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Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsre-

sultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat
föreligga före parning. Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad undersökning avseende PRA.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hun-

den själv)

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med

PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA

(avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor).

Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell
redan producerad avkomma ska ej vidare användas i avel. Gäller fr o m 2005-01-01.
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Agria Avel Guld

Avelsförsäkringen skapad av
uppfödare – för uppfödare
Äntlige
är den h n
är!
Veterinärvård från födseln
Agria Avel Veterinärvård Guld ersätter
veterinärvård från valpens födsel upp till
4 månaders ålder.

30 000 kronor per kull
Agria Avel Veterinärvård Guld ersätter
veterinärvård upp till 30 000 kronor per kull.

Förlorad avelsduglighet
Agria Avel Liv Guld ersätter om ditt
SKK-registrerade avelsdjur får en ärftlig
sjukdom och inte längre ska gå i avel.
Det här är bara några delar av innehållet
i vår nya avelsförsäkring. Hör av dig till
ditt lokala ombud eller vårt Kundcenter
så berättar vi mer.

agria.se, 0775-88 88 88
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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Svenska Kennelklubbens
grundregler
Dessa grundregler gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK)
och dess medlemsorganisationer från och med 2016-01-01.

1. Regler för medlemmar
i SKK-organisationen
Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen:
1:1 att behandla och vårda hundar och andra

djur väl i enlighet med beprövad erfarenhet
liksom gällande djurskyddslagstiftning.
Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen inte ska
kunna göras av kennelkonsulent auktoriserad av SKK eller av myndighet. Medlem
ska medverka till att SKKs auktoriserade
kennelkonsulent kan genomföra besök.

1:2 att handla och uppträda på sådant sätt

att det inte skadar eller motverkar SKK
eller dess medlemsorganisationer och inte
uttala sig nedsättande i tal eller skrift om
en funktionär med uppdrag inom SKK.

1:3 att följa SKKs stadgar och regelverk samt

att fullfölja de förpliktelser/åtaganden
som framgår av ingångna SKK-avtal och
även i övrigt på bästa sätt uppfylla de
förpliktelser/åtaganden som kan följa av
hundverksamheten samt att på intet sätt
kringgå SKKs regelverk eller beslut.

1:4 att aldrig anlita bulvan eller själv agera

som sådan genom att registrera valpar
i annans eller eget namn/kennelnamn
då den egentliga uppfödaren är annan
person samt att inte anlita återförsäljare

eller själv agera som sådan vid försäljning
eller köp av hund.

2. Grundregler för uppfödare och
hanhundsägare
Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att
det främjar både tikens och avkommans
hälsa och välbefinnande. Varje medlem som
upplåter sin hund till avel ska vara väl
förtrogen med SKKs avelspolicy samt med
rasens standard, provregler, registreringsregler
och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella
bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.
Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och
med stort ansvar.
Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen:
2:1 att till avel endast använda hundar av

samma ras och som är registrerade i SKK
eller i utländsk kennelorganisation erkänd av SKK. Samtliga valpar i en kull
ska registreras i SKK vid samma tillfälle.

2:2 att till avel endast använda hundar som

inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för
rasen typiskt temperament. Hund som
uppvisar beteendestörning i form av
överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för
hunden vardagliga situationer ska inte
användas i avel. Att endast genomföra
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parningskombination som utifrån tillgänglig information inte ökar risken för
allvarlig sjukdom/funktionshinder hos
avkomman. Att som ägare av avelshund
följa SKKs hälsoprogram. För raser med
krav på veterinärmedicinskt/genetiskt
undersökningsresultat och/eller genomförd mentaltest/mentalbeskrivning/prov
ska giltigt intyg om detta finnas för
avelshundarna före parningstillfället.
att inte använda hund i avel som vid

DNA-test för allvarlig sjukdom med
fastställd enkel recessiv nedärvning
visar sig vara bärare av dubbla anlag
(homozygot). Hund som visar sig vara
bärare av ett anlag (heterozygot) för
allvarlig sjukdom med fastställd enkel
recessiv nedärvning får endast användas
i avel i kombination med genetiskt/
hereditärt friförklarad hund och under
förutsättning att detta inte står i strid
med gällande hälsoprogram.

2:3 att inte para far med dotter, mor med

son eller helsyskon med varandra.

2:4 att till avel endast använda hund som

kan fortplanta sig på ett naturligt sätt.
Används artificiell insemination (AI)
ska respektive ansvarig veterinär intyga
att hanhunden och tiken inte bedöms
ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till
normal parning. AI ska alltid utföras av
legitimerad veterinär.

2:5 att inte i avel använda hanhund/tik

förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad
och beteende. Tik får paras tidigast vid
arton (18) månaders ålder. Att inte
transportera dräktig tik eller valp i strid
mot gällande föreskrifter utfärdade av
Jordbruksverket.
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att inte låta para tik fyllda sju (7) år om

hon inte tidigare haft en valpkull. Tik
som fyllt sju (7) år måste alltid veterinärbesiktigas före parning. Av intyget ska
framgå att tiken är i sådan kondition
att hon utan risk för sin hälsa kan få en
valpkull. Veterinärintyget får inte vara
äldre än en (1) månad vid parningen
och ska bifogas registreringsansökan.
Tik, oavsett ras, får inte paras efter det
att hon fyllt tio (10) år.

att inte låta tik föda fler än fem (5) valp-

kullar. Om en tik får två (2) valpkullar
inom tolv (12) månader ska tiken sedan
ges minst tolv (12) månaders vila före
nästa valpning. Tik som fyllt sju (7) år
ska vila minst tolv (12) månader mellan
sina kullar.

2:6 att se till att valpar före försäljning har

en miljö som gynnar den fysiska och
mentala utvecklingen. De ska också få
en god socialisering med såväl människa
som hund. Att inte skilja valp från moder,
annat än tillfälligt, före valpen uppnått
åtta (8) veckors ålder. Valpar ska levereras
tidigast vid åtta (8) veckors ålder samt
vara ID-märkta och veterinärbesiktigade.

2:7 att vid försäljning eller annan överlåtelse

av hund alltid upprätta och följa avtal
med innehåll fastställt av SKK samt att
till avtalet bifoga registreringsbevis och
veterinärbesiktningsintyg som inte får
vara äldre än sju (7) dagar vid leveransdagen.

2:8 att för hund som överlåts som foder-

värdshund upprätta och följa avtal med
innehåll fastställt av SKK. Att som kennel/uppfödare aldrig hålla fler än tio (10)
hundar hos fodervärd. Med fodervärd
jämställs person som köpt eller på annat
sätt förvärvat en hund med förbehåll från
säljaren att använda hundar i avel, prov,
tävling eller utställning.
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2:9 att alltid lämna sanningsenliga och full-

ständiga uppgifter om sina hundar och
sin uppfödningsverksamhet.

SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och
då synnerliga skäl finns, bevilja dispens
från dessa Grundregler.

Glöm inte att före parning ta reda på
vilka registreringskrav som gäller för
din ras.
På SKKs webbplats www.skk.se finns
gällande registreringsregler och länk till
de rasspecifika avelsstrategierna (RAS)
för din ras.
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Svenska Kennelklubbens
avelspolicy

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf,
vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten ”att
väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt
och exteriört fullgoda rasrena hundar”.
Hundavel och därmed hundrasers utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur
samt på den användning som dessa får.
Ärftlig variation är en förutsättning för
hundraser och deras möjlighet att anpassas
till framtidens krav. Därför ska avel och
utveckling av rashundar vara målinriktad,
långsiktig och hållbar. Med hållbar menas
att den inte leder till brister avseende hälsa,
mentalitet eller funktion eller tömmer rasen
på genetisk variation.
Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen
och Svenska Kennelklubbens grundregler.
Till avel ska inte hundar med allvarlig
sjukdom/funktionshinder användas. Parningskombination som utifrån tillgänglig
information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman ska
undvikas
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Svenska Kennelklubben ansvarar i samarbete med specialklubbarna för rasbildning,
rasutveckling och rasvård.

Rasbildning innefattar
• Uppbyggnad av nya raser eller av nya populationer av raser som redan förekommer
i andra länder.
• Återuppbyggnad av raser som på grund
av liten numerär och hög släktskapsgrad
är i behov av detta.
Rasutveckling ska präglas av en målinriktad
och långsiktig anpassning av hunden till
de krav som kan ställas på en exteriört och
funktionellt bra hund med god hälsa.
Rasvård kan innefatta genetiska hälsoprogram avseende såväl fysisk som mental hälsa
samt övergripande hälso- och avelsprogram
på populationsnivå. Kombinationer av dessa
åtgärder kan förekomma i enskilda raser.
Svenska Kennelklubben ska medverka
till utformningen av rasspecifika avelsstrategier samt:
• Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.
• Prioritera avel som gynnar avkommans
möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.

SVENSKA KENNELKLUBBENS AVELSPOLICY

• Prioritera exteriör avel som gynnar god
funktion och förebygger förekomsten av
icke önskvärda egenskaper hos avkomman.
• Prioritera avel av hundar med naturlig
fortplantningsförmåga.
• Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i hundraserna; medverka till
att enskilda individer eller grupper av
närbesläktade individer inte överutnyttjas
i aveln.

• Verka för att minska antalet avelsrestriktioner, som inte är relaterade till hundrasernas
sundhet men begränsar möjligheterna
till ett effektivt utnyttjande av befintliga
hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder
mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på
olikheter i enskilda genpar till exempel färg,
hårlag och storlek.
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Allmänna
registreringsregler
Se även särbestämmelser för respektive ras.

1. Hund ska registreras i det land där upp-

ungdomsförbund eller till SKK avtalsansluten rasklubb.

2. För direkt registrering fordras att ansö-

7. Uppfödaren ska ha ansökt och betalat

födaren normalt har sin hemvist.

kan om registrering inkommit till SKK
inom 5 månader från hundens födelse
och att hundens båda föräldrar är av
samma ras och registrerade i SKK.

