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SKK/UKK nr 4 2018 
 
2018-09-20 
§ 70-93 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och 
Kennelkonsulentkommitté, UKK, torsdag 20 september 2018. 
 
 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Freddy Kjellström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,  
Gunilla Skoglund, Ulla Eckerberg, Carina Olsson samt Tommy Vestergren 
 
 
 
Adjungerade: 
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm 
 
 
Protokoll 
-Åsa Blomqvist 
 
 
 
 

§ 70 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna – och förklarade därefter dagens sammanträde för 
öppnat.  
 
 

§ 71 Val av justerare 

Carina Olsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 72 Föregående protokoll 

 
Kommittén noterade att text gällande att Monica Öman auktoriserades på förra mötet 
tyvärr fallit bort.  
Nya konsulenter 
Kennelkonsulenterna Birgit Andersson och Maria Sandlund rekommenderar att eleven 
Monica Öman, Norrbottens län, auktoriseras.  
UKK beslutade att auktorisera Monica och hälsar henne varmt välkommen i 
konsulentverksamheten.  
 
Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 73 Information från ordföranden 

Resultatrapporter 
Förelåg resultatrapporter gällande kommittén samt kennelkonsulentverksamheten 
gällande juli och augusti. Rapporterna kommenterades i valda delar och lades därefter 
till handlingarna utan vidare kommentarer. 
 
 

§ 74 Information från VD/chefsjuristen 

Agneta Lönn 
Samtliga SKK avtal som juridiska avdelningen är nyss reviderade eller under revidering, 
detta främst för att SKK flyttat och alla avtal har fått ny adress, vissa har också fått ny 
layout då de inte uppdaterats sedan SKKS nya grafiska profil infördes. En rättsfallsdatabas 
kommer att upprättas på SKKs hemsida. Agneta informerade också om det aktuella 
arbetet med dataskyddsförordningen. 
 

§ 75 Information från kennelkonsulentsekretariatet 

Avauktorisation  
UKK beslutade att Annika Lövgren avauktoriseras som kennelkonsulenter på grund av 
inaktivitet. UKK tackade Annika för nedlagt arbete genom åren och överlämnar 
begäran till SKK/CS för verkställighet.  
 
Charlotta Jacobsson önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Charlotta för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet.  
 
Monica Wärnberg önskar att på egen begäran avauktoriseras som kennelkonsulent.  
UKK beklagade beslutet, tackade Charlotta för nedlagt arbete genom åren och 
överlämnar begäran till SKK/CS för verkställighet. 
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Svar gällande skrivelse 
UKK har erhållit svar från kennelkonsulenterna gällande ärende där en uppfödare 
önskat byta konsulent, UKK förde en ingående diskussion gällande under vilka 
förhållanden man som uppfödare har rätt att byta konsulent. UKK beslutade därefter 
att tillåta uppfödaren att byta konsulent samt att upplysa uppfödaren om att det 
endast är tillåtet att göra byte en gång. Vidare beslutades att ge 
kennelkonsulentsekretariatet i detta fall Helena Sirén befogenhet att göra 
bedömningen om en uppfödare ska få byta kennelkonsulent eller inte, kommittén ska 
därefter få underrättelse om beslutet, vid eventuella tveksamheter läggs ärendet till 
UKK för beslut. 
 
Förslag 
Helena Sirén lämnade lade fram förslag gällande deltagande på distansutbildningar för 
SKKs kennelkonsulenter. UKK ställde sig positiv till förslaget och uppdrog till Helena att 
undersöka kostnad och möjlighet till att starta detta under 2019. 
 
Avliden 
UKK mottog med sorg beskedet om att kennelkonsulent Kennet Isaksson har gått bort, 
UKK beklagar härmed sorgen. 
 
Regler och riktlinjer 
En revidering av ”Regler och riktlinjer för kennelkonsulenter” ska göras, kommittén 
enades att texten ska gås igenom samt att målet är att dokumentet ska vara klart för 
revidering på nästkommande möte. 
 
Rikskonferens 
Programmet för den kommande Rikskonferensen för kennelkonsulenter gicks igenom, 
kommittén ser med  tillförsikt fram mot konferensen. 
 
Utbildning steg 1 för kennelkonsulenter 
Kommer att ske 19-21 oktober, Helena Sirén, Gunilla Skoglund samt Åsa Blomqvist 
kommer att hålla i utbildningen. 
 
Punkterna i paragrafen förklarades omedelbart justerade 
 
 

§ 76 Information från sekreteraren 

Sekreteraren informerade om det svar som inkommit från Svenska vallhundsklubben 
gällande klubbens arbete med att informera om SKKs regelverk gällande avel. 
Kommittén tackade klubben för svaret samt lade det därefter till handlingarna. 
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Sekreteraren informerade om rensning av spärrar på sidan Köpahund.se, kommittén 
noterade informationen. 
 
 

§ 77 Information från UKKs ledamöter och adjungerade 

Petra Waleij 
Meddelade att det numera finns rasen Ciobanescromanesc mioritic registrerad i SKK. 
 
Tommy Vestergren 
Lämnade sammanställning av UKKs ärendestatistik, kommittén tackade Tommy för en 
mycket intressant sammanställning, samt beslutade att arbeta vidare med materialet i 
syfte att hitta nya och effektiva vägar att nå ut med information om SKKs regelverk. 
 
Ann-Charlotte Hillberger 
Rapporterade om det pågående CS uppdraget gällande eventuellt krav på 
uppfödarutbildning. UKK förde en diskussion hur det historiskt sett ut gällande sådana 
krav samt vad utfallet av detta krav blev. Kommittén tackade Ann-Charlotte för 
rapporten.  
 
