Handläggningsrutiner avseende:
”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt i bil, bur, tält eller dylikt”
Förvaring av hund i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden
att hunden kan ta skada.
Med hänvisning till § 3 i SKKs Utställnings- och championatregler/Allmänna bestämmelserna om
hundägarens ansvar, har en särskild blankett utformats, ”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt
sätt i bil, bur, tält eller dylikt”, för att underlätta för arrangörer i samband med anmälan av en hundägare
eller dennes ombud. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Praktiska råd vid ingripande
Brottsbalken ger ibland straffrihet vid ”nöd”. Om en hund är instängd i en solvarm bil och plågas svårt
är det fråga om ”nöd”. Om arrangerande klubbs funktionär trots försök att ta kontakt med bilägaren
via högtalaren eller på annat sätt påkallad uppmärksamhet på att hund omedelbart måste tas ut ur
varm bil, men inte får kontakt med bilägaren/hundägaren eller dennes ombud, ska om möjligt polis
tillkallas samt veterinär. Om varken polis eller veterinär finns tillänglig måste arrangerande klubbs
funktionär själv göra en bedömning och agera genom att på bästa sätt ta ut hunden. Använd inte större våld än nöden kräver, kontrollera om det går att tjuvöppna någon dörr eller dra ned en ruta. Om
inga andra möjligheter ges, måste en ruta krossas. Därefter tas kontakt med bilägaren/hundägaren eller
dennes ombud för att förklara vad som skett. Obs! Ha alltid minst ett vittne med vid ingripandet.

Tjänstgörande funktionärer har rapporteringsskyldighet
När skäl för anmälan föreligger ska prov-/tävlings- eller utställningsfunktionär (exempel på funktionär
är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare, ringsekreterare,
instruktör samt figurant vid prov) beskriva händelsen på den ovan nämnda rapporteringsblanketten.
Det är viktigt att så fullständiga uppgifter som möjligt om både aktuella hundar och hundägare eller
dennes ombud samt vittnens uppgifter tas på plats och beskrivs i rapporten.
Obs! Rapporten ska således inte fyllas i av hundägaren eller dennes ombud.
Av tjänstgörande funktionär ifylld rapporteringsblankett skickas omgående efter utställningen/provet/
tävlingen direkt till SKK, Tävlingsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna. Rapporteringsblanketten
ska inte skickas via eventuell egen specialklubb eller tillsammans med resultatredovisningen.
När rapporteringsblanketten inkommit till Tävlingsavdelningen vidtas en utredning av händelsen och
beslut tas om ärendet ska anmälas till SKKs Disciplinnämnd. Hundägare eller dennes ombud kan
under utredningstiden beläggas med tävlingsförbud (gällande utställning, prov och tävling).
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RAPPORT OM HUND

BLANKETTEN FYLLS I AV FUNKTIONÄR (ANMÄLARE).

Ifylld och underskriven blankett skicks omgående till:
Svenska Kennelklubben, Tävlingsavdelningen Box 771, 191 27 Sollentuna.
HUNDÄGARE eller dennes ombud
Namn
Adress

Postnr

Tel bostad

Mobiltel

Reg.nr på bil

Bilmärke

Postort

E-post
Färg

BILÄGARE om annan än hundägaren
Namn
Adress

Postnr

Tel bostad

Mobiltel

Reg.nr på bil

Bilmärke

Postort

E-post
Färg

HUND
Hundens namn (enligt registrering)

Ras

Registreringsnummer

ID-nr/Chipnr

Kön

£Hane £Tik
HÄNDELSEN INTRÄFFADE VID

£Utställning £Prov £Tävling

£Annan organiserad verksamhet. Specificera typ:

------------------------------------------------------------

Arrangör
Ort/Plats

SKK T67 maj 18

Plats där hunden förvarats:

Datum

£Bil £Bur £Tält

£Annan plats. Specificera:

Tidpunkt

-------------------------------------------------

VITTNE 1 till händelsen

VITTNE 2 till händelsen

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Telefon bostad

Telefon bostad

Mobil

Mobil

E-post

E-post

Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 30 50 I utstk@skk.se I www.skk.se

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftBEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: ningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

som förvarats på ett olämpligt sätt (ex. bil, bur, tält)

VITTNENS REDOGÖRELSE FÖR HÄNDELSEN - komplettering med separat skrivelse kan användas vid behov
Vittne 1

Vittne 2

FUNKTIONÄRENS (ANMÄLARENS) REDOGÖRELSE FÖR HÄNDELSEN - ange i den mån uppgifter finns
Hur lång tid har hunden förvarats olämpligt?

Tidpunkt för ev. utrop i högtalare

Utrop 1 kl.
Utrop 2 kl.
Eventuella andra åtgärder för att få kontakt med hundägaren eller dennes ombud, ev. bilägare?

Tidpunkt när hundägaren eller dennes ombud, ev. bilägaren meddelats:

Utrop 3 kl.

Tidpunkt när ”fysisk” kontakt med hundägaren eller dennes ombud, ev.
bilägaren skett:

VETERINÄR
Har veterinär tillkallats till platsen?

£Ja, vid vilken tidpunkt?

----------------------

£Nej

Veterinärs bedömning av hundens allmäntillstånd

Eventuell medicinsk åtgärd

Temperatur på hunden när den togs om hand

Veterinärens namnteckning

ANDRA IAKTTAGELSER
Väderleksförhållanden:

£Klar sol £Mulet £Regn £Vind

Utetemperatur (i förekommande fall)

Annat:
Temperatur i utrymmet där hunden befunnit sig

POLIS
Har polis tillkallats till platsen?

£Ja. Vilken polismyndighet?

Är polisanmälan gjord?

£Ja £Nej

£Nej

FUNKTIONÄR (ANMÄLARE)
Funktion
Namn
Adress
Tel bostad
Ort och datum

Postnr
Mobiltel

Postort

E-post
Underskrift funktionär/anmälare

