missförstått varandra, ärendet som sådant är inget brott mot
SKKs grundregler. Lägges till handlingarna utan vidare åtgärd.
U29/13
Uppfödare som parar utan att använda sig av skriftliga avtal, UKKs VU har medgett att
aktuell kull får säljas innan de är registrerade.
Vid genomgång av ärendet konstaterar UKK att det inte är något krav från SKK att
teckna parningsavtal, det är dock att starkt rekommendera då man då bör undgå
tvister angående ersättningar för parade tikar så som dessa två uppfödare har erfarit.
Då frågan gällande ersättningar är civilrättslig hänvisar SKK parterna till allmän
domstol. Ärendet läggs därmed till handlingarna utan vidare åtgärd.
U30/13
Uppfödare som sålt en omplaceringstik, i köpeavtalet finns ingen köpeskilling noterad,
det framgår dock av skriftväxling mellan säljare och köpare att man har avtalat om att
ersättning för tiken ska vara att köparen står för kastreringskostnad. Det finns inget
datum angett för när detta senast ska vara utfört, det finns heller ingen notis om att
veterinärbesiktning är utförd, det har inte inkommit någon kopia på besiktningsintyg
till SKK. Kort tid efter försäljningen misstänker köparen att allt inte står rätt till med
tiken och gör en veterinärundersökning undersökningen visar att tiken är högdräktig.
Uppfödaren meddelar att hon inte hade någon vetskap om att tiken var dräktig vid
försäljningen. Uppfödaren kräver sedan köparen på pengar för kullen i och med att
denna hävdar att hunden inte är såld i och med att villkoren inte är uppfyllda.
Uppfödaren förklarar att tiken var tjuvparad. Uppfödaren har även en till tjuvparning
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på en annan tik där det saknas MH test innan parning något som är krav för rasen för
valpregistrering.
Som förklaring till tjuvparningarna skriver uppfödaren att på grund av personliga skäl
så har denna haft hjälp med skötseln av hundarna, personerna som hjälpt till har inte
uppmärksammat att tikarna löpte och då inte heller separerat hanar och tikar i tid.
Uppfödaren anser också att tiken tillhör denna då någon försäljning inte skett.
Vid UKKs genomgång av handlingarna i ärendet framkommer det att ett SKK köpeavtal
är upprättat, i avtalet finns noteringar om ”omplacering” samt under eventuella
överenskommelser ”hunden ska kastreras”. Att hunden verkligen bytt ägare finns
inget tvivel om då ett köpeavtal är upprättat, uppfödaren hänvisar till villkor som inte
är uppfyllda, dessa ytterligare villkor finns det dock inga noteringar om mer än i
uppfödarens yttrande. I och med att köparen enligt avtalet ska stå för kostnaden för en
kastration anser UKK att detta mycket väl kan motsvara kostnaden för hunden, av
denna anledning ska också SKKs regler för besiktning efterföljas. UKK anser det
anmärkningsvärt att uppfödaren fått två tjuvparningar på kort tid, enligt UKK är detta
ett tecken på dålig hundhållning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U31/13
Medlem som fött upp en kull, medlemmen anmäls till UKK av köpare för att inte ha
använt sig av SKKs köpeavtal samt att någon veterinärbesiktning inte är gjord. Redan
samma dag som valpen köpts märker köparna att den är hängig, tre dagar efter köpet
var köparna tvungna att uppsöka veterinär, valpen opereras dagen efter och man
finner då en majskolv fast i tarmarna. Köparna hävdar att valparna har haft tillgång till
majskolvar hos uppfödaren. Uppfödaren har inte svarat SKK. UKK beslutade att anmäla
medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U32/13
Uppfödare som inte följer SKKs juridiska avdelnings rekommendation gällande
återbetalning för döv valp. Uppfödaren har inte använt sig av SKKs köpeavtal. UKK
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U33/13
Fodervärd som anmäler uppfödare eftersom fodervärden känner sig hotad och rädd
för uppfödaren. Uppfödaren hade från början gjort ett tillägg i fodervärdsavtalet om
att fodervärden skulle stå för transport av hunden till och från uppfödaren men detta
är sedan anmälan gjordes ändrat av uppfödaren.
UKK konstaterar att överlåtare och fodervärd verkar ha samarbetssvårigheter, det är
också olyckligt att fodervärden känner sig hotad, det som framkommit i ärendet utgör
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dock inte enligt UKK brott mot SKKs grundregler. Ärendet läggs till handlingarna utan
vidare åtgärd.
U34/13
Vid kennelkonsulentbesök framkommer det att uppfödaren har fött upp flera
blandraskullar ämnade för jakt. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
U35/13
Medlem som fött upp blandraskullar. Medlemmen har inte svarat SKK.
UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U36/13
Uppfödare som blivit anmäld av annan uppfödare för att inte ha ersatt denne för hjälp
med valpning samt valpvård. Detta har SKKs kansli meddelat uppfödarna om att de
måste lösa själva. Uppfödaren ska även ha levererat en valp 4 dagar innan 8 veckors
ålder. Uppfödaren har tecknat sig för förköpsrätt om köpare ska sälja valpen. Den
anmälda uppfödaren förnekar att valpen är levererad för tidigt, både köpeavtal och
veterinärbesiktningsintyg är upprättade på 8 veckorsdagen, uppfödaren medger att
förköpsrätten är olyckligt menad.
UKK förutsätter att uppfödaren utan dröjsmål ändrar i köpeavtalet gällande
förköpsrätten. Vidare kan UKK inte se att uppfödaren gjort några ytterligare fel.
Ärendet läggs därmed till handlingarna utan ytterligare åtgärd.
U37/13
Uppfödare som levererat en kull valpar innan de fyllt 8 veckor samt återlämnat
fodertik innan valparna fyllt 8 veckor, någon dispens från SKK gällande detta har inte
sökts hos SKK. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
U38/13
Uppfödare som blivit anmäld av fodervärd för att ha återtagit hund i strid med
fodervärdsavtalet. Uppfödaren menar att foderhunden inte skötts korrekt och att det
därför finns skäl till att häva avtalet och återta hunden. Uppfödaren har ändrat i
avtalet så att avtalet gäller tre kullar i stället för de normala två. UKK påtalar att man i
sådana här ärenden inte går in på om det har funnits tillräckliga skäl till återtagande
eller inte utan endast prövar om uppfödaren följt SKKs avtal. UKK konstaterar att
uppfödaren enligt SKKs vetskap till dags dato inte återlämnat hunden och något beslut
från allmän domstol inte finns. UKK konstaterar att ändringen i avtalet gällande antalet
kullar också är ett brott mot SKKs grundregler. UKK beslutade att anmäla uppfödaren
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till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 81