 

§ 78 VU ärenden 

VU ärenden redovisades för och fastställdes därefter. 
 
 

§ 79 Uppfödarärenden 

U23/18  
Uppfödare som via tidigare beslut från UKK rekommenderats att återbetala 
köpeskilling, köparen har enligt denna ställt sådant krav på uppfödaren men inte fått 
köpeskillingen återbetald. SKK har tillskrivit uppfödaren gällande återbetalningen men 
till dags dato har inget svar inkommit. Efter att UKK återigen gick igenom ärendet 
beslutades att då uppfödaren inte följt SKK rekommendationer samt för att inte ha 
svarat SKK att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
U41/18  
Uppfödare som anmälts för att ha sålt valp som på grund av sjukdom måste avlivas två 
dagar efter köpet. Veterinärbesiktningsintyget är vid köpet är en dag för gammalt. 
Köparen hade inte tecknat försäkring för valpen och har därför inte fått ut något 
livvärde för valpen. I skrivelse anger uppfödaren att valpen var pigg och glad den dagen 
försäljningen skedde, köparen hade avstått från att teckna försäkring vid köpet. 
Uppfödaren åker till köparen då köparen hör av sig när valpen blir dålig, efter inrådan 
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från uppfödaren åker köparna till veterinär som konstaterar feber o infektion hos 
valpen beslut tas därefter att avliva valpen av köparen. Uppfödaren har betalat tillbaka 
5000kr till köparen. UKK konstaterar att valpen dött mycket kort tid efter leveransen 
samt att valpens besiktningsintyg var äldre än 7 dagar vid leveransen samt att 
uppfödaren ska ha betalat tillbaka del av köpeskillingen. 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. Gällande 
eventuell vidare ekonomisk tvist hänvisar UKK till allmän domstol eller till SKKs 
juridiska rådgivning. 
 
