Registreringsansökan
för importerad hund
Svenska Kennelklubben, Box 771,191 27 Sollentuna Besöksadress Rotebergsvägen 3
Telefon 08-795 30 00 E-post reg@skk.se Webbplats www.skk.se
* Vi tar inte emot blanketter via e-post

Importhunden
Ras
Namn

Kön
Hane

Födelsedatum (år-månad-dag)

ID-nr

Tik

Tidigare reg nr

Färg

Hårlag
Svanskuperad

Öronkuperad
Ja

Ja

Nej

Nej

Född med följande svans
Stubbsvans
Kort svans

Lång svans

Avsaknad av svans

Fader
Namn

Reg nr

OBS! Testikelintyg för faderhunden ska bifogas för hund som importerats från England (gäller ej GBCH/GBSHCH).

Moder
Reg nr

Namn

Uppfödare
Namn
Adress
Land

Postadress

Tel

Ägare
Personnummer

Namn

Medlem nr

Adress										

Bifoga kvitto för medlemskap som
inte administreras av SKKs kansli.

Postnr

Postadress

Tel
E-postadress

Djurägareförsäkring
Undertecknad försäkrar härmed på heder och samvete att ovan nämnda hund införts till
Sverige i enlighet med gällande införelsebestämmelser för hund.

Exportstamtavla
i original
ska bifogas

Ifylles för hand
Datum och underskrift av djurägaren

SKK R23

1.000 ex mars 2016

SKK:s noteringar:

Ta bort allt

Exportstamtavla

Kopior vet avd

Testikelintyg, fader

Kopia svenskt reg bevis

ID-märkning

Avs

Övrigt

Spara kopia

Skriv ut

Registrering av importerad hund

Importerad hund skall omregistreras i SKK.
På anmodan skall vidimerad kopia av hundpasset kunna uppvisas.
Ägaren skall ha fyllt 18 år och vara medlem i SKK-länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. Står flera personer som ägare
skall samtliga vara medlemmar.
Utländska championat som inte återfinns på exportstamtavlan/registreringsbeviset införs i SKKs register endast om bekräftelse
från landets kennelklubb bifogas.
För importerad hund som är kuperad skall intyg kunna företes som visar att hunden är född och kuperad i land där kuperingsförbud ej råder. Observera att särskilda regler gäller för deltagande i utställningar, prov och tävlingar med kuperade hundar
(se SKKs Utställnings- och championatbestämmelser).
Registrering i SKK sker under det namn hunden erhållit på exportstamtavla respektive nordiskt registreringsbevis.
Hundar registrerade inom Norden
För registrering i SKK insändes ifylld registreringsansökan för importerad hund tillsammans med det danska/finska/norska/
isländska registreringsbeviset i original. Hunden erhåller ett svenskt registreringsnummer som därefter är det officiella. Nytt
registreringsbevis utfärdas ej av SKK.
Hundar registrerade i övriga kennelklubbar
För registrering i SKK insändes ifylld Registreringsansökan för importerad hund tillsammans med exportstamtavla i original, på
vilken den svenska ägaren skall vara registrerad. Saknas ägaruppgiften skall ägarintyg utfärdat av exportlandets kennelklubb bifogas.
Från länder som ej utfärdar särskild exportstamtavla skall registreringsbeviset i original insändas tillsammans med ägarintyg
utfärdat av exportlandets kennelklubb.
För hundar registrerade i engelska kennelklubben (The Kennel Club) skall även testikelintyg för faderhunden bifogas (gäller inte
GBCH/GBSHCH).
Hunden erhåller ett svenskt registreringsnummer som därefter är det officiella. Nytt registreringsbevis utfärdas inte av SKK.
Karantän
Hundar som vistats i karantän får under de två närmast följande månaderna efter karantänsvistelsen inte användas i avel.
Aktuella importbestämmelser erhålles från Jordbruksverket. (www.sjv.se)

Registreringsavgift
Gällande registreringsavgift återfinns på SKKs webbplats, www.skk.se, och i tidningen Hundsport under rubriken SKK-nytt.
Registreringsbevisen sändes mot postförskott. Postens avgifter tillkommer.

Bestämmelser och blanketter kan dygnet runt rekvireras via vår ordertelefon (telefonsvarare): 08-795 30 45.

