
Denna blankett används för att anmäla ägarbyte i Svenska Kennelklubbens 
hundägarregister.

Alla personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Uppgif-
terna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av 
information från SKK. Vill du ej få dessa utskick kan du avsäga dig dessa 
genom att kontakta vår medlemsavdelning.

Observera att Svenska Kennelklubbens register inte ska förväxlas med det 
statliga hundregistret.

På SKKs webbplats finns möjlighet att söka efter hundägare. De uppgifter 
som visas är hundens namn, ägarens namn, adress samt telefonnummer.

 Ja, jag tillåter SKK att visa mina uppgifter enligt ovan.

 Nej, jag vill inte att mina uppgifter visas.

Ansökan om medlemskap
Jag vill bli

 medlem i SKK länsklubb

 familjemedlem. Ange medl.nr för huvudmedlem:

Aktuella avgifter finns på SKKs webbplats, adress www.skk.se eller fås på telefon 08-795 30 30.

 medlem i SKK specialklubb

Årsavgift för specialklubb varierar mellan ca 150 - 400 kronor. På vår webbplats finns länkar 
till alla specialklubbar för aktuell information.

Ägarbyte

Blankett 3232 april 05 

Registreringsnummer  

ID-nr

Hundens namn

Personnummer/Organisationsnummer Medlemsnummer i SKK

Namn

Adress

Postnummer Postadress

Telefon hem Telefon arbete Mobiltelefon

Hund

Ny ägare

Ort Datum  

Tidigare ägares namnteckning

Ny ägares namnteckning

Att ovan angivna uppgifter intygas

Blanketten skickas ifylld och undertecknad till:
Svenska Kennelklubben, Ägarregistret, 163 85 SPÅNGA.

Information

Sedan mitten av 50-talet för Svenska Kennelklubben ett register över ID-märkta hundar. Registret har 
under den tiden blivit väl känt av såväl polis som allmänhet och används i stor utsträckning, främst för 
att hitta ägare till upphittade hundar.
Tillgång till uppgifterna fås genom att ringa SKKs kansli (under kontorstid) eller via SKKs webbplats. 
Polisen har direkt åtkomst till registret dygnet runt.

Registrering av ägarbyte sker kostnadsfritt.

Ägarbekräftelsen skickas normalt till dig inom två veckor efter att anmälan om ägarskap inkommit 
till SKK. På ägarbekräftelsen finns även utrymme att anmäla ägarbyte samt meddela SKK då hunden 
avlider.

Upplysningar om SKKs register lämnas av informationsavdelningen på telefon 08-795 30 30, medlems-
avdelningen på telefon 08-795 30 50 och finns att läsa på webbplatsen, www.skk.se.

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