U42/18 
Uppfödare som innan inträde som medlem i SKK tecknat eget komponerat 
fodervärdsavtal på en blandrastik. Fodervärden lämnar tiken våren 2018 för valpning 
och återlämning skulle därefter ske i maj då skulle också tiken tillfalla fodervärden 
enligt avtalet då tiken valpat sammanlagt tre kullar. Fodervärden anger i skrivelsen att 
uppfödaren inte lämnar tillbaka hunden då denna anser att hunden inte skötts av 
fodervärden. I svarsskrivelse anger uppfödaren att det är dennas döttrar som tagit 
över uppfödningen av blandraser samt avtalet gällande tiken, återlämnande kommer 
inte att ske då fodervärden låter sina hundar bli för feta. Efter granskning av 
handlingarna i ärendet framkommer det att uppfödaren under tiden för sitt SKK 
medlemskap medverkat till blandrasavel, avtalet är tecknat mellan uppfödaren och 
fodervärden- det anges inget om några andras rättigheter till tiken eller dennas 
eventuella kullar. Enligt avtalet har tiken tillfallit fodervärden och att den utan dröjsmål 
ska åter till fodervärden som numera är ägare till tiken står klart. UKK noterar även att 
det vid kennelkonsulentbesök i februari 2017 så har frågan gällande 
blandrasuppfödning diskuterats och uppfödaren meddelade då att den uppfödningen 
avslutats. UKK förutsätter att uppfödaren följer egna ingångna avtal och återlämnar 
tiken utan vidare dröjsmål men dock senast 19 oktober 2018. Gällande att hundar inte 
skulle skötas hänvisar SKK uppfödaren till Länsstyrelsen. Ärendet bordlades därefter. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
U43/18a 
UKK har fått in en skrivelse gällande att en uppfödare inte lämnat korrekt information 
gällande uppfödd hund. Samt att en tik har deltagit på utställning för kort tid innan 
valpning, tiken ska också ha transporterats i strid med regelverket. Samt att 
uppfödaren ska ha importerat in en valp för tidigt. I skrivelse från uppfödaren anger 
uppfödaren att denna inte fått information av ägaren gällande orsaken till hundens 
avlivning, uppfödaren har nu fått information gällande detta och hemsidan är 
uppdaterad. Uppfödaren nekar till att tiken ställts ut för sent, den dräktiga tiken var 
fotograferad på uppfödarens lokala träningsplan dit uppfödaren har gångavstånd. 
Gällande den importerade valpen anger uppfödaren att det måste vara frågan om ett 
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missförstånd då hon inte importerat in någon hund på angivet sätt. Vid granskning 
framkommer det att det inte är att anse som någon förseelse mot SKKs regelverk att 
inte uppdatera sin hemsida. Vidare finns det inget som talar för att anmälarens 
uppgifter stämmer gällande parningsdatum , vid UKKs granskning av 
registreringsansökan för valpkullen anges samma datum som uppfödaren anger vilket 
innebär att tiken inte ställts ut för sent. Vidare har hanhundsägaren undertecknat 
registreringsansökan och därmed verifierat parningsdatumet. Att motionera en 
högdräktig tik med promenad, så länge det sker i måttliga mängder kan inte anses 
strida mot SKKs regelverk. UKK finner inte heller att det finns belägg för att anmälarens 
påstående om att en valp importerats in i strid med regelverket skulle stämma. 
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U43/18b  
Uppfödare som enligt inkommen skrivelse sålt valp på felaktigt avtal, enligt köparen 
medföljde det inte heller något registreringsbevis för hunden samt att 
veterinärbesiktning saknades. Enligt skrivelsen så hade uppfödaren meddelat att 
hunden skulle röntgas av köparen. Uppfödaren anger i svarsskrivelse att denna är 
medveten om att det tecknats ett felaktigt avtal samt att hon ville att hunden skulle 
röntgas, kostnaderna skulle uppfödaren stå för men då uppfödaren och köparen vid 
två tillfällen har försökt att få till stånd ett datum då de båda kunde men inte lyckats så 
har de därefter inte hörts av. Uppfödaren anger att hundens papper har skickats till 
köparen samt att hunden var besiktigad i tid, intyget skickades med köparen vid 
försäljningstillfället. Efter UKKs granskning av ärendet framkommer det att ett felaktigt 
avtal använts. Gällande om hundens besiktningsintyg medföljde vid köptillfället eller 
inte samt om hundens registreringsbevis har skickats kan inte SKK utröna då ord står 
mot ord. Gällande krav på att köparen ska röntga hunden så är detta att anse som ett 
oskäligt villkor, att som säljare erbjuda sig att stå för röntgenkostnad är inget som 
strider mot SKKs regelverk. Hur detta ska lösas är upp till parterna att finna ut. UKK 
förutsätter att korrekt avtal upprättas skyndsamt, UKK övervägde att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna 
vid ett påpekande om att SKKs regler samt rekommendationer fortsättningsvis ska 
följas. Bekräftelse på korrekt upprättat avtal ska skickas till SKK senast 19 oktober 
2018. Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
U44/18 
Efter UKKs granskning av ärendet beslutades det att bordlägga ärendet samt att 
begära in kopia på hundens köpeavtal.  
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U45/18 
Uppfödare som enligt inkommen skrivelse inte registrerat en kull valpar. Efter 
granskning av ärendet framkommer det att uppfödaren tidigare har kontaktat SKK 
gällande kullen som tillkommit via tjuvparning. SKK har då givit dispens att sälja kullen 
oregistrerad eftersom hanen inte uppfyller registreringskraven för rasen uppfödaren 
har då också blivit upplyst om att denna gjort en förseelse mot SKKs regelverk. I 
skrivelse från uppfödaren anger denna att det söks aktivt efter en möjlighet att komma 
med på ett MH för hanen. UKK uppmanar därför uppfödaren att tillse att hanen 
kommer till ett MH i syfte att så småningom eventuellt kunna registrera kullen. 
Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U46/18 
Uppfödare som enligt skrivelse sålt hund med ett förfalskat veterinärintyg samt att 
köparen utöver köpeskillingen fick betala extra för besiktningen. Köparen har därefter 
själv låtit en veterinär besiktiga hunden, vid denna besiktning anmärktes på hundens 
bett samt ögon. SKK har fått en skrivelse från den veterinär som uppges ha besiktigat 
valpen, denna veterinär har inte besiktigat valpen, veterinären jobbar inte på den ort 
som anges i intyget samt att denna har polisanmält händelsen. I svarsskrivelse anger 
uppfödaren att denna blivit lurad av en person som uppgivit sig vara veterinär, 
uppfödaren och personen hade tidigare träffats vid en sammankomst och uppfödaren 
hade då förhört sig om personen kunde tänka sig att besiktiga valpen. Då uppfödarens 
egen veterinär bor en bit bort och att det på detta sätt blev billigare i och med att 
personen kunde komma hem till uppfödaren gjorde att uppfödaren beslutade att 
anlita personen att besiktiga valpen. Uppfödaren har därefter försökt få tag på 
personen med det har inte gått. Uppfödaren har inget minne av att köparen betalat 
extra för besiktningen, valpen hade inte något bettfel eller rinnande ögon vid leverans. 
Uppfödaren skulle inte komma på tanken att lura någon på detta sätt. Efter UKKs 
granskning av ärendet står det klart att det besiktningsintyg som användes vid 
försäljningen inte är utfört av den veterinär som står angiven. Uppfödaren anger att 
ett valppris är på 16 000 kr, i det underlag köparen skickat kan man se att köparen 
betalat 500 kr ytterligare till uppfödaren. Köparen kräver förutom ersättning för 
veterinärbesiktningen också ersättning för utlägg för valpens rinnande ögon, extra 
vaccinering samt att de inte kan använda hunden i avel. UKK anser att det är skäligt att 
de 500 kr som köparen faktiskt betalat för en falsk besiktning ska återbetalas. Gällande 
ersättning för att hunden inte skulle kunna användas i avel kan inte UKK se att det 
finns fog för, enligt SKKs köpeavtal är hunden såld till att huvudsakligen användas för 
sällskapsändamål om inget annat har avtalats, någon sådan överenskommelse finns 
inte nedtecknat på avtalet. SKK har inte krav på vaccinering inför försäljning, även om 
många uppfödare vaccinerar de valpar som säljs kan säljaren som UKK ser det inte 
ställa krav på ersättning för detta. Säljaren ansvarar enligt avtalet inte heller för 
eventuella exteriöra avvikelser. Eventuella övriga ekonomiska tvister hänvisar UKK 
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parterna till allmän domstol. UKK ser mycket allvarligt på att hunden såldes med ett 
intyg som inte är utfärdat av en veterinär, det uppfödaren anger i sina skrivelser anser 
UKK inte ger stöd för dennas version av händelserna. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.  
 
U47/18 
Ärende där klubb tillskriver UKK gällande att de uppmärksammat att en uppfödare av 
deras ras fått en ovanligt stor kull, uppfödare har vid tidigare kullar delat bilder på 
valpkullar i sociala medier men det har inte skett denna gång. Vad UKK förstår menar 
klubben att det eventuellt skulle vara frågan om en felaktig härstamning på kullen. SKK 
tillskriver uppfödaren som instämmer att det var en stor kull och att det är angiven 
hanhund som är far till kullen. UKK kan inte finna att det finns anledning till att göra 
någon vidare utredning i ärendet och lade därefter ärendet till handlingarna utan 
vidare åtgärd. 
 
