
 

 
SKK/UKK 4/2010 
2010-08-25 
§§ 65-89 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté den 25 augusti på Möllan, Spånga 
 
Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.), Irene Berglund, Ann-Charlotte Hillberger, Margareta 
Sundqvist, Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Ulf Uddman under § 69 
Anmält förhinder: Kjell Lindström 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, Margareta Thyr, Petra Waleij och representant från AK Elisabeth Rhodin 
 
Vid protokollet: Åsa Blomqvist 
 
 
§ 65 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden hälsade alla välkomna, till årets fjärde möte som därefter förklarades öppnat. 
 
 
§ 66 Val av justerare 
Gunilla Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 67 Föregående protokoll 
 
Rättelser  
G55/10  
Uppfödaren har inte parat för tätt, uppfödaren anmäls ej till disciplinnämnden. 
 
U15/10 
Förtydligande: Köpare av tik med bibehållen avelsrätt har till UKK inkommit med skrivelse där det 
framgår att säljaren vid överlåtelsen inte upprättat avtal och inte heller veterinärbesiktigat tiken. 
Köparen ber SKK om hjälp att få korrekta avtal men är även villig att lösa ut tiken med resterande 
belopp. Uppfödaren har 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. 
 
 
§ 68 Information från ordföranden 
 
Resultatrapporten gicks igenom. 
 
 
§ 69 Information från SKKs VD 
 
VD informerade UKK om de kansliärenden/jobb som kommittén är berörd av.  
 



 

Kansliet kommer hädanefter månadsvis begära ut alla de djurförbud som Länsstyrelserna utfärdat. 
VD informerade om de bindande föreskrifter SKKs alla kommittéer fått i uppdrag att utforma. 
 
 
§ 70 Information från kennelkonsulentsekretariatet 
 
Återauktorisation  
Stig Coldenberg begär att återauktoriseras som kennelkonsulent. UKK beslutade att auktorisera Stig 
Coldenberg och hälsar honom varmt välkommen åter i konsulentverksamheten. 
 
Skrivelse från Östergötlands Kennelklubb med förfrågan från uppfödare angående kennelkonsulent 
besök. 
UKK hänvisar uppfödaren till SKKs kansli som handlägger frågan. 
 
Kansliet redovisade länsvis de kennelkonsulentbesök som gjorts under 2010 första halvår.  
Kommittén förde en diskussion angående de konsulenter som inte åker på begärda besök och 
eventuella anledningar till att dessa besök inte blir gjorda. UKK betonar vikten av att de begärda 
besöken blir av inom en rimlig tid, en rimlig tid ansågs vara 14 dagar. Kan konsulenten inte utföra 
besöket måste kansliet informeras så snart som möjligt. UKKs verkställande utskott tittar närmare på 
frågan .  
 
UKK diskuterade angående kennelkonsulent som uttalat sig mycket olämpligt. Kommittén gav 
kansliet i uppdrag att tillskriva konsulenten. 
 
Fråga från kansliet angående uppfödare som är engagerad i organisation utanför SKK. Kommittén 
konstaterade att det råder fri föreningsrätt och inga brott mot grundreglerna har begåtts. UKK 
hänvisar vidare till Föreningskommitténs frågebank. 
 
Förslag från Margareta Thyr och Åsa Blomqvist om att utveckla en pärm till nyblivna uppfödare 
innehållande information om SKK, uppfödning och liknande.  Thyr och Blomqvist fick i uppdrag att 
vidareutveckla idén och presentera den vidare på nästa möte. 
 
Kennelkonsulent grundkurs 1 planeras till månadsskiftet maj-april 2011. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade. 
 
 
§71 Information från sekreteraren 
 
 Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt 2 kap 16 § säger:  
En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder.  
SKK har en åldersgräns för de så kallade automatiska brev som skickas ut till uppfödarna då de parat 
en för ung tik. Denna gräns har gällt tikar yngre än 12 månader.  
UKK beslutade att justera åldersgränsen till 18 månader.  
  
