Registreringsansökan
för inseminationskull

SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga
Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 30 (8.30-12.00 13.00-16.00 fred 15.00)

OBS! Anvisningar och bestämmelser på baksidan

RAS

VALPARNAS FÖRÄLDRAR
Faderns namn

Nationalbeteckning

Har fadern lägst 3:e pris/godkänt resultat från stambokförd verksamhet alternativt Känd mental status (MH)

Ja

Nej

Datum:

Arrangör:

Reg nr

Pris:

Moderns namn

Reg nr

Nationalbeteckning

Har modern lägst 3:e pris/godkänt resultat från stambokförd verksamhet alternativt Känd mental status (MH)

Arrangör:

Ja

Nej
Pris:

Datum:

Inseminationsdatum (+ ev. parningsdatum):

Inseminerande veterinär (namn, adress):

1 ............ 2 ............ 3 ............ 4 ............
Tiken är inseminerad och parad

valparnas födelsedatum
År

Månad

Antal födda valpar i kullen
Totalt

Dag

Dödfödda/döda

Avlivade

Nu levande
hanar tikar

uppfödare (tikens ägare vid parningstillfället)
Födelsenummer

Namn

Medlem nr SKK eller inbet. dat.

Adress

Medlem i Specialklubb måste Postnr
bif. medl. kort eller kvitto.

Postadress

Tel arb

Tel bost

KENNELNAMN Ansökan om kennelnamn är obligatorisk efter andra kullen.
Är kennelnamn registrerat och slutgiltigt godkänt av SKK?

Ja

Är ansökan om kennelnamn insänd till SKK?

Nej

Ja		

Namn

Nej

Samtliga i kullen födda och levande valpar skall registreras.

Kön

valparnas namn Utan kennelnamn
(Namnbestämmelser finns på baksidan).

Hårlag
(kort, lång,
sträv)

Färg, grundfärgen först. Avvikelser
från i rasbeskrivningen tillåten färg
skall anges med X efter färgen.

Ifylles av SKK

1

2

3

4
5

6

7

8

underskrift av uppfödaren/uppfödarna
Genom min/våra namnunderskrift/er nedan intygar jag/vi att ovanstående uppgifter min/oss veterligt är riktiga. Att tiken under löpperioden ej parats med
annan hanhund än ovan angiven samt att jag/vi tagit del av SKKs grundregler
och SKKs registreringsbestämmelser.

UNDERSKRIFT AV ÄGAREN/ÄGARNA TILL HANHUNDEN
Genom min/våra namnunderskrift/er nedan intygar jag/vi att ovanstående uppgifter mig/oss
veterligt är riktiga, samt att jag/vi tagit del av SKKs grundregler och SKKs registreringsbestämmelser.
Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Ifylles för hand
Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

SKK R22 500 ex feb 08

Ifylles för hand

Ifylles för hand
Namnförtydligande

Ifylles för hand

Ifylles för hand

Adress
Postnr

Tel

Postadress

Ta bort allt

Spara kopia

Skriv ut

TILL UPPFÖDAREN
Några kom ihåg vid registrering och försäljning av hund:
• Uppfödaren skall ha fyllt 18 år och vara medlem i SKKlänsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. Står flera personer
som uppfödare skall samtliga vara medlemmar.
• Tag noggrant del av de bestämmelser som gäller för Din ras. Tänk
också på att många raser har särbestämmelser för registrering bl.a.
beträffande höftledsröntgen och ögonlysning av föräldradjuren.
Gällande registreringsbestämmelser finns på www.skk.se och kan
även beställas från SKK på telefonnummer 08-795 30 45.
• Kontrollera alltid att även hanhundens registreringshandlingar
är korrekta och att testikelintyg medföljer registreringsanmälan
första gången avkomma registreras i Sverige.
• Glöm ej att för utlandsregistrerad hanhund bifoga bestyrkt
kopia av registreringsbeviset första gången avkomma registreras
i Sverige. Valparna får annars ingen härstamning i sina
registreringsbevis. Importerat föräldradjur skall omregistreras.