Leder

Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD38-52/13
Labrador retriever, Dansk-Svensk Gårdshund, Labrador retriever, Jämthundl, Belgisk
vallhund/tervuren, Wachtelhund, Dansk-Svensk gårdshund, Berner Sennen, Norsk
älghund grå, Jämthund, Jämthund, Jämthund, Pudel, stor, Dansk-Svensk gårdshund,
Engelsk springer spaniel
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD 53-55/13
Tik tjuvparad
Labrador retriever, Cocker spaniel, Norsk älghund grå
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars 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.
HD 56-58/13
Hälleforshund, Smålandsstövare, Finsk stövare
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P 23-29/13
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Nederlandse kooikerhondje,
Chihuahua, Chihuahua
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Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 82

Grundregelärenden

Tik under 18 mån vid parning
G62-68/13
Slovensky kopov, Grönlandshund, Fransk bulldogg, Chihuahua, Bichon havanais,
Jämthund, Mittelspitz
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G69-71/13
Pomeranian, Mittelspitz, Pudel, dvärg
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars 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.
G72/13
Dogo canario
Uppfödare som trots påminnelse, inte lämnat någon förklaring till varför tiken fått
valpar i så ung ålder. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan
på disciplinnämndens beslut.
G73/13
Bichon frise
Tik tjuvparad.
Uppfödaren förklarar att tiken tjuvparades. Tiken var menad att gå i avel, då
uppfödaren hade ett låneavtal, men inte vid detta löp. UKK konstaterar att låneavtal
inte får tecknas på tik yngre än 18 månader. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
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Täta kullar
G74/13
Japansk spets
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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.
G75-80/13
Pomeranian, Dansk svensk gårdshund, Cairnterrier, Jämthund, Labrador retriever,
Staffordshire terrier
Uppfödarna har missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G81/13
Finsk stövare
Uppfödaren parade tiken trots vetskap om att hon inte fått den vila grundreglerna
föreskriver. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott
mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
G82/13
Collie
Tik tjuvparad.
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.
G83/13
Labrador retriever
Uppfödaren har, trots påminnelse, inte lämnat någon förklaring till varför tiken inte
getts tillräcklig vila mellan sina valpningar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till
SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
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G84/13
Berger des pyrenees a poil long
Uppfödaren valde att para tiken trots att den inte fått den enligt SKKs regler
föreskrivna vilan, då den utsedda hanhunden skulle kastreras.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Täta kullar tik över 7 år
G85-86/13
Hamiltonstövare, Cavalier king charles spaniel
Uppfödaren hade missförstått regeln.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad
G87/13
Siberian husky
Tik tjuvparad.
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.
G88/13
Siberian Husky
Uppfödaren har missförstått reglerna.
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.
G89/13
Tysk schäferhund
Uppfödare som importerat en dräktig tik. UKK beslutade att godta den inkomna
förklaringen.
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Nära släktskap
G90/13
Anglo-Russkaja gontjaja
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G91/13
Griffon belge
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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.
G92/13
Grönlandshund
Uppfödare som fått två tikar tjuvparade vid samma tillfälle.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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.
Ej MH testat innan parning
G 93/
Rottweiler
Uppfödaren hade missförstått reglerna.
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.
G94/13
Tysk schäferhund
Uppfödaren har, trots påminnelse, inte lämnat någon förklaring till varför denne
använt sig av en hanhund som vid parningstillfället inte var MH-testad. UKK beslutade
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler.
Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
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§ 83