 
§ 72 Information från UKKs ledamöter 

Ingen information 
 
 
§73 Uppfödarärenden 
 



 

U22/10  
Uppfödare som sålt valp som utvecklat demodex, valpköparen menar att valpens mamma tidigare 
själv haft eller gett tidigare avkomma med demodex. Valpköparen menar också att uppfödaren har 
lovat att ersätta dem för detta. När ersättningen uteblev kontaktades SKK. Valpen såldes obesiktad, 
besiktning gjordes 12 dagar senare av valpköparen. 
Uppfödaren menar att valpens mamma inte haft demodex, däremot har två valpar i tidigare kull fått 
åkomman. Eftersom valpköparen enligt uppfödaren ville ha hem valpen fort gjordes ingen besiktning, 
en prisreduktion gjordes för valpköparen själv skulle göra detta. Uppfödaren bestrider valpköparens 
ersättningskrav.  
Angående demodex och avel hänvisar UKK till rasklubbens RAS dokument. UKK påpekar också det 
olämpliga i att införa bindande överenskommelser så som att hunden inte får säljas innan 
uppfödaren kontaktas. Enligt SKKs grundregler skall veterinärbesiktiningsintyg inte äldre än en vecka 
bifogas vid leverans. 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.  
 
U23/10 
Uppfödare med kennelnamn i SKK som föder upp blandrashundar. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U24/10 
Uppfödare som blivit anmäld av valpköpare för att inte använda korrekta avtal samt att använda 
hundar i avel som ger avkomma med demodex. Uppfödaren svarar att en besiktning gjorts på tiken 
som är UA.  

Angående demodex och avel hänvisar UKK till rasklubbens RAS dokument. UKK uppmanar också 

uppfödaren att upprätta korrekta avtal. 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. 
 
U25/10 
Uppfödare som sålt en tik till reducerat pris med en enligt uppfödaren muntlig överenskommelse om 
en framtida valpkull. Enligt valpköparen var detta muntliga avtal otydligt. Tiken lämnas till 
uppfödaren för valpning 4-5 dagar innan valpningen sker. Efter att valpar fötts hos uppfödaren skrevs 
ett låneavtal där ingen ersättning tillfaller valpköparen. När valparna är runt 3,5 veckor börjar tiken 
sina, valparna avvänjs och vid 5 veckors ålder flyttas tiken till egen hundgård för att sina fullständigt.  
När valparna är 5 veckor och 2 dagar skickas tiken hem till sina ägare. Valpköpare och uppfödare har 
skilda åsikter om den ersättning som eventuellt skulle utbetalas. 

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får inte dräktig tik transporteras inom två veckor före beräknad 

valpning, valpar får ej heller skiljas från modern innan 8 veckors ålder. Avtal med av SKK fastställt 

innehåll har inte upprättats. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott 

mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens 

beslut. 
 
 
U26/10 
Uppfödare som sålt oregistrerad valp utan besiktning. 
Enligt valpköparen lämnades valpen till uppfödaren för passning i två dagar. Valpen har dock inte 
lämnats tillbaka. Uppfödaren menar att valpköparen ville lämna tillbaka hunden då hon inte kunde 
ha denna kvar på grund av sjukdom. Uppfödaren har återbetalat köpeskilling minus de kostnader 



 

som tillkom vid hämtning av valpen. Valpköparen har inte skrivit på något som intygar att hunden 
skulle återköpas, endast uppfödarens underskrift finns på kvittot. 

Då uppfödaren har betalat tillbaka köpeskillingen och den mottagits av valpköparen beslutade UKK 

att hänvisa parterna vidare till allmän domstol. Valpen såldes oregistrerad då uppfödaren inte kunde 

få valpen registrerad då en tvist uppstått mellan uppfödaren och ägaren till den hanhund som är far 

till valpen. SKK hade gjorts uppmärksam angående detta innan försäljningen.  Då valpen såldes var 

den inte besiktigad. 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. 
 
U27/10 
Uppfödare som blivit anmäld av flera personer.  
Ärende 1 gäller en tik såld med ”Köpeavtal med bibehållen avelsrätt”. Fodervärden hävdar att hon 
fått stå för utgifter som har samband med parning/valpning.  Fodervärden skulle få en valp som 
ersättning för att fodervärden skulle ta hand om kullen. Fodervärden känner sig illa behandlad av 
uppfödarna, fodervärden har fått stå för besiktning och id-märkning av ersättningsvalpen.  
Fodervärden vill också häva avtalet då tiken har problem med benen.  
Uppfödaren menar att de erbjudit fodervärden två valpar ur kullen som ersättning för kostnader i 
samband med parning/valpning. Uppfödarna hävdar att de betalat alla resor samt veterinärräkning.  
Uppfödaren bifogar utdrag ur veterinärjournal angående tikens framben. 
 
