
Handläggningsrutiner avseende hundar som anmäls för att
ha uppvisat ett oacceptabelt beteende

Med anledning av § 4 i SKKs Allmänna bestämmelser

”Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt
uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från utställnings-/provområdet.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov eller
tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare samt figurant vid prov.”

gäller följande handläggningsrutiner:

När skäl för anmälan föreligger skall prov-, tävlings-, utställningsfunktionär eller domare beskriva händelsen
på för ändamålet särskilt utformad blankett och sända den till SKK, Ulf Uddman, 163 85 Spånga.

En arbetsgrupp bestående av Ulf Uddman, Brith Andersson och Kjell Bräster tar del av orsak samt omständig-
heter för anmälan. Beroende av händelsens art fattas härvid beslut om hunden skall stängas av från all officiell
verksamhet under utredningstiden (med officiell verksamhet avses deltagande vid prov, tävling eller utställning
samt avel). En utredning vidtar, där t ex kompletterande yttranden från hundägare och vittnen begärs om så
anses nödvändigt.

När tillräckligt beskrivande material kring själva händelsen finns kontaktas en av de särskilt utsedda personer
som har till uppgift att testa den hund som är föremål för den här typen av utredning. Härvid skall betonas att
själva testet inte följer någon i förväg fastställd modell, utan anpassas till den fallbeskrivning som framgår av
anmälan och kompletterande yttranden.

Ansvarig person sänder sedan sin bedömning av hunden till SKK, Ulf Uddman och efter beredning i ovan
nämnda arbetsgrupp fattar SKKs styrelse beslut om huruvida hunden skall vara fortsatt avstängd eller åter har
rätt att delta i SKKs verksamhet.

Spånga 2001-11-15

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Kjell Bräster

Verksamhetschef

Postgiro
Postal account

1177-5

Bankgiro
Bank account

563-0488

Ansluten till Postadress
Postal address

163 85
SPÅNGA

Besöksadress
Visitors address

Rinkebysvängen 70
Spånga

Telefax
Telefax

08-795 30 40

Telefon
Telephone

Växel/Switchboard 08-795 30 00
Information 08-795 30 30

Hemsida
Homepage

www.skk.se

E-post
E-mail

info@skk.se
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Hund

Ägare

Adress

Namn

Tel bostad Tel arb

Hundens namn Ras

Registreringsnummer ID-nummer

Hane Tik

SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION
Svenska Kennelklubben 163 85 Spånga
Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 30 (9.30-12.00 13.00-15.30 fred15.00)
Postgiro: 11 77-5 Bankgiro: 563-0488

Förare (om annan än ägaren)

Adress

Namn

Tel bostad Tel arb

Händelsen uppstod vid

Ort/Plats Datum Tidpunkt

Utställning/Prov/Tävling: Specificera typ Arrangör

Vittnen till händelsen

Adress

Namn

Tel bostad Tel arb

Adress

Namn

Tel bostad Tel arb

Beskrivning av händelsen

vänd



Anmälare
Namn Funktion

Underskrift Datum och ort

Beskrivning av händelsen, fortsättning

Vittnes redogörelse för händelsen

Vittnes redogörelse för händelsen

Andra iakttagelser