Ögonärenden

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö12-15/13
Border collie, Border collie, Border collie, Portugisisk vattenhund
Uppfödarna har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning
Ö16/13
Amerikansk cocker spaniel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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.
Ö17/13
Border collie
Tik tjuvparad. Uppfödaren hade en tjuvparning 2012.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
Ö18/13
Tibetansk spaniel
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2009.
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.
Ö19-21/13
Shetland sheepdog, Border collie, Papillon
Uppfödaren hade missförstått reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
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Tik/hane eller båda saknade giltigt PRA-prcd undersökning vid parningstillfället
Ö22/13
Pudel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Ö23/13
Pudel
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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.

§ 84 Hjärtärenden
Inga inkomna

§ 85

Registreringsärenden

R25/13
Fransk bulldog
Medlem som inkommit med en registreringsansökan för en kull valpar, SKK beslutar att
innan en eventuell registrering tillåts ska blodtypning utföras på samtliga åtta valpar
samt föräldrar. Medlemmen upplyser senare SKK att blodtypningen inte kommer att
utföras. I samband med registreringen av kullen skickar medlemmen in flera
registreringsansökningar för importerad hund, också denna gång gäller det fransk
bulldogg. Dessa hundar omregistreras, en tid därefter blir SKK kontaktade av en köpare
till en av de importerade valparna som meddelar att det inte är medlemmen som sålt
hunden till dem utan det är en sedan många år ur SKK utesluten person.
SKK får också lite senare in en kopia på ett annat köpeavtal för ytterligare en hund som
medlemmen importerat, också i detta fall är det den uteslutna personen som sålt
hunden. UKK anser att medlemmen i och med att vägra göra den begärda
blodtypningen brutit mot SKKs grundregler, UKK anser också det bevisat att det är den
sedan länge uteslutna personen som är den egentliga säljaren och att medlemmen
agerat bulvan för denna. UKK beslutade att ej tillåta registrering av medlemmens
nyligen importerade hundar samt anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för
brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på
disciplinnämndens beslut.
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R26/13
Australian shepherd
SKK har mottagit två ”Registreringsansökningar för importerad hund”, hundarna är
registrerade i Australian shepherd club of america men uppfödda i Sverige.
Uppfödaren är en äldre dam på 87 år, vars dotter sedan 2011 är utesluten ur SKK. I
SKKs Allmänna registreringsregler punkt 1 kan man utläsa:
"Hund ska registreras i det land där uppfödaren normalt har sin hemvist."
Samt i samma reglemente under punkt 12 utläser man följande:
”SKK äger rätt att avslå en ansökan om registrering av hund eller att registrera hund
med begränsningar vad avser avel, utställnings-, prov- eller tävlingsdeltagande om
föreskrifterna i Allmänna registreringsregler inte iakttagits eller om uppfödning av en
valpkull skett i strid mot SKKs grundregler, myndighets beslut om djurhållning eller om
registreringen på annat sätt kan uppfattas som oetisk.”
När kennelkonsulent försöker göra ett besök hos 87 åringen släpper denna inte in
konsulenten, hon säger kort tid därefter upp sitt medlemskap.
SKKs Grundregler 1:2 säger:
”Det åligger varje medlem i SKK organisationen:
att medverka till att av SKK auktoriserad kennelkonsulent kan genomföra
kennelbesök.”
UKK konstaterar att kullen registrerats utomlands, och inte i SKK, då SKK försöker göra
besök hos 87 åringen släpps inte konsulenten in. UKK anser det föga troligt att det är