U48/18 
Uppfödare som sålt valp, kort tid därefter återköps valpen då köparen fått en ändrad 
livssituation. Köparen menar att den ska återfå 80 procent av köpeskillingen då 
återlämnandet skedde inom 14 dagars tid från försäljningstillfället. I svarsskrivelse 
intygar uppfödaren att ett återköp gjorts men att det gått längre tid än de 14 dagarna 
och att rekommendationen är 60 procent återbetalning. Uppfödaren skriver också att 
denna haft utgifter vid försäljningen som köparen inte informerat om nämligen att 
uppfödare transporterade valpen för köparens räkning, att uppfödaren haft en 
hotellkostnad i samband med detta, tre månaders vaccination, ombesiktning osv. 
kostnaderna för uppfödaren utlägg har dragits från summan som skulle återbetalas 
och resterande har uppfödaren enligt dennas uppgift Swishat åter. Efter granskning av 
ärendet vill UKK upplysa om att den procentsats som anges i SKKs köpeavtal är en 
vägledande rekommendation, en uppfödare har ingen skyldighet att återta en såld 
valp. Att i förväg komma överens om vilka avdrag som kommer att göras för att 
hunden skulle kunna tas åter är att rekommendera för att missförstånd ska kunna 
undvikas. Då uppfödaren enligt egen utsago gjort återbetalning av summan lades 
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U49/18 
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare inte meddelat att en såld hunds syskon 
hade haft problem med sin urinblåsa. Köparens hund hade också haft problem med sin 
urinblåsa och köparen menar att om uppfödaren hade meddelat köparen om 
syskonets problem hade diagnos på köparens hund kunnat ställas tidigare. I skrivelse 
anger uppfödaren att kullsyskonet hade haft en vanlig urinvägsinfektion och att den 
valpen därefter är frisk. Syskonets urinvägsinfektion hade inget med den diagnos som 
anmälarens hund hade. Efter UKKs granskning av ärendet framkommer det att 
kullsyskonet hade haft en urinvägsinfektion, enligt den kunskap UKK har om 
urinvägsinfektioner så är de inte ärftliga, urinvägsinfektion är förhållandevis vanligt hos 
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unga tikar innan deras första löp, UKK  ser därför ingen anledning för en uppfödare att 
upplysa eventuella andra köpare i en kull om att ett kullsyskon drabbats av detta. Om 
en diagnos gällande köparens hund skulle kunnat göras tidigare om kunskap om 
kullsyskonets urinvägsinfektion funnits kan endast spekuleras i.  UKK lade därefter 
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 
U50/18  
Uppfödare som lånat in tik för en kull. Låneavtal är tecknat där det anges att tiken ska 
återlämnas i augusti, anmälaren uppger att tiken har parats men att den gick tom, 
tiken skulle därför enligt anmälaren lämnas tillbaka då tiken ändå inte skulle hinnas 
paras innan avtalet löpt ut. Uppfödaren anger att anmälaren och uppfödaren har en 
ekonomisk tvist sedan tidigare och uppfödarens tolkning gällande lösning av tvisten är 
att tiken borde överlåtas till uppfödaren. Efter granskning av ärendet uppfattar UKK att 
tiken numera är återlämnad i enlighet med avtalet. Ärendet lades därefter till 
handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
U51/18 
SKK har mottagit en skrivelse från en hanhundsägare där denne anger att en kull är 
registrerad efter felaktiga föräldrar. Kullen föddes 2013 och det intyg hanhundsägaren 
undertecknade gällande att det var hans hanhund som var far till kullen inte stämmer. 
I stället är det en annan hane som parat tiken, detta skulle vara en medveten parning 
av uppfödaren. Uppfödaren har svarat på skrivelsen men UKK kan inte utläsa att det  
lämnats något svar gällande påståendet. Efter granskning av ärendet beslutar UKK att 
ålägga uppfödaren att göra en härstamningskontroll via DNA typning på kullen. 
Ärendet bordlades därefter i väntan på svar på kontrollen.  
 
U52/18 
Uppfödare som anmälts för att ha lämnat ut hund utan att ha upprättat skriftligt avtal. 
Anmälaren har stått för hundens vardagliga kostnader mot att uppfödaren skulle få 
använda hunden i avel. Enligt anmälaren har detta överenskommits muntligen, 
anmälaren har även fått hundens stamtavla samt att ägarbyte har gjorts på hunden. 
Efter en tid vill anmälaren ha ett skriftligt avtal, anmälaren känner sig därefter hotad av 
uppfödaren efter att de kommunicerat ett flertal gånger och beslutar sig för att lämna 
tillbaka hunden. Anmälaren anser att denna har rätt till ekonomisk ersättning för 
utgifter den för skötseln av hunden. I skrivelse från uppfödaren anger denna att det 
inte var frågan om att hunden var en foderhund utan att den endast skulle vara hos 
anmälaren som sällskap. Hunden är en avelshund och den ska användas i avel av 
uppfödaren. Efter att UKK granskat handlingarna i ärendet framkommer det att 
hunden satts ut utan något skriftligt avtal, i den konversation som både anmälare som 
uppfödare hänvisar till framkommer det att hunden skulle användas i avel samt att 
hunden var hos anmälaren och att denna stod för hundens uppehälle. UKK anser att 
hunden har satts ut på fodervärdslika former samt att det korrekta avtalet som skulle 
ha tecknats var ett ”Fodervärdsavtal för hund”, hunden är numera återlämnad vilket 
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innebär att avtal inte längre är aktuellt. Gällande eventuell ekonomisk tvist hänvisar 
UKK till allmän domstol. 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. 
 
