
ÄGARANMÄLAN HUND
För hund registrerad i SKK

För att dina uppgifter ska bli riktiga, var god texta tydligt

Tillsammans med medlemstidningen Hundsport vill jag få 

bilagan (välj en):             Utställning                     Jakthund

Ange medlemsnummer för huvudmedlem:

Ägarregistrera din 
hund snabbt och smi-
digt
Har du Kivra får du din bekräftel-
se där – annars i brevlådan.

Visande av uppgifter
På SKKs webbplatser, inkluderat DjurID.se, finns möjlighet att söka efter hundar och hitta kontaktuppgifter till 
deras ägare. De uppgifter som visas, efter godkännande, är ägarens namn och kontaktuppgifter, ej personnummer.

 Ja, jag tillåter SKK att visa mina uppgifter.  Nej, jag vill inte att mina uppgifter visas.  

Ansökan om medlemskap    
 Jag vill bli medlem i SKK länsklubb. 

 Jag vill bli familjemedlem i SKK länsklubb.

 Jag vill bli medlem i SKK specialklubb.

HUND
Registreringsnummer Födelsedatum Kön

Ras

Hundens namn

Färg och teckning

 

MÄRKARE
Uppgifter för märkare fylls i endast om blankett finns med vid märkningstillfället, 
annars inte.

Märkare

Telefon märkare Ovan angiven hund är märkt den

MIKROCHIPREMSA

TÅNGAVTRYCK

ÄGARE   Får ej vara under sexton år
Personnr/Organisationsnr Eventuellt medlemsnummer inom SKK

Efternamn Förnamn

Gatuadress

Postnummer Ort

Telefon hem Mobiltelefon

E-postadress

Ägares namnteckning
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Bokstavskod för årsbeteckning 
gällande för svenskregistrerade 
hundar. Obs! Bokstaven placeras 
efter registreringsnummer:

2000 2010 2020 M
2001 2011 2021 N
2002 2012 2022 P
2003 2013 2023 S
2004 2014 2024 T
2005 2015 2025 V
2006 2016 2026 W
2007 2017 2027 X
2008 2018 2028 Y
2009 2019 2029 Z

För aktuella avgifter se www.skk.se eller ring 08-795 33 44.

Nu kan du ägarregistrera och skriva ut 
enkelt och smidigt på mittskk.se

DjurID.se – SKKs ägarregister  |  djurid@skk.se  |  08-795 30 50

DjurID.se – Svenska Kennelklubbens ägarregister 
Vad händer efter att du har ägarregistrerat hunden?
1. Ägarregistrera på mittskk.se eller skicka in blanketten.

2. Din ägarbekräftelse skriver du enkelt ut från mittskk.se.

3. Din hunds id-nummer finns nu sökbart ifall din hund   
olyckligtvis skulle springa bort.

Bra att veta
• Om din hund inte är registrerad så är hundens id-nummer inte sökbart.

• Registret används av polis, veterinär, djurhem och privatpersoner.

• En registrering i DjurID.se bevisar inte äganderätten juridiskt. Då gäller 
avtal eller överlåtelsehandling. 

• DjurID.se är med i Europetnet, vilket gör alla chipmärkta och 
ägarregistrerade hundar sökbara i hela Europa. 

Observera att detta register inte ska förväxlas med det statliga hundregistret.

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.

Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 SOLLENTUNA

Det går bra att posta blanketten i ett kuvert.

Plats för
porto
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