den 87 åriga damen som är den egentliga uppfödaren, speciellt med hänsyn taget till
rasen samt dotterns tidigare förehavanden. UKK anser att detta är ett uppenbart
försök att kringgå SKKs regler. UKK har dock förståelse för de köpare som köpt valp i
kullen i tron att de ska kunna omregistreras. UKK vill här starkt betona att för att kunna
registrera en kull eller import i SKK så ska SKKs föreskrifter följas. UKK anser inte att
detta gjorts i detta fall och beslutade att avslå de två registreringsansökningarna för
importerad hund. UKK vill samtidigt informera om möjligheten att ansöka om
tävlingslicens i SKK för att därmed kunna delta på de tävlingar och prov som är öppna
för oregistrerade hundar. UKK beslutade även att anmäla medlemmen till SKKs
Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R27/13
Chihuahua
Medlem som ansöker om att få registrera en kull äldre än 5 månader. Medlemmen har
på grund av personliga orsaker inte registrerat kullen tidigare. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen.
R28/13
Dvärgschnauzer
Uppfödare som ansöker om att få registrera en kull äldre än 5 månader. Uppfödaren
har inte registrerat kullen tidigare på grund av att det bara blev en valp och det var
osäkert om den skulle bli rastypisk, det är den numera och uppfödaren vill ställa ut
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hunden. Emligt SKKs grundregler ska samtliga valpar registreras i SKK, detta gäller
naturligtvis även de valpar som inte uppfyller rasstandarden med några mycket
sällsynta undantag. 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. UKK beslutade även att tillåta registrering av kullen.
R29/13
Jämthund
Medlem som ansöker om att få registrera en kull äldre än 5 månader. Medlemmen har
på grund av personliga orsaker inte registrerat kullen tidigare. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen.
R30/13
Phaléne
Uppfödare som nu mera inte är medlem som i november 2012 skickade in en
registreringsansökan på en valpkull. Uppfödaren har inte inkommit med testikelintyg
samt ögonlysning på hane som tik saknas. Uppfödaren har inte trots upprepade
påminnelser inkommit med intygen. UKK är mycket undrande över uppfödarens
beteende samt anser att det är mycket beklagligt att uppfödaren inte tillser att
registrering av kullen kan ske. UKK ser ingen annan lösning än att skicka tillbaka
registreringsansökan och lägga ärendet till handlingarna.
R31/13
Fransk bulldog
Medlem som ej följt Länsstyrelsens beslut om att avbryta dräktighet på en importerad
tik. Tiken haft åtminstone ett kejsarsnitt utfört utomlands, enligt veterinär kan man
inte med säkerhet utesluta att tiken snittats bara en gång. Medlemmen är anmäld till
SKKs Disciplinnämnd för detta. UKK diskuterade ärendet ingående, i och med att
medlemmen redan blivit anmäld för att inte följt myndighetens beslut gör inte UKK
någon bedömning gällande just detta. UKK uttalade dock att det är varje uppfödares
skyldighet att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig
information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionsnedsättning hos avkomman,
iaktta god uppfödareetik samt god kynologisk sed. UKK anser inte att uppfödaren
agerat för varken tikens eller rasens bästa eller att ha visat god kynologisk sed. UKK
beslutade att inte tillåta registrering av kullen.
R32/13
Bichon havanais
Uppf som söker dispens att få registrera en kull valpar efter en tik över 7 år utan
tidigare kull.
Uppfödaren visste inte om 7 års regeln. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen
samt skicka ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
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R33/13
Cocker spaniel
Medlem som ansöker om dispens att få registrera en kull efter en tik äldre än 7 år utan
tidigare kull, medlemmen visste inte om regeln. UKK beslutade att tillåta registrering
av kullen samt skicka ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 86