3. För ras vars standard omfattar storleks-,

hårlags- och/eller färgvarianter tillåts normalt parning mellan varianterna. I det fall
parningsförbud råder mellan varianterna
anges detta under särbestämmelser.

4. Avkomma efter hanhund som inte har

normalt utvecklade och normalt belägna
testiklar kan inte registreras. Om fadern
till den hund som ska registreras inte är
utställd eller har avkomma registrerad
tidigare, ska testikelintyg, utfärdat av
veterinär efter det att hunden fyllt 6
månader, insändas tillsammans med
registreringsansökan.

5. Endast uppfödaren äger rätt att få hund

registrerad i SKK. SKK sänder inte registreringsbevis till annan person. Med
uppfödare avses här den/de personer som
vid parningstillfället innehaft avelsrätten
till tiken.

6. Uppfödaren ska ha fyllt 18 år och vara

medlem av SKK-länsklubb/specialklubb/
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sitt kennelnamn senast i samband med
registreringen av sin tredje kull född efter
1985-01-01.

8. Person som av SKKs Disciplinnämnd

uteslutits ur SKK-organisationen eller
som av nordisk kennelklubb/FCI avstängts eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha
djur, äger inte rätt att registrera hund i
SKK eller teckna parningsbevis. Detta
gäller även person som inte får antas som
medlem i SKK utan Disciplinnämnden
har tillstyrkt nytt medlemskap.
Utesluten SKK-medlem, som vid tidpunkten för beslutet om uteslutning
äger rätt att få hundar registrerade, äger
fortsatt rätt att få hundar registrerade,
som fötts inom tre månader från dagen
för disciplinnämndens beslut. Parningsbevis tecknade av en sådan person godtas
endast för hundar som fötts inom samma
tid.
Person som beviljas medlemskap i SKKorganisationen efter tillstyrkan av disciplinnämnden äger endast rätt att få
hundar registrerade och att teckna par-

ALLMÄNNA REGISTRERINGSREGLER

ningsbevis för sådana hundar som fötts
eller vad gäller registrering, importerats
tidigast tre månader efter dagen för
disciplinnämndens tillstyrkan.
9. Samtliga i kullen födda och levande valpar

ska registreras.

10. I det fall svanskuperade valpar finns i

kullen ska registreringsansökan åtföljas
av veterinärintyg, utfärdat på av SKK
fastställt formulär, som utvisar att kuperingen skett av veterinärmedicinska
skäl. Kuperade valpar åsätts automatiskt
utställningsförbud med undantag för
raserna i grupp 7.

11. Om SKK beslutar om härstamnings-

kontroll genom blodtest är hanhundsägare och uppfödare skyldiga att medverka till att sådan test kan utföras.

12. 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 registreringsregler 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.

Registreringsansökan
Ansökan om registrering ska ske på fastställd blankett.
På registreringsansökan/parningsbevis ska uppgift lämnas om:

• Uppfödarens namn och adress, personnummer, medlemsnummer och kennelnamn.
• Hanhundsägarens namn och adress. Med
hanhundsägare avses här den/de personer
som vid parningstillfället innehaft avelsrätten till hanhunden.

• Föräldradjurens namn och registreringsnummer samt parningsdatum.
• Avkommans ras, födelsedata, kön, hårlag,
färg och namn. Namn får inte tillsammans
med inregistrerat kennelnamn bestå av
mer än 35 tecken inklusive mellanslag.
Tecken som får användas är bokstäver,
bindestreck, apostrof och accent. 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.
Registreringsansökan ska undertecknas av
uppfödaren som härigenom intygar att lämnade uppgifter är riktiga och att tiken under
löpperioden inte parats med annan hanhund
samt i det fall tiken ägs av annan person att
denne samtycker till att tiken paras. Genom
sin underskrift bekräftar uppfödaren även
att han/hon tagit del av SKKs grundregler
och gällande registreringsregler.
Parningsbeviset ska undertecknas av hanhundsägaren som härigenom intygar att
parning mellan de angivna föräldradjuren
ägt rum ett visst datum samt i det fall
hanhunden ägs av annan person att denne
samtycker till parningen. Genom sin underskrift bekräftar hanhundsägaren även
att han/hon tagit del av SKKs grundregler
och gällande registreringsregler.
Om en hund har mer än en ägare fordras
att samtycke till parning lämnats av samtliga ägare, såvida annat inte avtalats mellan
ägarna.

Ändringar i hundregistret
Ändring av inregistrerad hunds namn kan endast ske på skriftlig begäran av uppfödaren och
senast 3 månader efter ursprungsregistrering.
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Spärr för avel

(avkomma kan ej registreras i SKK)

Hund kan spärras för avel:
a) av SKK i enlighet med beslutat hälsoprogram (se särbestämmelser) eller punkt
12 Allmänna registreringsregler.
b) på grund av sjukdom eller annan de-

fekt efter ägarens skriftligt motiverade
begäran. Begäran ska åtföljas av registreringsbeviset och intyg som styrker
äganderätten. På anmodan av SKK ska
adekvat intyg kunna uppvisas som styrker att hunden lider av den sjukdom/
defekt som anges i begäran.
Vid överlåtelse ska intyg bifogas som klart
utvisar att den nye ägaren är medveten om
att hunden inte får användas till avel.
Spärr för avel kan endast hävas av den som
åsatt spärren. Intyg ska bifogas som utvisar
att hunden inte längre är behäftad med
den defekt, som ursprungligen var orsak
till avelsspärren.

Dispensregistrering
a) För hundar som inte uppfyller kraven

för att registreras direkt i SKKs huvudregister enligt Allmänna registreringsregler
kan registrering ske efter särskild dispens.
Ansökan om dispensregistrering ställs till
SKK, som tillskriver berörd specialklubb
för yttrande. Beslut om dispensregistrering fattas av SKKs Avelskommitté.

b) Hund, vars härstamning inte kan här-

ledas till inom samma ras registrerade
hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts
av ett domarkollegium. Om hunden
bedöms motsvara lägst Sufficient i kvalitetsklass kan registrering ske. Dispens
kan ges till exempel för att möjliggöra
uppbyggnad av raser, till raser med få
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årliga registreringar eller smal avelsbas.
• Ansökan om dispensregistrering ställes till
SKK, som tillskriver berörd specialklubb
för kännedom.
• Beslut om dispensregistrering fattas av
SKK.
• Besluten anmäles till och protokollföres
av SKK/AK samt meddelas till berörd
specialklubb.

SKKs Annexregister och X-register
Avelsarbete är en skapande och konstruktiv
verksamhet som syftar till att bibehålla eller
utveckla hundens egenskaper.
Inom både numerärt små och stora raser
kan aveln leda till att för rasen viktiga
egenskaper går förlorade eller att oönskade
egenskaper får stor utbredning. Avelsarbetet
måste då inriktas på en rekonstruktion av
rasen. Inkorsning av annan ras är en metod
för rekonstruktion som kan utnyttjas för att
öka den ärftliga variationen vid inavelsdepression eller vid förlust av för rasen viktiga
funktioner.
Annexregistret och X-registret är SKKs instrument
bland annat för att under kontrollerade former
använda rasinkorsning i avelsarbetet.

Annexregistret
I Annexregistret registreras hund av ras som
inte är erkänd av FCI men som är nationellt
erkänd i sitt hemland/ursprungsland av
kennelklubb som är erkänd av SKK. Även
ras som är under rekonstruktion eller som
av annat skäl inte registreras i SKKs huvudregister kan registreras i Annexregistret.
Beslut om sådan registrering fattas av SKK/
CS samt NKU som också fastställer vilka
krav som ska gälla. I övrigt gäller i tillämpliga delar SKKs grundregler och Allmänna
registreringsregler.
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X-registret

2. Avkomma efter godkänd korsparning

registreras i SKKs X-register.

Regler
1. Ansökan om att få göra korsparning

i ovanstående syfte kan inlämnas av
uppfödare, ras- och specialklubb. Ansökan ställs till SKKs Avelskommitté och
ska inlämnas i god tid, helst senast sex
månader före tilltänkt parning. Tillstånd
till korsparning lämnas efter hörande av
ras- och specialklubb. Godkännande ges
inte i efterhand till korsning som företagits
utan tillstånd.

3. X-registrerad hund har avelsförbud,

men kan efter ansökan återparas med
avsedd ursprungsras, varvid avkomman
registreras i X-registret.

4. X-registrerad hund kan efter ansökan

deltaga i utställning. Om hunden erhåller lägst Sufficient i kvalitetsklass, och i
förekommande fall pris på bruks- eller
jaktprov, kan omregistrering ske till SKKs
hundregister.

Nyttig information hittar du på

www.skk.se
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SÄRSKILDA REGLER

Regler
för ej svenskfödd hund
Se även särbestämmelser för respektive ras.

Avel med ej svenskfödd hund

tjänst i Sverige anses vara ”i Sverige boende”.

Utländsk, icke svenskägt avelsdjur (inklusive
importerad sperma) omregistreras inte.

Importerad hund som ska användas i avel ska
vara omregistrerad i SKK.

