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SKK/UKK nr 4 2014
2014-08-27
§ 72-96

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och
kennelkonsulentkommitté onsdag 2014-08-27.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Monika Åkesson, Åsa Magnusson Juberget
samt Ulla Eckerberg

Adjungerade:
-Agneta Lönn, Helena Sirén, Petra Waleij, journalistisk bevakning Åsa Lindholm
Protokoll
-Åsa Blomqvist

§72 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till fjärde möte. Mötet förklarades därefter
öppnat.

§ 73 Val av justerare
Anna Kihlgren Ackenäs utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 74 Föregående protokoll
UKKs protokoll nummer 3 2014 lades med ett godkännande till handlingarna.
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§ 75 Information från ordföranden
Resultatrapport
Resultatrapport för maj till och med juli 2014 förelåg, lades efter granskning med ett
godkännande till handlingarna.
Rapport från CS möte
-Ordföranden meddelade CS beslut att ta bort avelsspärr på tik i ärende där UKK
tidigare avslagit registreringsansökan för kull efter en avelsspärrad tik. Oavsett att
avelsspärren nu är hävd har uppfödaren genom att para tiken trots hennes avelsförbud
brutit mot SKKs regler. UKK beslutade att på detta sätt informera uppfödaren om SKK:s
grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom
upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
-CS hade fått en begäran om att häva en kennelkonsulents avauktiorisation, begäran
avslogs.
- CS har beslutat att ändra namn på SKKs tävling om Årets uppfödare till Vinnare av
SKKs uppfödargrupp/årtal.
FCI Breeding Commission
Kommittén kommenterade valda delar ur protokollet som förelåg från mötet i FCIs
Breeding Commission där UKKs ordförande deltog som Sveriges delegat.
Skrivelse
Skrivelse från konsulent angående användandet av vattenflaskor med nipplar till
hundar. Kommittén beslöt att ta med frågan på höstens regionträffar för att få
underlag hur frekvent användandet verkar vara.

§ 76 Information från SKKs VD/Chefsjurist
Agneta Lönn
-Förelåg förslag på vägledande uttolkning av SKKs Grundregler, 1:a stycket. Kommittén
kommenterade förslaget i vissa delar och uppmanades att inkomma med eventuella
ytterligare förslag till chefsjuristen snarast.
-De nya uppdaterade icke obligatoriska SKK avtalen förelåg, dessa ligger redan på SKKs
hemsida för nerladdning, dessa finns även numera på engelska.
-Arbetet med pilotprojektet avseende bilaga till köpeavtalet gällande vissa raser
fortskrider.
-SKK ska tillsammans med flera djurintresseorganisationer möta flera EU
parlamentariker samt Justitiedepartementet i frågan om hur organisationerna anser
att konsumentköplagen bör ändras gällande försäljning av djur.
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§ 77 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Förfrågan har inkommit från Länsstyrelsen om att få ut kopia på ett mejl från
länsstyrelsen som skickats till SKK tjänsteman. Kommittén beslutade, då SKK är en
medlemsorganisation och inte en myndighet och därför inte har en skyldighet att
lämna ut efterfrågade handlingar, att inte lämna ut mejlet.
Två nya broschyrer som är färdiga för tryck presenterades, ”Kennelkonsulent –en
resurs för SKKs uppfödare” samt ”Att föda upp hundar –inom Svenska kennelklubben”
båda framtagna till stor del av Helena Sirén. Kommittén uttryckte sitt gillande och
uppmanades att så snart som möjligt lämna eventuella förslag på ändringar till Helena
Sirén.
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade

§78 UKKs delegeringsordning
Kommittén beslutade om vem som ska vara kommitténs representant i gruppen för
uttagning av Hamiltonplaketten.

§ 79 Information från sekreteraren
Sekreteraren har fått en allmän fråga gällande Cavalier king charles spaniel. ”Ska
avtalet ”Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” justeras gällande högsta ålder
(från fem år till sju år) så som UKK tidigare uttalat sig om Fodervärdsavtal (UKK nr 2
2002 §5)?”. UKK diskuterade saken och beslutade att inte höja åldern gällande när
hunden ska tillfalla köparen, då det är fråga om ett köpeavtal samt att det är fråga om
endast en kull för tik och tre kullar för hane. Det är vad UKK erfar också vanligare
numera att hundar i rasen får användas i avel redan vid 24 månaders ålder då de via
sina föräldrar som är hjärtundersökta UA efter fyra års ålder ges möjlighet till detta.