U53/18  
Uppfödare som inte släpper in kennelkonsulenter, kennelkonsulenterna uppfattar det 
som om att uppfödaren inte är intresserad av få besök av konsulenterna. Länsstyrelsen 
har vid ett flertal tidigare tillfällen ålagt uppfödaren förelägganden gällande dennas 
hundhållning vilket tillslut inneburit att Länsstyrelsen beslutat att ge uppfödaren 
förbud att inneha hund samt fjäderfä. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med 
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
Punkten i paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
U54/18 
Uppfödare som vid tidigare UKK möte beslutats anmälas till SKKs Disciplinnämnd för 
att inte ha svarat SKK gällande att en tik fått täta kullar. I det nu aktuella ärendet har 
uppfödaren sålt en hund utan att hundens registreringsbevis medföljt. Uppfödaren har 
samtalat med SKKs kansli där uppfödaren uppmanades att inkomma med förklaring 
samt att skicka hundens registreringsbevis. Till dags dato har detta enligt UKKs kunskap 
inte gjorts. UKK beslutade att komplettera den redan befintliga anmälan till 
disciplinnämnden med det aktuella ärendet. Samt att tillåta köparen att själv lösa ut en 
dubblett av hundens registreringsbevis. 
 
U55/18  
Ärende där en uppfödare anmäler en tikägare med kennelnamn för att ha lånat 
anmälarens hanhund till två kullar men endast den ena kullen registreras i tikägarens 
kennelnamn, den andra kullen registreras utan kennelnamn med en annan person som 
uppfödare. Uppfödaren vet inte vem denna person är. Anmälaren har varit i kontakt 
med tikägarens sambo som enligt anmälaren är den som sköter kontakt med köpare, 
tar mot betalningar samt även sköter parningar. Anmälaren anger även att några ej 
namngivna köpare är besvikna då de hade fått intrycket att de köpt valp från 
tikägarens kennel, inte från en person utan kennelnamn. I svarsskrivelse från tikägaren 
anger denna att anmälaren och tikägaren deläger en hanhund, det har nu uppstått en 
tvist gällande utköp av hanhunden - anmälaren har en åsikt om hur mycket hunden är 
värd och tikägaren är av annan åsikt. Den anmälan som nu är inkommen är en del av 
den smutskastning som uppfödaren har satt i gång till följd av konflikten. Kullarna är 
födda 2016 och anmälaren har skrivit under som hanhundsägare på 
registreringsansökan och det är betalt för nyttjandet av anmälarens hanhund. Den ena 
tiken är en tik som tikägaren deläger med en annan person och denna person har 
registrerat kullen, anmälaren var medveten om att tikägaren delägde denna tik. Vidare 
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har anmälaren drivit frågan gällande utköp av den delägda hanhunden på så sätt att 
tikägaren bland annat fått påhälsning av anmälarens ombud på sin arbetsplats, 
anmälaren har via mejl kontaktat tikägarens arbetsgivare med påståenden om att 
tikägaren inte sköter sina hundar. Efter genomgång av ärendet framkommer det att 
tikägaren själv medger att sambon som inte är delägare i kenneln via fullmakt till viss 
del sköter kennelns affärer, det delägaravtal som skickats till SKK är efterdaterat då 
avtalet först lanserades 2017 men det anges att avtalet tecknades 2012. UKK råder 
tikägaren att om möjligt tillse att sambon blir delägare i kenneln. Att på detta sätt ge 
en allmän fullmakt för sambon är inte tillrådligt. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som tikägaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den inkomna 
förklaringen. UKK uppmanade dock tikägaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med 
och följa gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
Gällande anmälarens agerande anser UKK att detta är mycket anmärkningsvärt, UKK 
förstår att situationen för tikägaren måste te sig skrämmande, anmälarens agerande 
kan inte gjorts i något annat syfte än att via skrämseltaktik försöka få sin vilja igenom. 
Att kontakta någons arbetsgivare med diverse påståenden samt att skicka ett ombud 
som med säkerhet måste ha uppfattats mycket obehagligt är inte något som UKK anser 
att en medlem inom SKK organisationen ska göra. UKK beslutade att anmäla 
anmälaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Anmälaren 
beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut. 
 
U56/18  
Uppfödare som överlåtit hund utan att SKK avtal använts, hunden fick problem med 
öronen en kort tid efter överlåtelsen, enligt avtalet skulle hundens försäkring stå kvar 
på uppfödaren och om hunden dör inom 2,5 år skulle 50 procent av livvärdet tillfalla 
uppfödaren. Köparen ska enligt avtalet betala för försäkringen men anser att då 
kostnad för veterinär har uppkommit kort tid efter överlåtelsen så ska de inte betala 
uppfödaren för försäkringen. I veterinärbesiktningsintyget står anmärkning "förstärkta 
andningsljud". Då ägaren går till veterinär hade hunden så mycket smuts i öronen så 
den inte hörde, efter medicinering har hörseln återkommit.   Enligt uppfödaren så 
anser denna att något SKK avtal inte behövs då hunden skänktes bort, försäkringen 
finns för att hunden ska ha ett fortsatt försäkringsskydd, samt att uppfödaren har 
rabatt och att köparen om hunden dör innan livförsäkringen går ut så får köparen 50 % 
av detta. Gällande hundens öronproblem har inga anmärkningar gjorts vid den 
veterinärbesiktningen som gjort i samband med överlåtelsen, att hunden hade 
problem med hörseln bekräftar uppfödaren men att den hade öroninfektioner har 
uppfödaren inte uppfattat. Under ärendets handläggning meddelar köparen att 
hunden har avlivats på grund av stora andningsbesvär som förvärrades vid sommarens 
varma väder. UKK vill först beklaga att hunden gått bort. Efter UKKs granskning av 
ärendet framkommer det att SKK köpeavtal inte använts, även om man överlåter en 
hund utan ersättning ska en uppfödare enligt grundreglerna upprätta SKK avtal. Då 
detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen. 
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UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
Gällande eventuell ekonomisk tvist hänvisar UKK parterna till allmän domstol eller till 
SKKs Juridiska rådgivning.  
 