Bordlagda ärenden

U24/13
Uppfödare som för flera år sedan ville flytta sitt kennelnamn till Sverige, uppfödaren
angav en adress som skulle vara dennas bostadsadress, detta stämde dock inte då
uppfödaren endast bott på adressen under en tid för att träna sina hundar. Personen
som är boende på adressen uppger dessutom att uppfödaren aldrig varit bosatt på
adressen. SKK meddelade att i och med att uppfödaren inte hade någon svensk adress
så kunde man inte heller omregistrera vuxna hundar eller kullar. Uppfödaren ville
också flytta över sitt kennelnamn, SKKs kansli upplyste uppfödaren om att man måste
kontakta det land kennelnamnet finns registrerat i för att få ett godkännande att flytta
namnet, något sådant har inte skickats till SKK. Uppfödaren är numera skriven i
Sverige, något kennelkonsulentbesök har inte kunnat göras då uppfödaren inte varit
hemma. Enligt uppgift bor uppfödaren i en husbuss. Uppfödaren har också blivit ålagd
av rasklubben i det land som denna har sitt kennelnamn registrerat i att göra en
härstamningskontroll på sina hundar, då uppfödaren inte gjort detta har klubben
beslutat att uppfödaren ska tilldelas motsvarande registreringsförbud från och med
2010. Enligt SKKs Grundregel 1:2 åligger det varje medlem i SKK ”att medverka till att
av SKK auktoriserad kennelkonsulent kan genomföra kennelbesök.” UKK beslutade att
uppfödaren måste föra över sitt kennelnamn enligt det FCI regelverk som finns samt
att medverka till att kennelkonsulentbesök kan utföras. Senast 12 juli 2013 ska namnet
förts över samt besök vara utfört. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på
namnöverföringen samt besök.
Punkten förklarades omedelbart justerad.”
Kennelkonsulentbesök är utfört, något kennelnamn är inte överfört. Uppfödaren
meddelar SKK att denna vill att samtliga exportstamtavlor ska skickas tillbaka till
denna. SKK skickar tillbaka stamtavlorna och avbryter därmed ärendet som läggs till
handlingarna utan vidare åtgärd.
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§ 87

Dispenser

A) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig
ägare, delägare 2 och delägare 3.
B) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig
ägare, delägare 2 och delägare 3.
C) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig
ägare, delägare 2 och delägare 3.
D) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har
redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja
dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna inkommer med
information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla delägarna. Det vill säga: slutlig
ägare, delägare 2 och delägare 3.

§ 88

Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar

UKK noterade informationen angående de Disciplinnämndsbeslut som förelåg.

SKK/UKK nr 4-2013
2013-08-28
Sida 19/21

R22/13
Uppfödaren är inte medlem i SKK, medlemsavgift skulle påföras registreringskostnaden
men då registreringsbevisen inte har lösts ut har medlemsavgiften inte heller betalats
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden på grund av avsaknad av
medlemskap.
R24/13
Uppfödaren har nu inkommit med ett korrekt testikelintyg.
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden då efterfrågat intyg
inkommit samt att tillåta registrering av kullen.
U12/13
Uppfödaren var inte medlem i SKK när försäljningen skedde.
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden på grund av att
medlemskap saknades vid försäljningen.
U18/13
Uppfödarna har nu enligt skrivelse rättat till de felaktiga avtalen.
UKK beslutade att återkalla anmälan till Disciplinnämnden.
U48/12
Uppfödaren har skänkt hunden till fodervärden.
UKKs VU har i tidigare beslut beslutat att återkalla anmälan till Disciplinnämnden.

§ 89 Övriga kommittéers protokoll samt protokollutdrag
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 17-18 april samt 12 juni 2013, UKK
noterade informationen.
§ 90 Köpahund.se
UKK beslutade att till nästa möte bjuda in Yvonne Wandel, kansliets ansvariga för
siten.
§ 91

Övriga ärenden

Fråga ställd från kansliet hur medlemmar/uppfödare som bor tillsammans med
personer som från myndighet har fått beslut om till exempel djurförbud. UKK beslöt
att ta upp frågan på nästkommande möte.
Ulla Eckerberg anmälde jäv och lämnade mötet.
Skrivelse från medlem gällande uppfödares avel, kommittén tog även del av det svar
medlemmen fått från SKKs kansli i frågan. UKK känner sig nöjd med det svar som givits
medlemmen. UKK vill härmed påtala att det RAS dokument samt de
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avelsrekommendationer som SKKs klubbar arbetat fram i dokumentet ska ses som just
rekommendationer. Skrivelsen tar också upp att det inte längre skulle finnas någon
”öppen redovisning av HD” på rasen , något som UKK ställer sig frågande till då alla
officiella HD resultat finns samt att statistik kan utläsas av alla med tillgång till dator
och internet via SKK Avelsdata. UKK beslutade att lämna skrivelsen till SKK AK för
kännedom. Ulla Eckerberg återkom till mötet.
UKK hade en lång diskussion gällande hur SKK organisationen ska lyckas med att öka
antalet rasrena hundar som stamboksförs i SKK. UKK kommer fortsatt arbeta för att
kunskapen gällande de rasrena hundarnas utmärkta egenskaper ska öka. UKK
beslutade att arbeta vidare med detta på nästa möte.

§ 92
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i
Hundsport Funktionär.
UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med justerat protokoll.

§ 93

Nästa möte

9 oktober, på SKKs kansli.

§ 94 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte och förklarade därefter dagens
sammanträde avslutat.
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Vid protokollet:

Åsa Blomqvist
Justeras:

Annica Uppström

Ulla Eckerberg

Ordförande

Ledamot

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