§ 80 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Helena Sirén
Helena Sirén kommer att vara ansvarig för Breeders Corner på Stockholm Hundmässa
2014, ledamöterna uppmanades att kontakta Helena vid intresse av att deltaga.
Ann-Charlotte Hillberger
Ann-Charlotte lämnade referat från möte i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård som hon deltagit på.
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Ulla Eckerberg
Ulla informerade att hon deltagit vid Svenska Vortehklubbens avelskonferens där bl.a.
SKKs Grundregler och organisation gicks igenom.
Petra Waleij
Redogjorde för det senaste gällande valpregistrering online, tyvärr har projektet
avstannat något då den uttänkte projektledaren inte kunnat åta sig jobbet.
Åsa Lindholm
Informerade om att Uppfödarboken förhoppningsvis kommer att vara klar till
årsskiftet.

§ 81 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.

§ 82 Uppfödarärenden
U40/14
Uppfödare som enligt fodervärd gått med på att fodervärden köper ut foderhunden,
fodervärden har enligt skrivelsen betalat hunden men uppfödaren har inte gjort något
ägarbyte. Varken fodervärden eller SKK har lyckats nå uppfödaren, uppfödaren är
sedan maj 2014 inte medlem i SKK organisationen. UKK kan inte, då uppfödaren inte är
medlem i SKK organisationen, vidta några åtgärder. Dock ansåg kommittén att om
fodervärden kan skicka in bevis på utförd betalning så kan ägarbyte på hunden utföras.
Ärendet bordlades i väntan på ytterligare information från fodervärden.
U41/14
Uppfödare som inte återlämnar foderhund till fodervärd efter det att hunden visats på
utställning av uppfödaren. Uppfödaren har inte svarat SKK trots påminnelser. UKK
ansåg det anmärkningsvärt att uppfödaren inte meddelat sig i ärendet, UKK såg därför
ingen annan möjlig åtgärd utan beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U42/14
Uppfödare där SKK uppmärksammas på att denna säljer importerade valpar utan att
dessa är omregistrerade. Uppfödaren skriver i svarsskrivelse att denna hjälpt en vän
att lägga ut meddelande om valpar till salu på sin Facebooksida, uppfödaren har inte
själv sålt valparna. UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen och lade ärendet
till handlingarna utan vidare åtgärd.
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U43/14
Uppfödare utan kennelnamn som 2011 sålt en valp, uppfödaren har inte registrerat
någon kull. På köparens kvitto kan utläsas "regbevis eftersändes när dessa är färdiga".
Till dags dato har kullen inte registrerats, uppfödaren har inte svarat SKK trots
påminnelse. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
U44/14
Uppfödare som endast registrerat tre av sex valpar i en kull, anledningen till detta
enligt uppfödaren var att de oregistrerade valparna inte var standardenliga.
Uppfödaren vill nu rätta till detta och registrera hela kullen. Efter granskning av
ärendet vill UKK påtala att det sedan många år funnits en paragraf i SKKs grundregler
som säger att man som uppfödare ska registrera samtliga valpar vid ett och samma
tillfälle, detta oavsett om någon valp inte skulle vara standardenlig. Uppfödaren har
registrerat ett tiotal kullar och borde därför enligt UKK vara väl förtrogen med
grundreglerna. UKK beslutade att tillåta de resterande valparna att registreras,
registreringsansökan ska vara SKK tillhanda senast 2014-09-17. UKK övervägde även
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.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U45/14
Uppfödare som inte medvekar till att kennelkonsulentbesök kan göras. Både konsulent
som SKKs kansli har försökt att få kontakt med uppfödaren då uppfödaren annonserat
ut en kull med blandrasvalpar. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U46/14a
UTGÅR
U46/14b
UTGÅR
U47/14
Uppfödare som anmälts för att inte tecknat avtal på hund som satts ut på
fodervärdsliknande villkor. Efter genomgång av ärendet konstaterar UKK att det
fodervärdsavtal som en gång tecknats på hunden inte längre kan anses vara giltigt då
det tecknats mellan en tidigare innehavare av det kennelnamn den nuvarande
uppfödaren har och anmälarens före detta sambo. Hunden har därefter både