• Namn får inte tillsammans med inregistrerat kennelnamn bestå av
mer än 35 tecken inklusive mellanslag. Tecken som får användas
är bokstäver, bindestreck och apostrof. Kennelnamn utöver
uppfödarens får inte ingå i hundnamnet. Saknas kennelnamn får
namnet inte bestå av mer än 14 tecken och endast ett namn tillåts.
Om bindestreck används får samma ”förnamn” inte användas på
flera hundar.

SKK förbehåller sig rätten att slutligen godkänna namnen.
• Registrera Din valpkull så tidigt som möjligt. Om valp dör före
två månaders ålder återbetalas registreringsavgiften.
• Upprätta alltid överlåtelsehandlingar/köpeavtal på de av
SKK fastställda formulär som skickas ut tillsammans med
registreringsbevisen.
• OBS! Alla hundar skall vara ID-märkta när de lämnar uppfödaren.

• Kom ihåg att championtitlar endast registreras för de hundar
vars ägare skickat in en championatanmälan. För registrering av
utländskt championat måste bekräftelsen från landets kennelklubb
bifogas. Detsamma gäller för de utländska vinnartitlar/
beteckningar som SKK registrerar. Vilka dessa är framgår av SKKs
tävlingsbestämmelser.

Registreringsavgifter

Artificiell insemination (A.I)

• då överföring av infektion kan und-vikas med hjälp av insemination.

Etiska normer
Svenska Kennelklubben skall enligt sina stadgar väcka intresse för
och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt
och exteriört fullgoda hundar.
Det åligger varje medlem i SKK-organisationen att till avel endast
använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används
artificiell insemination (AI) trots avsaknad av dokumenterad avelsförmåga ska respektive ansvarig AI-veterinär intyga att hanhunden
och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till
normal parning
Möjligheten att använda artificiell insemination (A.I.) i hundaveln
skall utnyttjas endast då den främjar SKKs syften.
A.I. är inte acceptabel
• då ifrågavarande hund eller tik har sänkt könsdrift eller störd fortplantningsförmåga
• då fysisk sjukdom eller defekt som inte är orsakad av yttre omständigheter hindrar en normal betäckning.
A.I. kan motiveras
mellan djur som är fysiskt fullt friska och som tidigare har dokumenterad avelsförmåga genom normal fortplantning
• om hanhunden på grund av skada inte kan genomföra en normal
betäckning
• då avståndet mellan hanhundens och tikens hemorter är så långt,
att kostnaderna/tidsåtgången för betäckningsresan utgör hinder
för en normal betäckning
• då in- och utförselbestämmelserna utgör hinder för en normal  
betäckning
• då det föreligger en önskan att skapa ett avelsprogram på lång sikt
genom att tillvarataga hanhundars sperma för senare användning

Gällande registreringsavgift finns på SKKs webbplats, www.skk.se,
och i tidningen Hundsport under rubriken SKK-nytt.
Registreringsbevisen sändes mot postförskott.
Postens avgifter tillkommer.

A.I. kan därutöver i undantagsfall motiveras
• då det föreligger annat preciserat och väl motiverat skäl till att A.I.
utföres trots avsaknad av dokumentation om avelsförmåga.

Registreringsbestämmelser
A.I. får endast utföras av härför särskilt utbildad och av Jordbruksverket tillförordnad veterinär.
A.I. får inte utföras i strid mot Jordbruksverkets föreskrifter eller
SKKs etiska normer.
Både hanhundsägare och uppfödare/tikägare skall vara överens om
att A.I. utföres.
Med uppfödare resp. hanhundsägare avses den/de personer som vid
parningstillfället innehaft avelsrätten till hundarna. Används djupfryst sperma anses hanhundsägare vara den/de personer som äger
stråna.
De bestämmelser som gäller för rasen beträffande registrering gäller
även vid A.I.
Både hanhunden och tiken skall vara tydligt ID-märkta.
För import av sperma krävs införseltillstånd utfärdat av Jordbruksverket.
Ansökan om registrering sker på särskild blankett.
Ansvarig veterinär, tillförordnad av Jordbruksverket och SKK, svarar
för att Jordbruksverkets och SKKs bestämmelser rörande artificiell
insemination av hund följs, samt för kontrollen över vilken frusen
sperma som finns förvarad i landet och avger årsrapport över verksamheten.