Ärende 2   Hane som i november 2008 lämnats ut på ett ej korrekt fodervärdsavtal, fodervärden 
påtalar detta och får då ett icke godkänt köpeavtal . Enligt fodervärden får denne stå för kostnader i 
samband med ögonlysning och patellaundersökning och dessutom för transport till tik för parning 
samt hotellkostnader. Fodervärden anser att hunden är hennes. Fodervärden har även en tik på 
foder från uppfödaren där fodervärden kräver ersättning för diverse utlägg, dock finns varken kvitton 
eller avtal bifogat.  
 
Ärende 3 Vuxen tik som satts ut på foder, där fodervärden har tagit hand om valparna mot att få en 
valp i ersättning. Enligt fodervärden har två hanar parat tiken,  det skulle vara uppfödarens egen 
hane samt en annan hane ej ägd av uppfödaren. Fodervärden har skrivit under anmälan gällande 
ärende 1 och har efter det fått ta emot hot. Fodervärden känner sig hotad av uppfödaren och 
upplever situationen som mycket olustig. Fodervärden har kontaktat UKK sekreteraren två gånger, 
först för att fråga om lämnande av valparna till uppfödaren och då blivit informerad om att det måste 
hon så uppfödaren skall kunna besiktiga och id-märka. Andra samtalet ville inte fodervärden ha 
något med valparna att göra och de fanns i ett stall där uppfödaren kunde hämta dem.   
Uppfödaren menar att det bara är en hane som skulle kunna vara pappa till valparna. Uppfödaren 
menar också att något hot inte har förekommit och stora ansträngningar gjorts för att kunna hämta 
kullen.  UKK beslutade att i ärende 3 begära blodtypning på hanar samt valpar dessutom  

beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U28/10  
Specialklubb som inkommit med skrivelse om misstänkt syskonparning i två kullar på samma kennel. 
Uppfödaren anger tjuvparning samt att det inte är syskonparning i den ena kullen. Den andra är till 
dags dato ej registrerad. UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare information från 
uppfödaren. 
 
U29/10 



 

Ärende 1 Uppfödare som sålt hund utan köpeavtal, besiktning samt id märkning. Då köparen själv 
besikti gade hunden hade den problem med öron och tänder. Uppfödaren har skrivit tillägg i 
köpeavtalet där uppfödaren frånskriver sig sina skyldigheter som näringsidkare. 
Ärende 2 Under karantänsvistelse tillsammans med annan hund tjuvparade sig uppfödarens hund, 
uppfödaren skriver inte under parningsavtal. 
UKK beslutade att registrera kullen då hanhundsägaren inte nekar till att det är dennes hund som är 
far till valparna, vid eventuell tvist angående ersättning hänvisar UKK till allmän domstol. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U30/10 

Uppfödare som sålt tik för ett halvt valppris på ett ej korrekt avtal, tiken köptes senare av 

fodervärden som då fick betala ett helt valppris. Vid försäljningen upprättades ett nytt icke SKK avtal 

där uppfödaren har rätt till en valfri valp. Då uppfödaren upprättat ej korrekta avtal med oskäliga 

villkor beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U31/10 

Uppfödare som inte släpper in kennelkonsulenter. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

 

U32/10 

Uppfödare som på parningsavtal förfalskat hanhundsägares namnteckning . 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U33/10 
Uppfödare som transporterat dräktig tik fyra dagar innan valpning. Enligt uppfödaren fanns det tvivel 
på om tiken var dräktig och efter konstaterad dräktighet efter röntgen hämtades hunden. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U34/10 
Uppfödare som tagit mot hel liversättning från försäkringsbolag på tidigare fodertik, uppfödaren 
betalar inte ut ersättningen till fodervärden. Juridiska avdelningen har trots upprepade försök inte 
fått någon respons från uppfödaren. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

U35/10 
Uppfödare som medvetet parat hundar av olika ras. Valpar i en annan kull har skiljts från modern vid 
4 veckors ålder. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 

 

 
 



 

§ 74 Ärenden angående leder 
 
ED 
ED 2/10 
 Wachtelhund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
ED 3-4/10  
Wachtelhund, Schäfer 
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. 
 