Svensk uppfödare äger rätt att registrera en
(1) valpkull undan icke SKK-registrerad
avelstik som lånats in från annat land (avelsrätten ska styrkas genom intyg från tikägaren). Därefter ska avelstiken omregistreras
före eventuell vidare avel i Sverige.
För inlånad icke SKK-registrerad hanhund
gäller att valpkullar kan registreras i SKK
under 12 månader (avelsrätten ska styrkas
genom intyg från ägaren). Före eventuell
vidare avel i Sverige ska hanhunden omregistreras.
Kopia av registreringsbeviset samt härstamningsuppgifter i tre generationer bestyrkta
av landets kennelklubb, ska medfölja registreringsansökan första gången avkomma
registreras i SKK. Är avelsdjuret (oavsett
kön) registrerad i engelska kennelklubben
(The Kennel Club) ska även testikelintyg
för aveldjurets fader bifogas (gäller inte om
fadern är UKCH/UKSHCH).
Om inte annat anges i särbestämmelserna
för respektive ras ska utländskt avelsdjur
(oavsett kön) uppfylla samma registreringskrav som SKK-registrerad hund. Utländskt
avelsdjur (oavsett kön) som står till avels14

SKKs Genetiska Hälsoprogram
avseende ögon och leder
Importerad hund ska ha:
• Nordiskt undersökningsresultat avseende
ögon eller giltigt ECVO intyg.
• Nordiskt undersökningsresultat eller FCIs
internationella certifikat avseende HD/
ED utfärdat av en av SKK erkänd kennelklubb.
För berörda raser gäller även HD- och EDutlåtande från Tysk Schäferhundklubb resp.
Tysk Rottweilerklubb. Observera att för ED
motsvarar ”nästan normal/övergångsform”
grad 1 i Sverige.
Ovanstående resultat registreras i SKKs databas.

Utländskt avelsdjur
För utländskt, icke svenskägt avelsdjur godtar SKK utländska undersökningsresultat
avseende ögon, ED, HD med nedanstående
undantag. Observera! Ett intyg ska alltid
uppfylla vissa grundkrav, för mer information kontakta SKKs Registreringsavdelning.
För utländskt avelsdjur av ras där det inte

REGLER FÖR EJ SVENSKFÖDD HUND

är förenligt med SKKs grundregler att i avel
använda hund som är HD-belastad och/eller
där registreringsförbud råder för avkomma
efter ED-belastat föräldradjur ska nedanstående dokumentation kunna uppvisas.
Motsvarande krav gäller även för ras med
HD- och eller ED-index.
• Nordiskt undersökningsresultat avseende
HD/ED
eller
• FCIs internationella HD/ED-certifikat
utfärdat av en av SKK erkänd kennelklubb
eller
• för berörda raser HD/ED-utlåtande från
Tysk Schäferhundklubb respektive Tysk
Rottweilerklubb.
Ovanstående resultat registreras i SKKs databas

Finns inte något av ovanstående dokument
ska intyg om HD/ED-resultat utfärdat
i hundens hemland kunna uppvisas. Av
intyget ska framgå att hunden inte är HD/
ED-belastad innebärande att hunden ska
ha HD grad A eller B och/eller ED grad 0.
(observera att ”övergångsform” etc. av ED
motsvarar grad 1 i Sverige).
Ovanstående resultat registreras inte i SKKs databas.

Hälsoprogram shar pei
För utländskt, icke svenskägt avelsdjur gäller,
i de fall giltigt intyg saknas se sid 31.
”SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och
då synnerliga skäl finns, bevilja dispens från
detta .” Eventuella dispensansökningar beträffande intyg för icke svenskägt avelsdjur
ställs i god tid till SKK/AK. Ansökan ska
då åtföljas av intyg om hundens ögonstatus
samt försäkran att hunden inte genomgått
kirurgiskt ingrepp (ögonoperation) och att
hunden ej heller genomgått eyetacking.

Livmoderimport
Vid registrering av livmoderimport kan
utländskt undersökningsresultat åberopas
för föräldradjuren i enligt med vad som ovan
sägs om utländskt icke svenskägt avelsdjur.
Observera dock att moderdjuret före nästa

parning ska uppfylla SKKs krav för avel
med importerad hund.

Registrering av importerad hund
Importerad hund kan omregistreras i SKK
om den:
• har exportstamtavla utfärdad av en av
SKK erkänd kennelklubb eller nordiskt
registreringsbevis
samt
• är av FCI erkänd ras
eller
• nya raser som inte är erkända av FCI
ska först upp till NKU innan beslut om
registrering i SKK.
Ägaren ska ha fyllt 18 år och vara medlem
i SKK-länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund. Är flera personer ägare ska
samtliga vara medlemmar. På anmodan ska
vidimerad kopia av hundpasset eller jordbruksverkets dispensbeslut kunna uppvisas.
Kuperad hund/stubbsvans
För importerad hund som är svans- eller
öronkuperad ska intyg kunna uppvisas
att hunden är född och kuperad i land
där kupering är tillåten. Hund född med
stubbsvans ska intyg kunna uppvisas att
hunden är född med stubbsvans.
Observera att särskilda regler gäller för ku-

perade hundars rätt att delta på utställning,
prov och tävling (se gällande Utställningsoch championatregler).
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Hundar registrerade inom Norden
För registrering i SKK insändes ifylld Registreringsansökan för importerad hund tillsammans med det danska/finska/norska/isländska
registreringsbeviset i original.
Hunden erhåller ett svenskt registreringsnummer som därefter är det officiella. Nytt registreringsbevis utfärdas inte av SKK i enlighet
med FCIs bestämmelser.
Hundar registrerade i övriga kennelklubbar
För registrering i SKK insändes ifylld Registreringsansökan för importerad hund
tillsammans med exportstamtavla i original,
på vilken den svenska ägaren ska vara registrerad. Saknas ägaruppgiften ska separat ägarintyg utfärdat av exportlandets kennelklubb
bifogas. Från länder som ej utfärdar särskild
exportstamtavla ska registreringsbeviset i

original insändas tillsammans med ägarintyg
utfärdat av exportlandets kennelklubb.
För hundar registrerade i engelska kennelklubben (The Kennel Club) ska även
testikelintyg för faderhunden bifogas (gäller
inte UKCH/UKSHCH).
Hunden erhåller ett svenskt registreringsnummer som därefter är det officiella. Nytt
registreringsbevis utfärdas inte av SKK i
enlighet med FCIs bestämmelser.
Karantän
Hundar som vistats i karantän får under
de två närmast följande månaderna efter
karantänsvistelsen inte användas i avel.
Aktuella importbestämmelser erhålles från
Jordbruksverket.

Export
Vid försäljning av hund till länder utanför Norden ska exportstamtavla
bifogas. Exportstamtavla utfärdas av SKK endast för svenskfödda hundar
som är ursprungsregistrerade i SKKs stambok. För att vara giltig ska hundens
ID-nummer samt den nya ägarens namn och fullständiga adress finnas registrerad på exportstamtavlan. För hund som importerats och omregistrerats
i SKK gäller vid försäljning utomlands ursprungslandets exportstamtavla
kompletterad med intyg om ny ägare utfärdat av SKK.
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Artificiell
insemination (AI)

Etiska normer
Svenska Kennelklubben ska 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 avels-förmåga
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 (AI) i hundaveln ska utnyttjas endast
då den främjar SKKs syften.
AI 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.

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
• då överföring av infektion kan undvikas
med hjälp av insemination.
• AI kan därutöver i undantagsfall motiveras
• då det föreligger annat preciserat och väl
motiverat skäl till att AI utföres trots avsaknad av dokumentation om avelsförmåga.

Registreringsregler

AI kan motiveras

AI får endast utföras av härför särskilt utbildad och av Jordbruksverket tillförordnad
veterinär.

AI kan motiveras mellan djur som är
fysiskt fullt friska och som tidigare har

AI får inte utföras i strid mot Jordbruksverkets föreskrifter eller SKKs etiska normer.
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Både hanhundsägare och uppfödare/tikägare ska vara överens om att AI utföres.

Används djupfryst sperma anses hanhundsägare vara den/de personer som äger stråna.

Med uppfödare respektive hanhundsägare
avses den/de personer som vid parningstillfället innehaft avelsrätten till hundarna.

De regler som gäller för rasen beträffande
registrering gäller även vid AI.

R E G IST R E R IN G SR E G L E R

GRUPP 1
Vall-, boskaps- och herdehundar
Australian cattledog 
Australian kelpie 
Australian shepherd 
Australian stumpy tail cattle dog
Bearded collie 
Beauceron 
Belgisk vallhund:
- groenendael 
- laekenois 
- malinois 
- tervueren 
Bergamasco
Berger des pyrénées à face rase
Berger des pyrénées à poil long
Berger picard 
Border collie 
Bouvier des ardennes
Bouvier des flandres 
Briard 

Ca de bestiar
Cão da serra de aires
Ceskoslovenský vlciac
Chodský pes 
Ciobanesc romanesc carpatin
Ciobanesc romanesc mioritic
Collie, korthårig 
Collie, långhårig 
Gos d’atura catala
Hollandse herdershond:
- korthårig 
- långhårig 
- strävhårig 
Hrvatski ovcar
Juzjnorusskaja ovtjarka 
Komondor 
Kuvasz 
Lancashire heeler
Maremmano abruzzese 

Mudi 
Old english sheepdog 
Polski owczarek nizinny 
Polski owczarek podhalanski
Puli 
Pumi 
Saarloos wolfhond
Schapendoes
Schipperke
Shetland sheepdog
Slovenský cuvac
Tysk schäferhund 
- normalhårig 
- långhårig 
Vit herdehund 
Vostochno-evropeiskaya ovchark
Welsh corgi cardigan
Welsh corgi pembroke
Working kelpie 

Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller därutöver att de genom sin
specialklubb anslutits till texten som säger att det ej är förenligt med SKKs grundregler
att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi.
Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr
som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HD-belastat föräldradjur med
svenskt undersökningsresultat. Gäller fr o m 2000-01-01.
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För raser som i förteckningen ovan markerats med  görs beräkning av HD-index för
hund med officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga
HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får
inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller
även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller
E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.
Läs mer under Utländskt avelsdjur. Gäller fr o m 2012-01-01.
Särbestämmelser avseende känd mental status
För raser (markerade med  i förteckningen ovan) gäller registreringsförbud för avkomma
efter i Sverige boende föräldradjur, som är född 2000-01-01 eller senare och inte har känd
mental status (se även sid 14 Regler för ej svenskfödd hund). I enlighet med SKKs grundregler
ska känd mental status föreligga före parning.
Föräldradjur födda t o m 2015-12-31: Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH). Om föraren avbryter provet
anses hunden inte ha känd mental status. Avbryter beskrivaren provet eller om föraren
avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.
Föräldradjur födda fr o m 2016-01-01. Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH) med kryss i alla 33 positioner.
Hund som förare eller beskrivare avbrutit anses inte ha känd mental status. Om föraren
avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.
Australian shepherd
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)		
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Australian stock dog/working kelpie
Registreras i SKKs Annexregister.