återlämnats till uppfödaren som lämnats ut till anmälaren som tagits tillbaka av
uppfödaren. Det har upprättats ett nytt avtal ”Låneavtal avtal om tillfällig inlåning av
hanhund” där uppfödaren anges som ägare men inget namn på den som skulle låna
hunden, det finns även en bilaga som medger uppfödaren/ägaren rätt att närsomhelst
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nyttja hunden i avel samt att ta tillbaka den, bilagan är inte undertecknad . UKK anser
inte avtalet vara korrekt eftersom man inte kan upprätta ett avtal där man lånar ut
avelsrätten men det är bara utlånaren som kan använda rättigheten. UKK vill påtala att
korrekta avtal ska tecknas när hundar sätts ut på foder. Då detta, såvitt är känt, är
första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen. UKK uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour
med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning. Anmälaren har angett att denne yrkar på skadestånd. SKK har ingen
möjlighet att råda i ekonomiska tvister och hänvisar därför parterna till allmän
domstol.
U48/14
Uppfödare som anmäls för att inte ha bifogat uppfödd valps registreringsbevis vid
försäljning i februari 2014, när köparen inte får registreringsbevis kontaktar denne SKK
i april, SKK tillskriver uppfödaren och en tid därefter får köparen registreringsbeviset
via post. Uppfödaren har av Länsstyrelsen fått sina hundar omhändertagna,
uppfödaren är därför belagd med icke hänvisning samt anmäld till SKKs
Disciplinnämnd. UKK beslutade att lägga till aktuellt ärende i befintlig Disciplinnämnds
anmälan.
U49/14
Uppfödare som anmäls för att ha tagit kullar tätt på en tik som dessutom hade
allergier. I svarsskrivelse till SKK anger uppfödaren att tiken sålts till annan uppfödare
utomlands, hos denne uppfödare kliade tiken sig och efter att fått två kullar köper den
svenska uppfödaren tillbaka tiken. Tiken blir därefter tjuvparad hos denna. 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.
U50/14
UTGÅR
U51/14
Uppfödare som lånat ut hane till avel med en oregistrerad tik. Tiken paras,
parningsavgift betalas men tiken går tom och trots omparning blir det inga valpar.
Ytterligare en hane erbjöds men tiken vill inte paras. I parningsavtalet har raden "Tills
det blir valpar" lagts till om tiken inte blir dräktig. Tikägaren vill ha tillbaka
parningsavgiften. I svarsskrivelse från hanhundsägaren uppger denna att tikägaren
visat ett registreringsnummer för tiken men att numret därefter fallit ur minnet, någon
vidare koll gjorde inte hanhundsägaren. Hanhundsägaren känner sig hotad av
tikägarens man. Även tikägaren är SKK medlem. Efter genomgång av ärendet
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uppmanar SKK hanhundsägaren att hädanefter noggrant kontrollera de tikar som ska
användas på dennas hanar. UKK kan inte se att hanhundsägaren har begått sådana
allvarliga fel att en vidare juridisk prövning är aktuell, UKK beslutade 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.
Tikägaren informeras härmed om SKKs grundregler. UKK förutsätter att tikägaren
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning. Gällande tikägarens ekonomiska krav hänvisar SKK parterna till allmän
domstol då SKK inte har någon möjlighet att råda i ekonomiska tvister.
U52/14
Ärendet föranleder ingen åtgärd då parterna själva löst tvisten.

§ 83 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
HD22-52/14
Rottweiler, Dansk svensk gårdshund, Australian shepherd, Jämthund, Samojedhund,
Labrador retriever, Hälleforshund, American Akita, Jämthund, Jämthund, Flatcoated
retriever, Samojedhund, Jämthund, Labrador retriever, Dogue de bordeaux, Rottweiler,
Tysk schäferhund, Karelsk björnhund, Cocker spaniel, Jämthund, Pyreneerhund,
Samojedhund, Jämthund, Karelsk björnhund, Jämthund, Norsk älghund, grå, Jämthund,
Hamiltonstövare, American staffordshire terrier, Finsk stövare
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD53-56/14
Collie korthårig, Golden retriever, Norsk älghund,grå, Jämthund
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.
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HD57-58/14
Finsk stövare, Finsk stövare
Uppfödarna 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.