U57/18 
Uppfödare som enligt skrivelse från köpare sålt en kull utan att använda SKK avtal. Vid 
kennelkonsulentbesök hos uppfödaren bekräftas detta. UKK beslutade att uppmana 
uppfödaren att skriva avtal på samtliga sålda valpar i kullen. Kopior på avtal ska skickas 
till SKK senast 2018-12-17  Ärendet bordlades därefter i väntan på kopiorna. 
 
U58/18 
Uppfödare som också har hundpensionat. SKK har blivit tillskrivna gällande en 
uppfödare som då anmälaren haft sin hund på uppfödarens pensionat under denna tid 
fått hunden ihjälbiten. Enligt anmälaren har ytterligare en hund gått samma öde 
tillmötes. SKK har tillskrivit uppfödaren som via mejl frågar vad SKK vill ha svar på, i 
mejlet anger uppfödaren att länsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder samt att SKKs 
kennelkonsulent varit på besök (och då inte anmärkt på något). SKKs kansli förtydligar i 
svarsmejl att svar önskas på anmälarens skrivelse samt upplyser om det ansvar man 
enligt SKKs grundregler man har att vårda hundar väl. Inget ytterligare svar har 
inkommit från uppfödaren. UKK anser att det klart framkommer i SKKs kansli s 
svarsmejl att svar önskas gällande anmälan, att hänvisa till att Länsstyrelse lagt ner 
ärendet eller att kennelkonsulent inte haft något att anmärka på är inte att anse vara 
tillräckligt svar då uppfödarens förklaring gällande händelsen inte redogjorts för. UKK 
beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs 
grundregler.   
 
 
§ 80 Ledärenden 
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
Inga inkomna 
 
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
HD17-20/18 
Jämthund, Jämthund, Jämthund, Jämthund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
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HD21/18 
Hamiltonstövare 
Kommittén beslutade att tillskriva hanhundsägaren som också är mångårig uppfödare 
av rasen om varför parning gjorts med dennes hanhund med tik utan känd HD status. 
Ärendet bordlades i väntan på svar. 
 
HD22-26/18 
Finsk lapphund, Östsibirisk laika, Östsibirisk laika, Border collie, Dansk-svensk 
gårdshund 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
HD27-30/18 
Pyreneerhund, Alaskan malamute, American staffordshireterrier, Cocker spaniel 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
HD31/18 
Labrador retriever 
Uppfödare som fått två tikar tjuvparade inom två dagars tid. 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.  
 
HD32/18 
Jämthund  
Uppfödaren har antagit att ägaren till den hanhund han använde hade gjort röntgen. 
UKK vill påtala att ansvaret ligger både hos tik som hanhundsägare att göra 
erforderliga hälsoundersökningar innan parning. 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.  
 
HD33/18 
Pudel 
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen. 
 
 
 
 



  
SKK/UKK nr 4 2018 
2018-09-20 

Sida 14/24 

 
 

 
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning 
P6-10/18 
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
P11/18 
Chihuahua 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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. 
 
 
§ 81 Grundregelärenden 
Tik under 18 mån vid parning 
G72-74/18 
Cane corso, Tysk schäferhund, Beagle 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G75-76/18 
Amerikansk cocker spaniel, Siberian husky 
Tik tjuvparad. 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning.  
 
G77/18 
Alaskan malamute 
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2016 då en tik också blev tjuvparad. 
Uppfödaren meddelades då att upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
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G78/18 
Tysk spets/Mittel 
Tik tjuvparad hos fodervärd. UKK påpekade att oavsett om tiken är en fodertik eller 
inte ska uppfödaren vara mer uppmärksam på sina tikars 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. 
 
 
Tik med täta kullar 
G79-86/18 
Pomeranian, Rottweiler, Chihuahua, Pudel, Shiba, Pudel, Bichon havanais, Dansk 
svensk gårdshund 
Uppfödaren har missuppfattat regelverket. Då detta, såvitt är känt, är första gången 
som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de inkomna 
förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G87/18 
Lhasa apso 
Kommittén beslutade att bordlägga ärendet, för genomgång vid nästkommande möte. 
 
G88/18 
Dobermann 
Uppfödare som inte svarat SKK, trots påminnelse. 
UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av 
SKKs grundregler. 
 
G89/18 
Fransk bulldogg 
Uppfödare som av misstag parat en tik tätt, uppfödaren har haft tidigare ärende där 
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men den gången valde 
att påpeka att SKKs regelverk fortsättningsvis ska följas. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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G90-93/18 
Chihuahua, Japansk spets, Chow chow, Tysk schäferhund  
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder 
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första 
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de 
inkomna förklaringarna. 
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G94/18 
Tax 
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft tidigare ärende då en valp registrerats för sent, 
uppfödaren meddelades då att upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 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.  
 