 
HD-röntgen på tik hane eller båda har utförts efter parning 
 
HD 45-74/10   
Schillerstövare, Wachtelhund, Jämthund, Jämthund, Hovawart, Jämthund, Jämthund, Jämthund, 
Finsk Stövare, Dansk/Svensk gårdshund, Hälleforshund, Dansk/Svensk gårdshund, Hamiltonstövare, 
Norsk Älghund, grå, Finsk Stövare, Jämthund, Labrador Retriever, Golden Retriever, Norsk Älghund, 
svart, Boxer, Finsk Stövare, Jämthund, Pyreneérhund, Jämthund, Jämthund, Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever, Jämthund, Cane Corso, Labrador Retriever, Östsibirisk Laika, Norsk Älghund, grå 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
HD75-83/10 
Jämthund, Norsk Älghund, grå, Jämthund, Jämthund, Norsk Älghund, grå, Jämthund, Jämthund, 
Dansk/svensk gårdshund, 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. 
 
 
Patella undersökning på tik hane eller båda har utförts efter parning. 
P49-53/10 
Chihuahua, Chihuahua, Bichon Frisé, 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. 
 
P54/10 
 Chihuahua  

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. 
 
 



 

§75 G-ärenden 
 
7 år veterinärintyg 
G62/10 
Norsk älghund, grå 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G63/10 
Engelsk setter 

UKK påpekade att uppfödaren ska 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 uppfödaren bryter 

mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 

Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 

 

G64/10 
Engelsk springer 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. 

 

G65-66/10 

Schäfer, Jämthund 

Uppfödare som inte inkommit med veterinärintyg trots påminnelser från SKK. UKK beslutade att 

anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs 

med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 

 
 
Tik över 7år utan tidigare kull 
G67-69/10 
Alaskan Malamute, Finsk Spets, Norsk Älghund, grå 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
 
G69-70/10 
Norsk Älghund, grå, Västsibirisk Laika 
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 
G71/10 
Drever 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning 
 
G72-74/10 
Drever, Chihuahua, Chinese Crested Dog 
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. 
 
Täta kullar 
G75-77/10 
Pomerian, Dvärgschnauzer, Drever 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
G78-84/10 
Bichon Havanais, Shih-Tzu, Tysk jaktterrier, Tax, korthårig Normal, Labrador Retriever, Flatcoated 
Retriever, Rottweiler 
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. 
 
G85-87/10 
Shetland Sheepdog, Dvärgschnauzer Rottweiler 
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. 
 
G88/10 
Schäfer 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.  
UKK påpekade dock vikten av att uppfödaren fortsättningsvis är mer noggrann och håller sig ajour 
med gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G89/10 
Chow Chow 
Uppfödare har parat tiken eftersom hon var i bra form samt att tiken skulle ställas ut efter 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. 
 
G90/10 
Coton de Tulear 
Uppfödare som inte inkommit med förklaring till de täta kullarna trots påminnelser från 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. 
 
G91/10 
Smålandsstövare 
Uppfödare som inte inkommit med förklaring till de täta kullarna trots påminnelser från 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 
 
G92/10 
Grand Danois 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att uppfödaren 
fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning 



 

 
 
§ 76 Ögon-ärenden 
 
Tik hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
 
Ö31-36/10 
Pudel mellan, Wachtelhund, Bichon Frisé, Pudel dvärg, Papillon, Bichon Frisé 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödarna/hanhundsägarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Ö37/10 
Lhasa Apso 

UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
Ö38-44/10 
Phaléne, Papillon, Tibetansk Spaniel, Shetland Sheepdog, Wachtelhund, Tibetansk Spaniel, 
Wachtelhund 
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. 
 
Skrivelse från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel ställd till AK samt UKK. 
UKK beslutade att hänvisa ärendet till AK. 
 
 
§77 Ärende angående hjärta 
Inga ärenden inkomna. 
 
 
§78 Registreringsärenden 
R5/10  
Berner Sennen  
Hundägare som inte löst ut importhandling trots flera påminnelser från SKK. 
UKK beslutade att avregistrera hunden. 
 