Australian stumpy tail cattle dog
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
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Bearded collie
Registreras med färgbeteckning.
B = brun
S = svart
X = ej standardenlig färg

BL = blå		
SA = sand		

Beauceron
Registreras med färgbeteckning.
HA = harlekin
X = ej standardenlig färg

ST = svart med tanteckning

Belgisk vallhund
Rasvarianten registreras med bokstavsbeteckning.
G = Groenendael
M = Malinois

L = Laekenois
T = Tervueren

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultatet föreligga före parning.
Känd ED-status gäller fr o m 2005-01-01och avser i Sverige boende avelsdjur födda efter
2004-01-01.

Bergamasco
Registreras med färgbeteckning.
M = grå (merle)

S = svart

Registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade hundar.

Berger des pyrénées à face rase
Berger des pyrénées à poil long
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

21

GRUPP 1 VA L L - , B OSKA PS- OC H H E R D EH U N D A R

Border collie
Registreras i ett vallhundsregister REG V.
Dispensregistrering efter oregistrerade föräldradjur medges ej. Gäller fr o m 1991-01-01.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska
giltigt resultat föreligga före parning. Hund som har ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18
månaders ålder behöver ingen förnyad undersökning avseende PRA.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden själv).
						
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med
PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden). Gäller fr o m 1984-01-01.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA
(avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor). Kända anlagsbärare
av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad
avkomma ska ej vidare användas i avel.
Registreringsförbud för svenskfödd border collie om inte båda föräldradjur har erhållit lägst
godkänt vid vallhundsprov arrangerat av SVaK eller har av SVaK utfärdat intyg om motsvarande merit från utlandet. Registrering av importer sker enligt SKKs regler för ej svenskfödd
hund. Livmoderimport slutregistreras dock först efter det att tiken erhållit vallhundsmeriten eller har av SVaK utfärdat intyg om motsvarande merit från utlandet.

Bouvier des flandres
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än
normalt för rasen
LS = hellång svans
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)

Ceskoslovensky vlcak
Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har genomförd
BPH. I enlighet med SKKs grundregler ska genomförd BPH föreligga före parning.
Med genomförd BPH menas att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga aktuella
rutor. BPH kan vara genomförd med eller utan skott.
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Collie
Registreras med färg- och hårlagsbeteckning.

BLM = blue merle
K = korthårig
SO = sobel med vita tecken
L = långhårig 		
TRF = trefärgad
X = ej standardenlig färg		

Omregistrering av hårlag kan ske först efter besiktning av för rasen auktoriserad domare då
hunden uppnått lägst 15 månaders ålder.
Registreringsförbud för avkomma efter två blue merle färgade hundar samt avelsförbud för
sobelfärgad avkomma efter blue merle färgad hund parad med en sobelfärgad hund.
Gäller fr o m 1998-01-01.

Hollandse herdershond
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig
S = strävhårig

L = långhårig

Hravtski ovcar
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Lancashire heeler
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska
giltigt resultat föreligga före parning.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med linsluxation (avelsförbud för hundar
med linsluxation). Gäller fr o m 2007-01-01.

Mudi
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
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Old english sheepdog
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Polski owczarek nizinny
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än
normalt för rasen
LS = hellång svans
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)

Puli
Registreras med färgbeteckning.

MF = maskad fako (gul, gulröd, beige; med mask)
S = svart
V = vit
X = ej standardenlig färg

Saarloos wolfhond
Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har genomförd
BPH. I enlighet med SKKs grundregler ska genomförd BPH föreligga före parning.
Med genomförd BPH menas att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga aktuella
rutor. BPH kan vara genomförd med eller utan skott.

Schipperke
Registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret

S = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Shetland sheepdog
Registreras med färgbeteckning.
BLM = blue merle
SV = svart och vit
X = ej standardenlig färg

24

SO = sobel med vita tecken
TRF = trefärgad

GRUPP 1 VA L L - , B OSKA PS- OC H H E R D EH U N D A R

Registreringsförbud för avkomma efter två blue merle färgade hundar samt avelsförbud för
sobelfärgad avkomma efter blue merle färgad hund parad med sobelfärgad hund.
Gäller fr o m 1998-01-01.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska
giltigt resultat föreligga före parning.

Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad
undersökning avseende PRA.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden

själv).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med
PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden).
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA
(avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor). Kända anlagsbärare
av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad
avkomma ska ej vidare användas i avel. Gäller fr o m 2003-01-01.

Tysk schäferhund
Registreras med hårlagsbeteckning.
L = långhårig

N = normalhår

Definitiv registrering av hårlag. Slutlig hårlagsklassificering sker vid hundens första utställ-

ningstillfälle då domaren avgör vilken hårlagsvariant hunden tillhör.

Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har officiell
armbågsledsstatus. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
För föräldradjur födda 2006-01-01 eller senare gäller därutöver att armbågsledsstatusen ska
vara utan anmärkning (0). Gäller fr o m 2008-01-01.
Registreringsförbud för vit schäfer, samt för avkomma efter vita föräldradjur.
Gäller fr o m 1981-01-01.
Registreringsförbud för avkomma efter känd anlagsbärare av hemofili A.

Vit herdehund
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig

L = långhårig
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Welsh corgi cardigan
Registreras med färgbeteckning.
BLM = blue merle
GIM = ginger merle
S = svart med eller utan vitt
TRF = trefärgad

BR = brindle
R = röd med eller utan vitt
SO = sobel med eller utan vitt
X = ej standardenlig färg

Registreringsförbud för avkomma efter två merle färgade hundar samt avelsförbud för sobelfärgad avkomma efter merle färgad hund parad med en sobelfärgad hund.
Gäller fr o m 1999-01-01.

Welsh corgi pembroke
Registreras med färgbeteckning.
G = fawn
SO = sobel med eller utan vitt
TRF = trefärgad

R = röd med eller utan vitt
SR = svart och röd (black and tan)		
X = ej standardenlig färg

Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
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GRUPP 2
Schnauzer och pinscher, molosser
och bergshundar samt sennenhundar
Affenpinscher
Aidi
Anatolisk herdehund
Appenzeller sennenhund 
Berner sennenhund 
Boxer 
Broholmer
Bullmastiff 
Cane corso 
Cão da serra da estrela:
- pelo comprido 
- pelo curto 
Cão de castro laboreiro
Cão fila de são miguel
Cimarrón uruguayo
Ciobanesc romanesc de bucovina
Dansk-svensk gårdshund 
Dobermann 
Dogo argentino 
Dogo canario
Dogue de bordeaux 
Dvärgpinscher

Dvärgschnauzer:
- peppar & salt
- svart
- svart & silver
- vit
Engelsk bulldogg
Entlebucher sennenhund 
Fila brasileiro 
Grand danois 
Grosser schweizer sennenhund

Hollandse smoushond
Hovawart 
Kavkazskaja ovtjarka 
Krazski ovcar
Landseer 
Leonberger 
Mastiff 
Mastin español 
Mastino napoletano 
Newfoundlandshund 
Perro dogo mallorquín/ca de bou

Pinscher
Pyrenéerhund 
Pyreneisk mastiff 
Rafeiro do alentejo
Riesenschnauzer:
- peppar & salt 
- svart 
Rottweiler 
Rysk svart terrier 
Sankt bernhardshund:
- korthårig 
- långhårig 
Sarplaninac
Schnauzer:
- peppar & salt
- svart
Shar pei
Sredneasiatskaja ovtjarka
Tibetansk mastiff 
Tornjak
Tosa
Österreichischer pinscher

Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller därutöver att de genom sin
specialklubb anslutits till texten som säger att det ej är förenligt med SKKs grundregler
att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi.
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Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr
som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HD-belastat föräldradjur med
svenskt undersökningsresultat. Gäller fr o m 2000-01-01.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  görs beräkning av HD-index för
hund med officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga
HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får
inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus
D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även
importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.
För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.
Läs mer under Utländskt avelsdjur. Gäller fr o m 2012-01-01.
Särbestämmelser avseende känd mental status
För raser (markerade med  i förteckningen ovan) gäller registreringsförbud för avkomma
efter i Sverige boende föräldradjur, som är född 2000-01-01 eller senare och inte har känd
mental status (se även sid 14 Regler för ej svenskfödd hund). I enlighet med SKKs grundregler
ska känd mental status föreligga före parning.
Föräldradjur födda t o m 2015-12-31: Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH). Om föraren avbryter provet
anses hunden inte ha känd mental status. Avbryter beskrivaren provet eller om föraren
avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.
Föräldradjur födda fr o m 2016-01-01. Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH) med kryss i alla 33
positioner. Hund som förare eller beskrivare avbrutit anses inte ha känd mental
status. Om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.
Affenpinscher
Registreras med färgbeteckning efter registreringsnumret

R = röd		 S = svart				
SI = silver (grå) 		 SR = svart och röd		

Berner sennenhund
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Gäller fr o m 1990-01-01.
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Boxer
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell knäledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Gäller fr o m
1996-07-01. (Undantag avseende hanhundar boende utanför Norden).
Det är ej förenligt med SKKs grundregler att i avel använda individ som är behäftad med
knäledsartros. Om uppfödare använder belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som
ej kan borttagas. Gäller fr o m 2006-01-01.