Patella (P) undersökning på tik/hane eller båda har utförts efter parning.
P5-14/14
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
P15-16/14
Uppfödarna 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.
P17/14
Chihuahua
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.
P18/14
Petit brabacon
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2012 även det gällde tjuvparad tik.
Uppfödaren blev då upplyst om att upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
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P19/14
Chihuahua
Uppfödaren svarar inte SKK trots upprepade påminnelser.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.
P20/14
Chihuahua
Uppfödaren svarar inte SKK trots upprepade påminnelser.
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs grundregler.

§ 84 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G50/14
Blodhund
Uppfödaren har, trots kemisk kastrering av hanhund, fått tik tjuvparad.
Uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler.
G51/14
UTGÅR
G52-54/14
Chihuahua, Chinese crested dog, Siberian husky
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G55-61/14
Irländsk röd setter, Dvärgschnauzer, Siberian husky, Chihuahua, Pudel, Chihuahua,
Chinese crested dog
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.
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Täta kullar
G62-63/14
Chihuahua
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G64-71/14
Yorkshire terrier, Mops, Engelsk springer spaniel, Chihuahua, Shetland sheepdog,
Labrador retriever, Chihuahua, Chihuahua
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.
G72/14
Keeshond
Tik tjuvparad.
UKK beslutade att begära blodtypning på samtliga valpar i kullen samt angivna
föräldrar. Ärendet bordlägges i väntan på svar från DNA-typningen.
G73-74/14
Pudel, Chihuahua
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.
G75/14
West highland white terrier
Uppfödaren har missuppfattat reglerna, har haft tidigare ärende 2012 gällde då en ung
tik som blivit 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.
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G76/14
Chihuahua
Tik tjuvparad.
Uppfödaren hade 2013 ärende gällande just samma sak, uppfödaren fick då ett
informationsbrev att upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK beslutade
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
Täta kullar tik över 7 år
G77/14
Isländsk fårhund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G78-80/14
Siberian husky, Drever, Beagle
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år inte veterinärbesiktigad
G81/14
Drever
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G82-84/14
Alpenländische dachbracke, Japansk spets, Alaskan malamute
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.
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G85/14
Tibetansk terrier
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.
Tik över 7 år utan tidigare kull
G86-87/14
Tax, Jack russel terrier
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G88/14
Labrador retriever
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.
G89-90/14
Finsk spets, Russkaja gontjaja
UKK beslutade att godta de inkomna förklaringarna.
Tik med en 6:e kull
G91-92/14
Tysk spets mittel, Chinese crested dog
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G93/14
Cavalier king charles 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.
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Inte MH testat innan parning
G94/14
Tysk schäferhund
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
Nära släkt
G95/14
Posavski gonic
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G96/14
Bichon havanais
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.

§ 85 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö17-18/14
Bichon frisé, Norrbottenspets
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö19-24/14
Border collie, Border collie, Border collie, Border collie, Border collie, Border collie
Uppfödaren hade missuppfattat 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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Ö25-26/14
Border collie, Portugisisk vattenhund
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.
Tik/hane eller båda saknade giltigt PRA-prcd undersökning vid parningstillfället
Ö27/14
Pudel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.

§ 86 Hjärtärenden
H2/14
Cavlier king charles spaniel
Kull som påförts avelsspärr då parning enligt registreringsansökan gjorts innan
hjärtintyg utfärdats. I skrivelse till SKK meddelar uppfödaren att på grund av ett
misstag är angivet parningsdatum felaktigt och att hjärtundersökning gjorts innan
första parningstillfället. Uppfödaren önskar att kullens avelsspärr hävs. UKK beslutade
att släppa spärren på samtliga valpar i kullen då uppfödaren intygar att ett felaktigt
datum angivits på registreringsansökan.

