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SÖKANDE 1
För- och efternamn Personnummer

Adress Telefonnummer

Postnummer Postort E-postadress

Medlemskap i någon SKK-ansluten klubb är obligatorisk för båda sökanden. Alla utom medlem i 
länsklubb måste bifoga kopia av giltigt medlemskort eller kvitto på erlagd avgift.

Medlemsnummer

SÖKANDE 2
För- och efternamn Personnummer

Adress Telefonnummer

Postnummer Postort E-postadress

Medlemskap i någon SKK-ansluten klubb är obligatorisk för båda sökanden. Alla utom medlem i 
länsklubb måste bifoga kopia av giltigt medlemskort eller kvitto på erlagd avgift.

Medlemsnummer

ÄGARE
Slutlig ägare av kennelnamnet? Den av de båda sökande som har rätt till namnet vid ev. upplösning. Ska alltid fyllas i då två personer står som sökande eller vid 
delägarskap. Slutlig ägare kan när som helst besluta att delägarskapet ska upphöra.

För- och efternamn

RAS
På vilken eller vilka raser grundas ansökan?

FÖRSLAG TILL KENNELNAMN
Vårt register hanterar enbart versaler (stora bokstäver). Ange om genitiv-s önskas eller ej, t.ex. HÖRNAN KARO eller HÖRNANS KARO.  
Ytterligare namnförslag kan lämnas på baksidan. Var god texta!

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

UNDERSKRIFTER
Ort, datum Ort, datum

Kennelnamnsinnehavare (slutlig ägare), sökande 1 Sökande 2

SKK ANTECKNINGAR
Till Hundsport för publicering i nr Ev. protester

Övrigt

Tidigare av sökande uppfödda hundar kommer automatiskt att få kennelnamnet påfört retroaktivt.  
Aktuell avgift finns på www.skk.se och i tidningen Hundsport. Inbetalningskort skickas till dig när ansökan kommit in till SKK.



YTTERLIGARE FÖRSLAG TILL KENNELNAMN

Vårt register hanterar enbart versaler (stora bokstäver). Ange om genitiv-s önskas eller ej, t.ex. HÖRNAN KARO eller HÖRNANS KARO. Var god texta!

Alternativ 5

Alternativ 6

Alternativ 7

Alternativ 8

Alternativ 9

Alternativ 10

Alternativ 11

Alternativ 12

Alternativ 13

Alternativ 14

Alternativ 15

Alternativ 16

Alternativ 17

Alternativ 18

Alternativ 19

Alternativ 20

Behandling av personuppgifter    
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 lagstiftningen. 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 
och SKKs samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsservice, tel 08-795 33 44, 
medlem@skk.se.

Som registrerad uppfödare med kennelnamn kommer dina uppgifter (namn och kennelnamn) att för alltid sparas i SKKs stamböcker. Dessa 
uppgifter kan komma att publiceras i utställningskataloger, resultatlistor m.m.
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