Cao da serra da estrela
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig (pelo curto)

L = långhårig (pelo comprido)

Dansk-svensk gårdshund
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Dobermann
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har centralt registrerade ögonundersökningsresultat. Gäller fr o m 1988-01-01.

Dvärgpinscher
Registreras med färgbeteckning.
B = brun
SB = svart med bruna tecken
X = ej standardenlig färg

R = röd
SR = svart med röda tecken

Dvärgschnauzer
Registreras med färgbeteckning.
PS = peppar och salt
V = vit

SS = svart och silver S = svart			
X = ej standardenlig färg

29

GRUPP 2 SCHNA UZER O C H PIN SC H E R , M OL OSSE R OC H B E R GS H U N D A R S A M T S EN N EN H U N D A R

Entlebucher sennenhund
Registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Grand danois
Registreras med färgbeteckning.
BL = blå
HA = harlekin
TI = tigrerad

G = gul
S = svart
X = ej standardenlig färg

Grosser schweizer sennenhund
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Gäller fr o m 1990-01-01.

Landseer
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Gäller fr o m 2005-01-01.

Leonberger
Registreras med färgbeteckning.

LG = lejongul med svart mask
SA = sandfärgad med svart mask

		
		

RB = rödbrun med svart mask			
X = ej standardenlig färg (t ex brun, svart, 		

black and tan, silvergrå, fawn). Registreras
med avelsförbud.

Registreringsförbud för avkomma efter felfärgade föräldradjur.
Gäller fr o m 1990-01-01.

Mastino napoletano
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus

utan anmärkning (0). I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före
parning.

30

GRUPP 2 SCHNA UZER OC H PIN SC H E R , M OL OSSE R OC H B E R GS H U N D A R S A M T S EN N EN H U N D A R

Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har giltigt

besiktningsintyg avseende hälsostatus utan anmärkning. Besiktningen ska vara utförd vid
lägst 18 månaders ålder och vara utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar. I enlighet med SKKs grundregler ska giltig besiktning vara utförd
före parning.

Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har genomförd

BPH. I enlighet med SKKs grundregler ska genomförd BPH föreligga före parning.
Med genomförd BPH menas att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga aktuella
rutor. BPH kan vara genomförd med eller utan skott

Newfoundlandshund
Registreras med färgbeteckning.

B = brun (som brun hund räknas även brun hund med vita tecken)
S = svart (som svart räknas även svart hund med vita tecken)
VS = vit med svarta tecken (hund med vit grundfärg och svarta tecken)
X = ej standardenlig färg. Registreras med avelsförbud

Registreringsförbud för avkomma efter felfärgade föräldradjur. Gäller fr o m 1982-07-01.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Generell dispens
vid användandet av fryst sperma efter djur som avlidit före 2001-04-01 och som är HDröntgad men ej ED-röntgad. Gäller fr o m 2002-01-01.

Perro dogo mallorquín/ca de bou
Registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Pinscher
Registreras med färgbeteckning.
B = brun
SB = svart med bruna tecken
X = ej standardenlig färg

R = röd		
SR = svart med röda tecken		
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Rafeiro do alentejo
Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har genomförd
BPH. I enlighet med SKKs grundregler ska genomförd BPH föreligga före parning.
Med genomförd BPH menas att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga aktuella
rutor. BPH kan vara genomförd med eller utan skott.

Riesenschnauzer
Registreras med färgbeteckning.
PS = peppar och salt
X = ej standardenlig färg

S = svart

Avkomma, vars färg avviker från föräldradjurens, registreras i sin egen färg.

Rottweiler
Registreras med svansbeteckning.
Veterinärintyg, utfärdat på av SKK fastställt formulär, måste medfölja registreringsansökan
för hund som inte är född med naturligt hellång svans. Veterinärbesiktningen ska ske inom
tre dygn efter födelsen.
Hund som inte är född med naturligt hellång svans registreras med utställningsförbud.
Gäller fr o m 1996-01-01; rev. 2008-01-01.
AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)		
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än
normalt för rasen
KUP = kuperad svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
LS = hellång svans
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Gäller fr o m 1990-01-01.

Rysk svart terrier
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Känd ED-status
gäller fr o m 2016-01-01.
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Sankt bernhardshund
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig

L = långhårig

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Känd ED-status
gäller fr o m 2006-01-01.

Schnauzer
Registreras med färgbeteckning.
PS = peppar och salt
X = ej standardenlig färg

S = svart

Shar pei
Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har giltigt
undersökningsresultat avseende ögonhälsa för rasen shar pei. Undersökningen ska vara
utförd vid lägst 18 månaders ålder och vara utförd av för ändamålet av SKK särskilt utsedd
veterinär. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

För utländskt avelsdjur som ej har giltigt undersökningsresultat krävs dispens från SKK
före parning. Se Särbestämmelser Avel med ej svenskfödd hund sid 14.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som vid undersökning avseende ögonhälsa för rasen shar pei har erhållit anmärkning (undersökningsresultatet medför avelsspärr).
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som genomgått ögonoperation eller
”eyetacking” (ingreppet medför avelsförbud). Gäller fr o m 2014-05-14.

Svenska Kennelklubbens valpköparsajt

www.köpahund.se
Ett enkelt och kostnadsfritt sätt att annonsera,
enbart för SKK-anslutna uppfödare.
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GRUPP 3
Terrier
Airedaleterrier
American haireless terrier
American staffordshire terrier 
American toy fox terrier
Australisk terrier
Bedlingtonterrier
Borderterrier
Bullterrier
Cairnterrier
Ceskyterrier
Dandie dinmont terrier
English toy terrier
Irish glen of imaal terrier

Irish softcoated wheaten terrier
Irländsk terrier
Jack russell terrier
Kerry blue terrier
Lakelandterrier
Manchesterterrier
Miniatyrbullterrier
Nihon teria
Norfolkterrier
Norwichterrier
Parson russell terrier
Rat terrier
Sealyhamterrier

Silky terrier
Skotsk terrier
Skyeterrier
Släthårig foxterrier
Staffordshire bullterrier
Strävhårig foxterrier
Tenterfield terrier
Terrier brasileiro
Tysk jaktterrier
Welshterrier
West highland white terrier
Yorkshireterrier

Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
American staffordshire terrier
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledstatus.
I enlighet med SKKs grundgregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

För utlandsägd hund utanför Sverige krävs ingen armbågsledstatus.

Australisk terrier
Registreras med färgbeteckning.
BLT = blå och tan
SA = sand
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Dandie dinmont terrier
Registreras med färgbeteckning.
P = pepparfärgad
X = ej standardenlig färg

SE = senapsfärgad

Norwichterrier
Registreras med färgbeteckning.

GRI = grizzle
RFP = röd född pinkie
SR = svart och röd (black and tan)

R = röd
VE = vete
X = ej standardenlig färg

Tenterfield terrier
Registreras med svansbeteckning.
LS = hellång svans

ST = stubbsvans

Terrier brasileiro
Registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än
normalt för rasen
LS = hellång svans
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)

Eventuella uppdateringar finner du på

www.skk.se
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GRUPP 4
Taxar
Tax:
- normalstor:
-korthårig
-långhårig
-strävhårig

- dvärg:
-korthårig
-långhårig
-strävhårig

- kanin:		
-korthårig
-långhårig
-strävhårig

Särbestämmelser
Tax
Registreras med storleks-, hårlags- och färgbeteckning.
D = dvärgtax
K = korthårig
N = normalstor tax

K = kanintax		
L = långhårig
S = strävhårig

BT = brun med tanteckning
BR = strimmig (tigrerad, brindle)
G = gul (vetefärgad) med eller utan svarta stickelhår
M = merle (tigertax)
R = röd med eller utan svarta stickelhår
ST = svart med tanteckning
VF = viltfärgad
X = ej standardenlig färg

Avkomma registreras med den storleksbeteckning som det största föräldradjuret har.
Definitiv registrering av storlek, slutlig inmätning, sker först efter på officiell utställning

företagen mätning sedan hunden uppnått 15 månaders ålder.

M = slutligt inmätt. Bröstomfånget ska för kanintax vara högst 30 cm, för dvärgtax över

30 cm och högst 35 cm och för normalstor tax över 35 cm.

Definitiv registrering av hårlag. Slutlig hårlagsklassificering sker vid hundens första utställ-

ningstillfälle då domaren avgör vilken hårlagsvariant hunden tillhör.
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GRUPP 5
Spetsar och raser av urhundstyp
Akita 
Alaskan malamute 
American akita 
American eskimo dog
Basenji
Canaan dog
Chowchow 
Cirneco dell’etna
Dansk spids
Eurasier 
Faraohund
Finsk lapphund 
Finsk spets
Grönlandshund 
Hokkaido
Hälleforshund 
Isländsk fårhund
Japansk spets
Jämthund 
Kai
Karelsk björnhund 
Keeshond (tysk spets/wolfspitz)
Kishu
Korea jindo dog

Lapsk vallhund
Norrbottenspets
Norsk buhund
Norsk lundehund
Norsk älghund, grå (gråhund) 
Norsk älghund, svart 
Perro sin pelo del perú:
- grande
- médio
- pequeno
Podenco canario
Podenco ibicenco:
- korthårig
- strävhårig
Podengo portuguès:
- pelo cerdoso:
- grande
- médio
- pequeno
- pelo liso:
- grande
- médio
- pequeno

Pomeranian (tysk spets/
zwergspitz)
Rysk europeisk lajka 
Samojedhund 
Shiba 
Shikoku
Siberian husky
Svensk lapphund 
Svensk vit älghund 
Taiwan dog
Thai bangkaew dog
Thai ridgeback dog
Tysk spets:
- grosspitz
- mittelspitz
- kleinspitz
Volpino italiano
Västgötaspets
Västsibirisk lajka 
Xoloitzcuintle:
- stor
- mellan
- liten
Östsibirisk lajka 

Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller därutöver att de genom sin
specialklubb anslutits till texten som säger att det ej är förenligt med SKKs grundregler
att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi.
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GRUPP 5 SPE T SA R OC H R A SE R AV U R H U N D S TYP

Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr
som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HD-belastat föräldradjur med
svenskt undersökningsresultat. Gäller fr o m 2000-01-01.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  görs beräkning av HD-index för
hund med officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga
HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får
inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller
även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller
E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.
Läs mer under Utländskt avelsdjur. Gäller fr o m 2013-01-01.
Akita
Registreras med beteckning.
AKI = intypad akita

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur födda före 2000-01-01 som ej är intypade.
Gäller fr o m 2000-01-01.