G95/18 
Finsk lapphund 
Uppfödare som trots påminnelse inte svarat SKK. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
Tik över 7 år täta kullar 
G96/18a, b 
Shetland sheepdog, Amerikansk cocker spaniel  
Uppfödaren har missförstått regelverket. 
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna 
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna. 
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa 
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. 
 
G97/18 
Tax 
Tommy Vestergren lämnar rummet. 
Uppfödare som enligt skrivelse kontaktat rasklubbs avelsråd och då fått OK på att para 
tiken. Efter granskning av ärendet vill UKK upplysa uppfödaren om att det är 
uppfödarens eget ansvar att tillse att dennes parningar sker i enlighet med regelverket.  
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. 
Tommy Vestergren kommer åter in i rummet. 
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Tik över 7 år ej veterinärbesiktigad 
G98-100/18 
Jämthund, Jack russel terrier, Engelsk springer spaniel 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G101-102/18 
Chesapeake bay retriever, Petit brabancon 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
G103/18 
UTGÅR  
 
G104/18 
Chihuahua 
UKK beslutade att bordlägga ärendet i väntan på förtydligande från uppfödaren. 
 
G105-106/18 
Isländsk fårhund, Border collie 
Uppfödaren har missförstått regelverket. 
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. 
 
G107/18 
Siberian husky 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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. 
 
G108/18 
Whippet 
Uppfödare som inte svarar SKK trots påminnelse. UKK beslutade att anmäla 
uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
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Tik över 7 år ej tidigare kull 
G109/18 
Jämthund 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
MH saknas innan parning 
G110/18 
Collie 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
 
Nära släkt 
G111/18  
Finsk lapphund 
Tik tjuvparad.  
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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. 
 
 

§ 82 Ögonärenden 

Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället 
Ö12-13/18 
Amerikansk cocker spaniel, Border collie 
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK 
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse 
medför disciplinär prövning. 
 
 
Ej pra-PRCD testad innan parning 
Ö14/18 
Pudel 
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att 
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. 
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Ö15/18 
Nova scotia duck tolling retriever 
Uppfödare som använt en hane som är anlagsbärare av PRA-prcd på en tik som inte 
var testad, uppfödaren anger att på grund av personliga orsaker blev detta inte gjort 
innan parning. Efter granskning av ärendet meddelar UKK att även om rasen inte har 
hälsoprogram för åkomman är det av stor vikt att man har kännedom om status på 
den andra föräldern då man använder en känd anlagsbärare. 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. 
 
 

§ 83 Hjärtärenden 

H5/18 
Cavalier king charles spaniel 
Tik tjuvparad. 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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. 
 
H6/18 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödare som frågat SKK gällande avel på sin tik, uppfödaren har tolkat svaret som 
om att det var OK att para tiken. Efter granskning medger UKK att svaret kunnat vara 
tydligare och att det ger utrymme för tolkning på så sätt som uppfödaren gjort. Dock är 
det uppfödarens eget ansvar att tillse att hundar den använder i aveln uppfyller 
registreringskraven. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
H7/18 
Cavalier king charles spaniel 
Uppfödare som missuppfattat regelverket. UKK beslutade 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. 
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§ 84 Registreringsärenden 

R14/18 
Cairnterrier 
Medlem som ansöker om dispens att få registrera kull efter hane utan korrekt 
testikelstatus. UKK beslutade att tillåta registrering av kullen samt att pålägga samtliga 
valpar i kullen avelsspärr som inte kan lyftas. 
 
R15/18 
Fransk bulldogg 
medlem som importerat fyra stycken hundar ur två kullar från två olika uppfödare som 
är registrerade i serbiska kennelklubben, när SKK efterfrågar pass på hundarna 
framkommer det att hundarnas pass är utfärdade i Bosnien. Medlemmen uppger att 
kullarna fötts i Bosnien men att uppfödarna ville registrera kullarna i Serbien. 
Medlemmen har skickat in transportintyg gällande två av hundarna utfärdade i 
Bosnien. Efter genomgång av samtliga handlingar i ärendet framkommer det att 
uppfödarna bor i Serbien samt att kullarna är registrerade i den serbiska 
kennelklubben. Att kullarna också är födda i det land som de registreras är därför en 
förutsättning för att kullarna ska kunna registreras i landet. Om uppfödarna bedriver 
sin uppfödning i Bosnien får de i så fall flytta sin verksamhet dit. SKKs Allmänna 
registreringsregler punkt 12 anger ” SKK äger rätt att avslå en ansökan om registrering 
av hund eller att registrera hund med begränsningar vad avser avel, utställnings-, prov- 
eller tävlingsdeltagande om föreskrifterna i Allmänna registrerings-regler inte iakttagits 
eller om uppfödning av en valpkull skett i strid mot SKKs grundregler, myndighets 
beslut om djurhållning eller om registreringen på annat sätt kan uppfattas som oetisk.” 
I det aktuella fallet anser UKK att det finns stora frågetecken gällande hundarnas 
födelseland och att de eventuellt skulle ha införts till Sverige i strid med gällande 
lagstiftning och i så fall även innebär att registreringen av hundarna är oetisk. UKK 
beslutade att inte tillåta registrering av kullarna samt att anmäla medlemmen till SKKs 
Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
R16/18 
Finsk lapphund  
Medlem som parat med hane utan korrekt testikelstatus. Anledningen till detta är att 
hanhunden tjuvparat medlemmens tik. Avelsrätten till hanhunden ägs av uppfödaren i 
ärende R17/18, denna antog att hanens tidigare ägare ordnat med testikelintyg. UKKs 
verkställande utskott har beviljat dispens att registrera kullen med avelsspärr som inte 
kan lyftas då kullen var leveransklar lång tid innan UKKs mötesdatum. UKK förutsätter 
att medlemmen fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför 
disciplinär prövning. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
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R17/18 
Finsk lapphund 
För ytterligare bakgrund se ärende R16/18. Då uppfödaren tidigare försökt använda 
hanhunden i avel utan att lyckas blir denna glad att hanen lyckats få till en parning med 
den nya ägarens tik. Uppfödaren beslutar att använda hanen på egen tik utan att 
reflektera över att testikelintyg saknades. UKKs verkställande utskott har beviljat 
dispens att registrera kullen med avelsspärr som inte kan lyftas då kullen var 
leveransklar lång tid innan UKKs mötesdatum. 
UKK anser det anmärkningsvärt att uppfödaren sålt hanhunden två gånger utan att 
vara medveten om att hanen saknat korrekt testikelstatus, detta borde ha framkommit 
vid veterinärbesiktning åtminstone när hanen såldes som vuxen. 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. 
 
