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Till
SKKs läns- specialklubbar och till SKK avtalsanslutna rasklubbar

Tillämpningsanvisningar till SKKs Allmänna bestämmelser ”person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha
djur”

SKKs Utställnings- och championatbestämmelser/Allmänna bestämmelser för utställningar,
prov och tävlingar stycke 10 lyder:
---Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av
nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling,
eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på
prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med
avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur
SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att
SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Utställaren ansvarar för att hund inte
visas av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller
inneha djur.---

För arrangörer av utställning, prov och tävling har det visat sig vara svårt att hålla sig
informerade om, samt på plats avgöra, om en person har ett förbud i enlighet med ovan
nämnda bestämmelse och därmed inte äger rätt att delta. SKK har därför arbetat fram rutiner
och tillämpningsanvisningar för att underlätta för arrangörer att i förväg kunna informera sig
och i förekommande fall stoppa de personer som inte är berättigade att delta.
Obs!
Dock är det i första hand alltid hundägarens ansvar att följa gällande regler och
bestämmelser. Arrangörer agerar om de blir uppmärksammade på att personer bryter mot
ovan nämnda bestämmelse.

Djurförbud anmäls till Disciplinnämnden - ”spärr” för deltagande
Medlem som ålagts djurförbud anmäls av SKKs Centralstyrelse till Disciplinnämnden för
brott mot grundregel 1:1. ”att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med
såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd
av lagstiftningen. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska
kunna göras av myndighet eller av SKK auktoriserad kennelkonsulent.”
I och med att person är anmäld till Disciplinnämnden med anledning av grundregel 1:1,
sätts en ”spärr” i SKKs register innebärande att personen inte får anmäla till utställning,
prov eller tävling förrän spärren är hävd. Hänvisningsstopp gäller också.
Informationsbrev till anmäld person
Ett informationsbrev om vad som gäller i samband med en anmälan till Disciplinnämnden
med anledning av brott mot grundregel 1:1, skickas från SKKs Juridiska avdelning till den
person som blivit anmäld. Detta för att tydliggöra att personen inte är berättigad att delta och
förebygga att han/hon anmäler sig till utställningar, prov och tävlingar. I ett sådant fall som
ovan nämnts beläggs personen med hänvisningsstopp för valpförsäljning.
Kontroll med SKKs Juridiska avdelning
Om arrangör är tveksam till huruvida en person är ”spärrad” med anledning av ovan nämnda
bestämmelse från att delta på utställning, prov eller tävling, ska arrangören kontrollera detta
med SKKs Juridiska avdelning, dn@skk.se eller telefon 08 - 795 30 90, telefontid; må-fre 1012 och 13-15.
Om ”ord står mot ord”
Om en hundägare på plats hävdar att ett tidigare djurförbud är hävt eller att hundägaren anför
att en anklagelse från annan person är ”falsk”, och det inte finns några uppgifter som
motsäger detta, så ska personen, av arrangören tillåtas delta; d v s om ”ord står mot ord”. En
utredning får i sådant fall göras i efterhand hos SKK. Om det skulle visa sig att personen inte
haft rätt att delta, kommer åtgärder vidtas utifrån detta.
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