American akita
Rasen benämdes tidigare great japanese dog och registrerades med GJD efter registreringsnumret t om 2005-12-31.
Registreras med hårlagsbeteckning.
L = långhårig
N = normalhår

Basenji
Registreras med färgbeteckning.
BR = brindle
SV = svart och vit
TRI = tricolour

RV = röd och vit
SVT = svart, vit och tan
X = ej standardenlig färg

Chow-chow
Registreras med färg- och hårlagsbeteckning.
BL = blå
G = fawn
S = svart
K = korthårig
X = ej standardenlig färg

Hälleforshund
Registreras i SKKs Annexregister.
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CR = creme
R = röd
V = vit
L = långhårig

GRUPP 5 SPE T SA R OC H R A SE R AV U R H U N D S TYP

Norrbottenspets
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt
resultat föreligga före parning. Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders
ålder behöver ej förnyad undersökning avseende PRA.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA. Gäller fr o m 1996-01-01.

Norsk buhund
Registreras med färgbeteckning.

G = gul
X = ej standardenlig färg (vit, grå)

S = svart

Perro sin pelo del peru
Avkomma registreras som den storleksvariant det största föräldradjuret är.
Definitiv registrering av storlek sker efter på utställning företagen mätning efter 15 månaders

ålder.

Perro sin pelo del peru, pequeno: 25 cm och över men under 41 cm.
Perro sin pelo del peru, medio: 41 cm och över men under 51 cm.
Perro sin pelo del peru, grande: 51 cm och över, till och med 65 cm.

Registreras med hårlagsbeteckning K = korthårig. X = ej godkänt hårlag

Pomeranian (tysk spets / zwergspitz)
Registreras med färgbeteckning efter registreringsnumret
CR = creme
R = röd
SO = sobel

OR = orange
S = svart
V = vit

Svensk lapphund
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för
prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Uppgifterna ska finnas
registrerade i SKKs veterinärdataregister. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat
föreligga före parning.
Registreringsförbud för avkomma efter hanhund med 25 eller fler avkommor. Gäller fr o m

2008-01-01.

Registreringsförbud för avkomma efter anlagsbärare av juvenil neuronal muskelatrofi (JNM).
Gäller fr o m 1980-07-01.
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Tysk spets
Parning är tillåten mellan rasvarianterna kleinspitz och mittelspitz.
Parningsförbud råder mellan övriga varianter.

Tysk spets/kleinspitz		
Tysk spets/mittelspitz
Avkomma registreras som den rasvariant som det största föräldradjuret är.
Definitiv registrering av storlek sker efter på utställning företagen mätning efter 15 månaders

ålder.

tysk spets/kleinspitz: 23 cm och över men under 30 cm
tysk spets/mittelspitz: 30 cm och över, till och med 38 cm

Registreras med färgbeteckning.
CR = creme
R = röd
SO = sobel
B = brun

OR = orange
S = svart
V = vit

Västgötaspets
Registreras med svansbeteckning.

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)		
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Xoloitzcuintle
Avkomma registreras som den storleksvariant det största föräldradjuret är.
Definitiv registrering av storlek sker efter på utställning företagen mätning efter 15 månaders

ålder.

Xoloitzcuintle, liten: 25 cm och över men under 36 cm.
Xoloitzcuintle, mellan: 36 cm och över men under 46 cm.
Xoloitzcuintle, stor: 46 cm och över, till och med 60 (62) cm.

Registreras med hårlagsbeteckningen K = korthårig. X = ej godkänt hårlag.
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GRUPP 6
Drivande hundar samt
sök- och spårhundar
Alpenländische dachsbracke
American foxhound
Anglo-francais de petite venérie
Anglo-russkaja gontjaja
Ariégeois
Basset artésien normand
Basset bleu de gascogne
Basset fauve de bretagne
Basset hound
Bayersk viltspårhund 
Beagle
Beagle harrier
Billy
Black and tan coonhound
Blodhund
Bluetick coonhound
Bosanski ostrodlaki gonic-barak
Brandlbracke - (vieräugl)
Briquet griffon vendéen
Chien d’artois
Crnogorski planinski gonic
Dalmatiner
Deutsche bracke
Drever
Dunkerstövare 
Erdélyi kopó
Estnisk stövare
Finsk stövare 
Foxhound

Francais blanc et noir
Francais blanc et orange
Francais tricolore
Gascon saintongeois
Gonczy polski
Gotlandsstövare
Grand anglo-francais blanc et noir
Grand anglo-francais blanc et
orange
Grand anglo-francais tricolore
Grand basset griffon vendéen
Grand bleu de gascogne
Grand griffon vendéen
Griffon bleu de gascogne
Griffon fauve de bretagne
Griffon nivernais
Haldenstövare
Hamiltonstövare 
Hannoveransk viltspårhund 
Harrier
Hellinikos ichnilatis
Hygenstövare
Istarski kratkodlaki gonic
Istarski ostrodlaki gonic
Ogar polski
Otterhound 
Petit basset griffon vendéen
Petit bleu de gascogne
Plott

Poitevin
Porcelaine
Posavski gonic
Rhodesian ridgeback 
Russkaja gontjaja
Sabueso español
Schillerstövare 
Schweiziska små stövare:
- berner
- jura
- luzerner
- schwyzer
Schweiziska stövare:
- berner
- jura
- luzerner
- schwyzer
Segugio italiano, släthårig
Segugio italiano, strävhårig
Serbski gonic
Serbski trobojni gonic
Slovenský kopov 
Smålandsstövare 
Steirische rauhaarbracke
Tirolerbracke
Westfälische dachsbracke
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Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller därutöver att de genom sin
specialklubb anslutits till texten som säger att det ej är förenligt med SKKs grundregler
att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi.
Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HDbelastat föräldradjur med svenskt undersökningsresultat. Gäller fr o m 2000-01-01.
Blodhund
Registreras med färgbeteckning.

LT = lever och tan (röd och tan)
ST = svart och tan

R = röd
X = ej standardenlig färg

Dalmatiner
Registreras med färgbeteckning.
L = leverfärgade prickar
X = ej standardenlig färg

S = svarta prickar

Finsk stövare		
Hamiltonstövare
Registreringsförbud för avkomma efter hanhund som redan använts till 10 kullar.
Gäller fr o m 2003-01-01.

Rhodesian ridgeback
Registreras med beteckning.
L = leverfärgad nos

S = svart nos

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Känd ED-status gäller fr o m 2002-01-01 och avser i Norden boende avelsdjur födda
2001-01-01 eller senare.
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Schillerstövare
Schweiziska stövare/ luzerner		
Smålandsstövare
Registreringsförbud för avkomma efter hanhund som redan använts till 6 kullar.
Gäller fr o m 2003-01-01; luzerner fr o m 2008-01-01.

Avkomma efter föräldradjur som ingår i SvStKs projekt för rasvård av schillerstövare registreras
i SKKs Annexregister.
Smålandsstövare registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än
normalt för rasen
LS = hellång svans

Eventuella uppdateringar finner du på

www.skk.se
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GRUPP 7
Stående fågelhundar
Bracco italiano 
Braque d’auvergne
Braque de l’ariège
Braque du bourbonnais
Braque francais, type gascogne
Braque francais, type pyrénées
Braque saint-germain
Breton 
Cesky fousek 
Drentsche patrijshond 
Engelsk setter
Epagneul bleu de picardie
Epagneul de pont-audemer

Epagneul francais 
Epagneul picard
Gammel dansk hönsehund 
Gordonsetter 
Griffon d’arret à poil dur/korthals 
Grosser münsterländer 
Irländsk röd och vit setter 
Irländsk röd setter 
Kleiner münsterländer 
Korthårig vorsteh 
Långhårig vorsteh 
Perdigueiro portuguès
Perdiguero de burgos

Pointer 
Pudelpointer 
Slovenský hrubosrsty stavac
Spinone 
Stabijhoun 
Stichelhaariger deutscher vorsteh
Strävhårig vorsteh 
Ungersk vizsla, korthårig 
Ungersk vizsla, strävhårig 
Weimaraner:
- korthårig 
- långhårig 

Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller därutöver att de genom sin
specialklubb anslutits till texten som säger att det ej är förenligt med SKKs grundregler
att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi.
Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr
som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HD-belastat föräldradjur med
svenskt undersökningsresultat. Gäller fr o m 2000-01-01.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  görs beräkning av HD-index för
hund med officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga
HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får
inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller
även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller
E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.
Läs mer under Utländskt avelsdjur. Gäller fr o m 2012-01-01.
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Breton
Registreras med färgbeteckning.

VL = vit och leverbrun
VO = vit och orange
VSO = vit, svart och orange (trefärgad)

VLO = vit, leverbrun och orange (trefärgad)
VS = vit och svart
X = ej standardenlig färg

Registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)		
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

LS = hellång svans

Gordonsetter
Registreras med färgbeteckning.

SB = svart med bruna tecken (black and tan)
X = ej standardenlig färg. Registreras med avelsförbud.

Registreringsförbud för avkomma efter felfärgat föräldradjur.