§ 87 Registreringsärenden
R32/14
Mops
Medlem som inte löser ut importstamtavla efter avslutad omregistrering. UKK anser
att det är beklagligt att medlemmen inte löser ut hundens exportstamtavla, att på
detta sätt ta upp tid för både SKKs registreringsavdelning som för UKK är inte
acceptabelt. UKK beslutade att skicka hundens exportstamtavla åter, samt att ta bort
hundens omregistrering i SKKs stamboksregister.
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R33/14
Drever
Uppfödare som inte löser ut importstamtavla efter avslutad omregistrering. 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 att skicka hundens exportstamtavla åter, samt att ta bort hundens
omregistrering i SKKs stamboksregister.
R34/14
Jämthund
Uppfödare som söker dispens att få registrera en kull äldre än 5 månader, uppfödaren
har av personliga orsaker inte registrerat kullen tidigare. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter
mot grundreglerna beslutade UKK att också godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
R35/14
Italiensk vinthund
Uppfödare som vill överta valpkull. Efter en ingående diskussion beslutade UKK att
tillåta uppfödaren att registrera kullen under sitt kennelnamn.
R36/14
Jack russel terrier
Kull som registreringsavdelningen inte registrerat då den som skickat in
registreringsansökan ber att registreringsbevisen ska skickas till samma adress som en
annan uppfödare som har registreringsförbud. I annons gällande kullen kan man utläsa
att namnet på kenneln med registreringsförbud anges att de har valpar till salu,
kontaktperson i annonsen är personen med registreringsförbud samt att
telefonnumret i annonsen går till samma person. UKK beslutade efter genomgång av
ärendet att anmäla både uppfödaren som skickat registreringsansökan som
uppfödaren med registreringsförbud till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler samt att inte tillåta registrering av kullen.
R37/14
Siberian husky
Uppfödare som ansöker om dispens att registrera en kull äldre än 5 månader.
Uppfödaren anger att på grund av ekonomiska orsaker har ansökan inte skickats in
tidigare. Uppfödaren har haft liknande ärende 2012. UKK beslutade att tillåta
registrering av kullen. UKK uppmanade uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour
med och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning. Kommittén förutsätter även att uppfödaren hädanefter skickar in sina
registreringsansökningar i tid.
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R38/14
Chihuahua
Uppfödare som registrerat två kullar och inkommer med en tredje kull, enligt SKKs
regler måste ansökan om kennelnamn då göras, uppfödaren meddelar att hon då inte
vill registrera kullen. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
R39/14
Chihuahua
Medlem som inkommit med registreringsansökan på kull efter hane utan
patellaundersökning eller testikelintyg, SKK har efterfrågat detta ett flertal gånger utan
respons. Eftersom uppfödarens medlemskap i SKK organisation har förfallit beslutade
kommittén att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
R40/14
Chihuahua
Medlem som inte registrerat samtliga valpar i en kull då en av valparna var liten och
svag vid registreringstillfället. Medlemmen ansöker om dispens att få registrera valpen
som nu vuxit till sig och är frisk. UKK beslutade att tillåta registrering av valpen samt
att informera medlemmen om SKK:s grundregler. UKK förutsätter att medlemmen
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär
prövning.
R41/14
Sankt bernhardshund
Uppfödare med registreringsförbud som under förbudstiden producerat en valpkull.
Uppfödaren har fått meddelande från SKKs Disciplinnämnd i slutet av april att förbudet
träder i kraft from 2014-07-18. Uppfödaren har därefter parat tiken i mitten av juni
med följden att kullen fötts efter att registreringsförbudet startat. UKK beslutade att
inte tillåta registrering av kullen samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd
för överträdelse av SKKs grundregler.
R42/14
Alpenländische dachsbracke
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull efter tik över 10 år, tiken har
blivit tjuvparad. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att påpeka 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.
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§ 88 Bordlagda ärenden
U23/14
Hanhundsägare som också är uppfödare som av Länsstyrelsen åtalsanmälts för
djurplågeri. Hanhundsägaren har på valp som dennas hanhund är pappa till klistrat
öronen. Klistret irriterade hundens hud, dess örongångar var helt igenstängda då
öronlapparna dragits ner mot pannan. Valpköparen hade enligt Länsstyrelsen fått
information att vänta 3-4 veckor och kontakta uppfödaren/hanhundsägaren men
redan efter 4 dagar har hunden kraftiga reaktioner av limningen. UKK beslutade att
bordlägga ärendet i väntan på yttrande från hanhundsägaren.
Svar har nu inkommit från hanhundsägaren. Åtalsanmälan har tagits bort. UKK tog del
av skrivelsen från hanhundsägaren och beslutade i och med denna att lägga ärendet
till handlingarna utan vidare åtgärd.
R31/14
Chihuahua
Ärende där hanhundsägaren inte vill göra patella- samt testikelundersökning då denna
numera anser att tikägaren är oseriös. UKK uttalade att för att kunna ta beslut i
ärendet behöver uppfödaren skicka in registreringsansökan för kullen.
Registreringsansökan är nu inskickad. UKK anser det anmärkningsvärt att
hanhundsägaren på detta sätt hindrar registrering av kullen. UKK beslutade att
tillskriva hanhundsägaren och uppmana denna att snarast utföra patella samt
testikelintyg på hanen. Intyget ska skickas in till SKK senast 2014-09-26. Ärendet
bordlades i väntan på intyget.
Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 89 Dispenser
a) Skrivelse från Specialklubben för Västgötaspets gällande att UKK avslagit en
dispens ansökt av person där denne önskat få använda tik över 7 år i avel
utan tidigare kull. Klubben uppmärksammar därefter SKK på att personen
registrerat kull efter tiken i Dansk kennelklubb (DKK), kullens födelsedatum
visar på att tiken redan var parad vid tidpunkten för dispensansökan till SKK.
Klubben frågar: ”Är det verkligen så enkelt att få DKK att acceptera en
första valpkull på en tik som fyllde 8 år 5 dagar efter valpningen?” UKK
konstaterar att DKK inte har samma åldersgräns som SKK, vidare har
personen aldrig varit medlem i SKK. Skrivelsen lägges till handlingarna utan
vidare åtgärd.
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b) Dispensansökan gällande att få vara tre delägare i en kennel redan från
tillfället då kennelnamnet ansöks om. UKK diskuterade frågan, då dispens
gällande en tredje delägare endast ges i undantagsfall och till de
uppfödarna som kan visa på ett långvarigt samarbete kan inte UKK se att
det enligt gällande regelvek och praxis ges någon möjlighet att vara tre
delägare vid ansökningstillfället. Dispensen avslås.