R6/10 
Lhasa Apso 
Tikägare som tagit sin första kull.  Uppfödaren av tiken har efter köpet blivit utesluten ur SKK. Tiken 
paras med en hanhund där den uteslutna uppfödaren tecknar sig som handhundsägare. På 
registreringsansökan anges en annan person som hanhundsägare. Registreringsavdelningen har 
avslagit registreringsansökan.  
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 
R7/10  
American Staffordshire Terrier 
Dispensansökan från tikägare som använt hane på två tikar under den tid hanen var under 
utredning/avstängd från all tävlingsverksamhet samt avel. Tikägaren hävdar att de av 
hanhundsägaren fått information om att utredningen lagts ner och hanhunden friats. 
UKK beslutade att tillåta registrering av kullen. 
 



 

R8/10  
Återdragen 
 
R9/10  
American Staffordshire Terrier 
Valpköpare som ansöker om att få lösa ut registreringsbevis på sina hundar då uppfödaren inte gjort 
detta. Uppfödaren är anmäld till DN för bland annat detta.  
Uppfödaren har numera löst ut stamtavlorna. 
 
R10/10 
Schäfer 
Uppfödare som parat med hanhund där ägaren till hunden är minderårig, tidigare ägare till hunden 
är utesluten. 
UKK beslutade att denna gång tillåta registrering av kullen samt att tillskriva målsman och informera 
om att SKK uppmärksammat att en minderårig person tecknat parningsavtal och att detta hädanefter 
inte kommer att accepteras. 
 
 
§79 Bordlagda ärenden 
 
HD106/09 
Pointer 
Uppfödare som inte svara på brev från UKK. 

UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs grundregler. 

Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
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”. 

Efter yttrande från Jordbruksverket beslutade UKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd 

för brott mot SKKs 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.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har förbjudit uppfödarna att bedriva hunduppfödning, detta innebär 

att uppfödarna inte får registrera valpkullar i 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. 

 

 

U1/00, U5/00, U12/00 Bordlagda ärenden som läggs till handlingarna. 

 

§80 Dispenser 

 
Labrador Retriever  
Uppfödare som ansöker om dispens att få registrera kull över 5 månaders ålder. 



 

UKK beslutade att bevilja dispens för att registrera kullen. 

 
 
§81 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 
 
Återkallade beslut och protokollsutdrag från 2010-06-18 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
 
§82 Coachning av kennelkonsulenter/uppfödare 
 
UKK har tillsammans med Studiefrämjandet startat ett projekt som innebär att SKKs 
kennelkonsulenter skall kunna tillgodogöra sig utbildning på distans via internet. SKKs 
utbildningsavdelning och UKKs ordföranden arbetar i referens och utvecklingsgrupp. 
En liknande utbildning är under utveckling för SKKs uppfödare. 
 
 
§ 83 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 
 
Protokollsutdrag från SKK/CS 1/10 och 2/10 gicks igenom och lades till handlingarna. 
Protokollsutdrag från FKK 2010-06-08 gicks igenom och lades till handlingarna. 
FCI international breeding strategies gicks igenom och lades till handlingarna. 
Anteckningar från FCIs Scientific commission meeting 2010-05-29/30 
 
 
§ 84 SKK:s valphänvisning på Internet. 
 
Ingen ny information. 
 
 
§ 85 Diskussionspunkt 
 
Kansliet har fått en förfrågan från uppfödare med hane utsatt på Köpeavtal för hund med bibehållen 
avelsrätt.  
I avtalet kan man utläsa: ”För en tik gäller avelsrätten en valpkull med en överlevande valp som 
uppnår fem veckors ålder.” 
Vad gäller då hane om den parade tiken går tom?  
UKK diskuterade frågan och beslutade att samma villkor som gäller tik också skall gälla hane.   
 
 
§86 Information angående utveckling av SKKs hemsida 
 
Marknadschef Lotta Skoog förevisade det arbete som gjorts hittills. 

 
 

§ 87 
  
Margareta Sundqvist utsågs till UKKs representant på Aks nästa möte.  
 
 
§ 88 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. 
 
 
§ 88 Nästa möte 

21 oktober 2010 på Möllan, Spånga 
 
 
§ 89 Sammanträdet avslutas 
 
Ordföranden tackade alla och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
Åsa Blomqvist 
 
 
Justeras: 
 
Per-Inge Johansson          Gunilla Skoglund 
Ordförande          Ledamot  
 
…………………………………….                  …………………………………… 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 
föremål för ändring av SKK:s Centralstyrelse. 
 