Strävhårig vorsteh
Registreras med färgbeteckning.
B = brun (med eller utan vitt)
SSK = svartskimmel
X = ej standardenlig färg

BSK = brunskimmel
VB = vit med brunt huvud

Registreringsförbud för avkomma efter färgkombinationerna svartskimmel och brun,
respektive svartskimmel och svartskimmel. Gäller fr o m 1991-01-01.

Ungersk vizsla
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig

S = strävhårig

Weimaraner
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig

L = långhårig
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GRUPP 8
Stötande hundar, apporterande
hundar och vattenhundar
American water spaniel
Amerikansk cocker spaniel
Barbet
Chesapeake bay retriever 
Clumber spaniel 
Cocker spaniel 
Curly coated retriever 
Engelsk springer spaniel 

Field spaniel 
Flatcoated retriever 
Golden retriever 
Irländsk vattenspaniel 
Labrador retriever 
Lagotto romagnolo
Nederlandse kooikerhondje
Nova scotia duck tolling retriever 

Perro de agua español 
Portugisisk vattenhund 
Sussex spaniel 
Wachtelhund 
Welsh springer spaniel 
Wetterhoun

Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
För raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller därutöver att de genom sin
specialklubb anslutits till texten som säger att det ej är förenligt med SKKs grundregler
att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi.
Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr
som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HD-belastat föräldradjur med
svenskt undersökningsresultat. Gäller fr o m 2000-01-01.
Amerikansk cocker spaniel
Registreras med färgbeteckning.

B = chokladbrun
BLT = blue roan tan
BUF = buff
R = röd
SR = black and tan (svart och röd)
VBR = vit, chokladbrun och tan
VS = vit och svart
X = ej standardenlig färg
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BLR = blue roan
BR = chokladbrun och tan
ORR = orange roan
S = svart
VB = vit och chokladbrun
VR = vit och röd
VSR = vit, svart och tan

GRUPP 8 STÖTAN D E H U N D A R , A PPORT E R A N D E H U N DA R O C H VATTEN H U N D A R

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska
giltigt resultat föreligga före parning.

Cocker spaniel
Registreras med färgbeteckning.
S = svart
B = brun
R = röd
GY = gyllene
ST = svart med tanteckning
BT= brun med tanteckning
SV = svart och vit
BV = brun och vit
RV = röd och vit
OV = orange och vit

GV = gul och vit
SVT = svart, vit och tan
BVT = brun, vit och tan
BLR = blueroan
BR = brun roan
BLT = blueroan och tan
BRT = brun roan och tan
ORR = orange roan
GR = gul roan
X = ej standardenlig färg

Field spaniel
Registreras med färgbeteckning fr o m 2011-05-01.
BLR = blue roan
LB = leverbrun
LR = liver roan
S = svart 	
X = ej standardenlig färg

BRR = blue roan och tan
LT = leverfärgad med tantecken 	
LRR = liver roan and tan
ST = svart med tantecken		

Labrador retriever
Registreras med färgbeteckning.
B = brun
S = svart

G = gul
X = ej standardenlig färg

Lagotto romagnolo
Registreras med färgbeteckning fr o m 2015-01-01.
VO = vit och orange
O = orange
BV = brun och vit
V&B = vit och brun 	
BSK = brunskimmel 	
X = ej standardenlig färg

V = vit
B = brun 	
B&R = brun och tan
VBT = vit, brun och tan		
BST = brunskimmel och tan		
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Nederlandse kooikerhondje
Registeringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell patellastatus vid
lägst fyllda 1 år. För i Sverige boende föräldradjur gäller att intyg om patellastatus ska vara
utfärdad på av SKK fastställd blankett och av veterinär med specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före
parning. Gäller fr o m 2004-01-01.

Perro de agua español
Registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)		
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Portugisisk vattenhund
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt
resultat föreligga före parning.

Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad
undersökning avseende PRA.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden
själv). Gäller fr o m 1997-01-01.

Obligatorisk mätning i samtliga officiella klasser under perioden 2017-01-01 – 2018-12-31

Wachtelhund
Registreras med färgbeteckning.
B = brun
BST = brunskimmel och tan
R = röd
VB = brunskäck
VR = rödskäck

BSK = brunskimmel
BT = brun med tanteckning
RSK = rödskimmel
VBT = vit, brun och tan
X = ej standardenlig färg

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Gäller fr o m 2000-01-01.
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GRUPP 9
Sällskapshundar
Bichon frisé
Bichon havanais
Bolognese
Bostonterrier
Cavalier king charles spaniel
Chihuahua:
- korthårig
- långhårig
Chinese crested dog (hairless och
powder puff)
Coton de tuléar
Fransk bulldogg
Griffon belge

Griffon bruxellois
Japanese chin
King charles spaniel
Kromfohrländer
Lhasa apso
Löwchen
Malteser
Mops
Papillon
Pekingese
Petit brabançon
Phalène
Prazsky krysarik

Pudel:
- stor 
- mellan
- dvärg
- toy
Russkaja tsvetnaya bolonka
Russkiy toy
Shih tzu
Tibetansk terrier
Tibetansk spaniel

Särbestämmelser
Särbestämmelser avseende höftledsröntgen
För samtliga raser som i förteckningen ovan markerats med  gäller registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Bichon frisé
Registeringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har av SKK godkänd och

registrerad patellastatus vid lägst fyllda 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt
resultat föreligga före parning. Gäller fr o m 2005-01-01.
Cavalier king charles spaniel

Registreras med färgbeteckning.

BL = blenheim
SR = svart och röd (black and tan)
X = ej standardenlig färg

R = röd (ruby)
TRF = trefärgad

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som saknar officiellt intyg om hjärta u.a.
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Intyget får ej vara äldre än 12 månader vid parningstillfället. Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år.
Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder måste dock själv
uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna ålder ha intyg om hjärta u.a. Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 8 års ålder har hjärta u.a. men senare får blåsljud
kan användas i avel.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder (föräldradjuret själv avelsspärras). Redan producerad avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före
5 års ålder får ej användas i avel (avelsspärras).
Registreringsförbud för avkomma efter hanhund, yngre än 6 år, som redan använts till 5 kullar.
Hanhund, som vid en ålder av lägst 6 år, vid förnyad undersökning har officiellt intyg om
hjärta u.a tillåts ytterligare kullar förutsatt att giltigt hjärtintyg finns

Chihuahua
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig

L = långhårig

Registeringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell patellastatus vid
lägst fyllda 1 år. För i Sverige boende föräldradjur gäller att intyg om patellastatus ska vara
utfärdad på av SKK fastställd blankett och av veterinär med specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före
parning. Gäller fr o m 2009-01-01.

Chinese crested dog
Registreras med hårlagsbeteckning.

PP = powder puff (pälsad variant)

Kan omregistreras före det att hunden fyllt 9 månader. Omregistrering ska verifieras av SKK
på registreringsbeviset.

Fransk bulldogg
Registreras med färgbeteckning.

G = Gul (fawn)
GV = Gul med vita tecken
TI = tigrerad (ersätter brindle och grizzle)
TIV = tigrerad med vita tecken
V = vit
VG = Vit med gula tecken
VTI = vit med tigrerade tecken
X = ej standardenlig färg (t ex svart, svart med vita tecken, vit med svarta tecken)
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Griffon belge		
Griffon bruxellois		
Petit brabancon
Registreras med färg- och hårlagsbeteckning.
Griffon belge
SRS = svart/röd strävhårig

SS = svart strävhårig

Griffon bruxellois					
RS = röd strävhårig
Petit brabancon
RK = röd korthårig
SRK = svart/röd korthårig

SK = svart korthårig

Gäller fr o m 1981-01-01.

Japanese chin
Registreras med färgbeteckning.
VR = vit och röd
X = ej standardenlig färg

VS = vit och svart

King charles spaniel
Registreras med färgbeteckning. 			
BL = blenheim
SR = svart och röd (black and tan)
X = ej standardenlig färg

R = röd (ruby)
TRF = trefärgad

Registreras med svansbeteckning efter registreringsnumret

AS = avsaknad av svans (0-3 svanskotor)
KS = kort svans (semilång svans) hunden har minst 8 svanskotor men kortare svans än

normalt för rasen
KUP = kuperad svans (registreras med utställningsförbud)
LS = hellång svans
ST = stubbsvans (4-7 svanskotor)

Lhasa apso
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska
giltigt resultat föreligga före parning.
Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad
undersökning avseende PRA.
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Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA (avelsförbud för PRA-hunden

själv).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat avkomma med
PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden).
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur med PRA
(avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor). Kända anlagsbärare
av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad
avkomma ska ej vidare användas i avel. Gäller fr o m 1999-01-01.

Mops
Registreras med färgbeteckning.
FSM = fawn med svart mask
X = ej standardenlig färg

S = svart

Papillon/Phalène
Registreras med hänsyn till öronställning. Papillon har upprättstående öron och phalène
hängande. Kan omregistreras.
Registreras med beteckning.
F = phalène

P = papillon

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som inte är officiellt DNA-testad för
pap_PRA1 vid av SKK godkänt laboratorium eller som är hereditärt fri. I enlighet med
SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
Registreringsförbud gäller för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA.
DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNAtestad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs
grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.
Hälsoprogrammet träder i kraft 2016-01-01.

Petit brabancon
Se sidan 51.
Prazsky krysarik
Rasen är ej erkänd av FCI och registreras i SKKs Annexregister.
Registreras med hårlagsbeteckning.
K = korthårig

L = Långhårig

Registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade hundar samt avelsförbud för röd
eller gul avkomma efter merlefärgad hund parad med röd eller gul hund.
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Godkända färger:
B&R = brun och tan
M = merle
SR = svart och röd

G = gul
R = röd
X = ej standardenlig färg

Gäller fr o m 2012-01-01.