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.
e) 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.
f) 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.
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§ 90

Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar

R14/14
Jämthund
Uppfödare som skickat in registreringsansökan för kull, uppfödaren anger att kullen
tillkom på grund av en tjuvparning, hanhunden är inte HD röntgad. HD röntgen utförs
inte trots upprepade påminnelser. UKK beslutade att inte tillåta registrering av kullen
samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs
grundregler.
Uppfödaren har nu utfört röntgen på hanhunden. UKK beslutade därför att dra
anmälan till Disciplinnämnden.
HD21/14
Jämthund
Uppfödare som inte lämnat en tydlig förklaring till varför hanen användes i avel innan
han HD röntgats, SKK har skickat brev för att få ett förtydligande men något sådant har
inte inkommit. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
Förtydligande har nu inkommit. UKK beslutade därför att dra anmälan till
Disciplinnämnden.
UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut.

§91 Köpa hund
Förelåg information gällande ny utformning av brev som skickas till uppfödare som
registrerat kull. Kommittén noterade informationen.

§92 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutande om vad som ska tas med i nästa nyhetsbrev.
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§ 93 Övriga ärenden
Förelåg skrivelse gällande SKKs eventuella samarbete med ett företag som enligt dess
hemsida erbjuder utbildning för hundförare. UKK kunde inte se att det skulle vara
något som strider mot SKKs regelverk.
Förelåg skrivelse från tikägare som tidigare fått dispensansökan avslagen gällande att
få använda sin 7 åriga tik i avel. Tiken parades ändå vilket resulterade i en kull.
Tikägaren är därefter anmäld till SKKs Disciplinnämnd för detta. Nu undrar tikägaren
om det skulle vara i enlighet med SKKs regelverk att para tiken igen och då kunna
registrera kullen. Efter att ha granskat ärendet menar UKK att resonemanget är
förkastligt, UKK menar också att det inte torde vara i enlighet med god uppfödaretik
att på detta sätt kringgå SKKs regelverk.
UKK beslutade att bilda en arbetsgrupp för att förbereda innehållet i framtida
uppfödarutbildning. I arbetsgruppen ingår Ulla Eckerberg och Monika Åkesson.

§ 94
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.

§ 95 Nästa möte
26 november Möllan, Spånga.

§ 96 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
Ordförande

Anna Kihlgren Ackenäs
Ledamot

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