R18/18 
Pomeranian 
Medlem som parat med hane som ägs av en utesluten person, registrering av kullen 
har därmed inte kunnat göras. Medlemmen var enligt skrivelse inte medveten om att 
hanhundsägaren var utesluten. Efter granskning av ärendet kan UKK inte se att SKKs 
regelverk tillåter registrering av kullen. Medlemmen beviljas dispens att sälja kullen 
oregistrerad om det krävs. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R19/18 
Alaskan malamute 
Hane utan korrekt belägna testiklar som har tjuvparat en tik resulterande i en kull 
valpar UKKs verkställande utskott har beviljat dispens att registrera kullen med 
avelsspärr som inte kan lyftas då kullen var leveransklar lång tid innan UKKs möte 
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars 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. 
 
R20/18 
Dobermann 
Uppfödare som parat tik med utländsk hane, vid parningsförfrågan intygade 
hanhundsägaren enligt uppfödaren att erforderliga hälsoundersökningar var gjorda på 
hunden. Uppfödaren hade inga skäl till att tro att dokumenten inte skulle finnas. Då 
kullen som blev resultatet av parningen ska registreras får uppfödaren inte några 
kopior på undersökningar. Uppfödaren har under en längre tid efter frågat dem utan 
resultat. SKKs Avelskommitté har via beslut meddelat UKK att de har granskat ärendet 
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samt rasklubbens uttalande och då tillstyrkt registrering av kullen. UKK beslutade att 
tillåta registrering av kullen med avelsspärr, avelspärren kan hävas om den enskilda 
hunden ögonlyses efter 1 års ålder visandes att allvarlig ögondefekt inte är 
förekommande. UKK vill också påtala att det är av stor vikt att man som uppfödare 
förvissar sig om att hälsoundersökningar samt resultatet av dessa på avelsdjur 
verkligen är kända innan parning. 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. 
 
R21/18 
Chihuahua 
Medlem som trots påminnelse inte löser ut de importhandlingar som medlemmen 
skickat in till SKK. UKK vill härmed påtala att det är beklagligt att medlemmen på detta 
sätt inte gör rätt för sig innebärande att tid slösats för både SKKs kansli som för UKK. 
UKK beslutade att hundens stamtavla ska skickas tillbaka till ägaren, ärendet lades 
därefter till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
R22/18 
Fransk bulldogg 
Uppfödare som inte löser ut importhandlingar trots påminnelse. UKK beslutade att 
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. 
 
 
§ 85 Dispenser 
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom 
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har 
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. 
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja 
dispens för en tredje delägare.  
 
 
 
Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom 
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna har 
redogjort hur deras samarbete tidigare skett. 
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att bevilja 
dispens för en tredje delägare.  
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§ 86 Utbildning 

Kommittén diskuterade gällande SKKs olika utbildningar, kommittén önskade ta del av 
deltagarsiffror för SKKs uppfödarutbildning. Sekreteraren uppdrogs att vidare 
undersöka saken. 
 
 

§ 87 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar 

Kommittén noterade informationen gällande Disciplinnämndens beslut. 
 
 

§ 88 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag 

Förelåg protokollsutdrag från CS nr 2 2018 §77b kommittén noterade utdraget och 
lade det därefter åt sidan utan vidare åtgärd. 
Förelåg protokollsutdrag från CS nr 2 2018 § 66 e samt §77c, UKK diskuterade besluten 
grundligt och ställer sig frågande till om praxis eventuellt ska ändras, kommittén 
önskar att dagens praxis ska gälla. UKK önskar dock återkoppling från CS hur CS 
resonerat i frågorna samt om praxis ska ändras.  
 
 

§ 89 UKKs nyhetsbrev 

Kommittén beslutade vad som ska kommuniceras i nyhetsbrevet. 
 
 

§ 90 Övriga ärenden 

Förelåg skrivelse från Svenska spaniel- och retrieverklubben gällande hur regelverket 
ska tolkas då tik kortare tid än 63 dagar efter valpning deltagit på prov arrangerat av en 
inofficiell klubb. Enligt UKKs tolkning av regelverket skulle deltagandet kunna vara en 
förseelse mot SKKs regelverk. För fullständigt klargörande uppmanar UKK klubben till 
att anmäla ärendet till SKKs Disciplinnämnd. 
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§ 91 

Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i 
Hundsport Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med 
justerat protokoll. 
 
 

§ 92 Nästa möte 

21 november SKKs kansli. 
 
 

§ 93 Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade alla för ett bra möte, därmed förklarades dagens sammanträde 
avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
Åsa Blomqvist 
 
 
 
 
Justeras:    
Freddy Kjellström Carina Olsson 
Ordförande    Ledamot 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