Pudel
Registreras med färgbeteckning.
Godkända färger:
A = aprikosröd
Grå = grå S = svart
V = vit

		

B = brun
X = ej standardenlig färg (t ex blå, creme, 		

silverbeige)

Ändring av färgangivelse på pudel sker först efter hörande med Svenska Pudelklubben.
Parningsförbud mellan pudel, stor och övriga varianter.
Därutöver gäller för Pudel toy, Pudel dvärg och Pudel mellan:

Avkomma registreras som den storleksvariant det största föräldradjuret är.
Definitiv registrering av storlek, slutlig inmätning, sker först efter på utställning företagen

mätning då hunden uppnått lägst 15 månaders ålder.

M = slutligt inmätt.
Pudel, toy: över 24 cm till och med 28 cm mankhöjd = T
Pudel, dvärg: över 28 cm till och med 35 cm = D
Pudel, mellan: över 35 cm till och med 45 cm = M

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för
prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Uppgifterna ska finnas
registrerade i SKKs veterinärdataregister. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat
föreligga före parning.
Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA.
DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNAtestad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs
grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.

Russkaya tsvetnaya bolonka
Rasen är ej erkänd av FCI och registreras i SKKs Annexregister.
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Russkiy toy
Registreras med hårlagsbeteckning.
L = långhårig

SL = släthårig

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell patellastatus vid
lägst fyllda 1 år. För i Sverige boende föräldradjur gäller att intyg om patellastatus ska vara
utfärdad på av SKK fastställd blankett och av veterinär med specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före
parning. Gäller fr o m 2007-01-01.

Tibetansk spaniel
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt
resultat föreligga före parning.

Hund som ERG-undersökts i Sverige vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad
undersökning avseende PRA.

Tibetansk terrier
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med PRA. Gäller fr o m 1980-07-01
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med linsluxation.
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Vinthundar
Afghanhund
Azawakh
Borzoi
Chart polski
Galgo español

Greyhound
Irländsk varghund
Italiensk vinthund
Magyar agar

Saluki
Skotsk hjorthund
Sloughi
Whippet

Särbestämmelser
Saluki
Registreras med hårlagsbeteckning.
L = långhårig

SL = släthårig				

Eventuella uppdateringar finner du på

www.skk.se
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Förkortningar
Specialklubbar
SBaK
SBC
SBHK
SBK
SBlK
SBMK
SBTK
SCKCS
SDHK
SDK
SDS
SGDK
SGSK
SGVK
SIFK
SISK
SKEB
SKF
SKV
SLBK
SLK
SNK
SPHK
SPK
SRRS

Svenska Bassetklubben
Specialklubben för Bearded collie
Svenska Bergs- och Herdehundsklubben
Svenska Brukshundklubben
Svenska Beagleklubben
Svenska Bullmastiffklubben
Svenska Bostonterrierklubben
Specialklubben för Cavalier King 		
Charles Spaniel
Svenska Dvärghundsklubben
Svenska Dreverklubben
Svenska Dalmatinersällskapet
Specialklubben för Dalmatiner
Svenska Grand Danoisklubben
Svenska Gordonsetterklubben
Svenska Gårds- och Vallhundklubben
Svenska Isländsk Fårhund Klubben
Svenska Irländsk Setterklubben
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Specialklubb för
Kontinentala Fågelhundar
Specialklubben för Västgötaspets
Svenska Leonbergerklubben
Svenska Lapphundklubben
Svenska Newfoundlandshundklubben
Svenska Polarhundklubben
Svenska Pudelklubben
Specialklubben
Rhodesian Ridgeback Sverige

SSDV

Svenska Specialklubben för
Drivande Vildsvinshundar
Specialklubben för
SSF
Skällande Fågelhundar
SShK
Svenska Sennenhundklubben
Svenska Setterklubben för
SSK
Engelsk Setter
SSPK
Svenska Schnauzer Pinscherklubben
SSRK
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
SSSK
Svenska Shetland Sheepdogklubben
SST
Specialklubben för Shih Tzu
SSTS
Svensk Specialklubb för
Tibetansk Spaniel
SSUK
Svenska Spets- och Urhundklubben
SVaK
Svenska Vallhundsklubben
SWCK Svenska Welsh Corgi Klubben
SWK
Svenska Wachtelhundklubben
SVK
Svenska Vorstehklubben
SvkFUR Svenska Klubben för
Ungerska Rashundar
SvKTR Svensk Specialklubb för
Tibetanska Raser
SvPK
Svenska Pointerklubben
SvSHK Svenska Schweisshundklubben
SvStK Svenska Stövarklubben
SvTeK Svenska Terrierklubben
SvTK
Svenska Taxklubben
SvVK
Svenska Vinthundklubben
SÄK
Svenska Älghundklubben

SKK avtalsanslutna klubbar
DAK
MNK
RACC
RPVH
SBBK
SDCK
SKLK

Svenska Dogo Argentino Klubben (vilande)
Mastino Napoletanoklubben (vilande)
Ras- och avelsföreningen för Cane
Corso
Rasklubben för
Portugisisk Vattenhund
Svenska Barbetklubben
Svenska Dogo Canario Klubben
Svenska Kromfohrländerklubben

SKooi
SLHK
SLRK
SPDAEK
SvBK
SWKK
SvLK
SvSpK

Svenska Kooikerhondjeklubben
Svenska Lancashire Heeler klubben
Svenska Lagotto Romagnolo klubben
Svenska Perro de Agua Espanol 		
Klubben
Svenska Blodhundklubben
Svenska Working Kelpie Klubben
Svenska Landseerklubben
Svenska Shar Pei Klubben

Verksamhetsklubbar
FA
SAgiK
SGK
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Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott
Svenska Agilityklubben
Svenska Grythundklubben

SHFK
SNWK
SvKV

Svenska Hundfreestyleklubben
Svenska Noseworkklubben
Svenska Kroppsvallarklubben

Rasförteckning
Förteckning över raser som kan registreras i SKK.
Rasnamn
affenpinscher
afghanhund
aïdi
airedaleterrier
akita
alaskan malamute
alpenländische dachsbracke
american akita
american eskimo dog
american foxhound
american hairless terrier
american staffordshire terrier
american toy fox terrier
american water spaniel
amerikansk cocker spaniel
anatolisk herdehund
anglo-francais de petite vénerie
anglo-russkaja gontjaja (tidigare rysk fläckig stövare)
appenzeller sennenhund
ariégeois
australian cattledog
australian kelpie
australian shepherd
australian stumpy tail cattle dog
australisk terrier
azawakh
barbet
basenji
basset artésien normand
basset bleu de gascogne
basset fauve de bretagne
basset hound
bayersk viltspårhund
beagle
beagle harrier
bearded collie
beauceron
bedlingtonterrier
belgisk vallhund/ groenendael
belgisk vallhund/ laekenois
belgisk vallhund/ malinois
belgisk vallhund/ tervueren
bergamasco
berger des pyrénées à face rase
berger des pyrénées à poil long

FCI std

Grupp

Klubb

186
228
247
7
255
243
254
344
**
303
**
286
**
301
167
331
325
**
46
20
287
293
342
351
8
307
105
43
34
35
36
163
217
161
290
271
44
9
15
15
15
15
194
138
141

2
10
2
3
5
5
6
5
5
6
3
3
3
8
8
2
6
6
2
6
1
1
1
1
3
10
8
5
6
6
6
6
6
6
6
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

SSPK
SvVK
SBHK
SvTeK
SSUK
SPHK
SvSHK
SSUK
SvStK
(SKK)*
SvTeK
(SKK)*
SSRK
SBHK
SvStK
SShK
SBK
SBK
SBK
SvTeK
SvVK
SBBK
SSUK
SBaK
SBaK
SBaK
SBaK
SvSHK
SBlK
SBC
SBK
SvTeK
SBK
SBK
SBK
SBK
SGVK
SGVK
SGVK

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn
berger picard
berner sennenhund
bichon frisé
bichon havanais
billy
black and tan coonhound
blodhund
bluetick coonhound
bolognese
border collie
borderterrier
borzoi
bosanski ostrodlaki gonic barak
bostonterrier
bouvier des ardennes
bouvier des flandres
boxer
bracco italiano
brandlbracke - (vieräugl)
braque d’auvergne
braque de l’ariège
braque du bourbonnais
braque francais, type gascogne
braque francais, type pyrénées
braque saint-germain
breton
briard
briquet griffon vendéen
broholmer
bullmastiff
bullterrier
ca de bestiar
cairnterrier
canaan dog
cane corso
cão da serra da estrela
cão da serra de aires
cão de castro laboreiro
cão fila de são miguel
cavalier king charles spaniel
ceskoslovenský vlciak
cesky fousek
ceskyterrier
chart polski
chesapeake bay retriever
chien d’artois
chihuahua

FCI std

Grupp

Klubb

176
45
215
250
25
300
84
**
196
297
10
193
155
140
171
191
144
202
63
180
177
179
133
134
115
95
113
19
315
157
11
321
4
273
343
173
93
170
340
136
332
245
246
333
263
28
218

1
2
9
9
6
6
6
6
9
1
3
10
6
9
1
1
2
7
6
7
7
7
7
7
7
7
1
6
2
2
3
1
3
5
2
2
1
2
2
9
1
7
3
10
8
6
9

SBK
SShK
SDHK
SDHK
SSDV
SvBK
SSDV
SDHK
SVaK
SvTeK
SvVK
SSDV
SBTK
SBK
SBK
SBK
SKF

(SKK)*
SKF
SKF
SKF
SBK
SBHK
SBMK
SvTeK
SvTeK
SSUK
RACC
SBHK
SGVK

SCKCS
(SKK)*
SKF
SvTeK
SvVK
SSRK
SDHK

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn
chinese crested dog
chodský pes
chow chow
cimarrón uruguayo
ciobanesc romanesc carpatin
ciobanesc romanesc de bucovina
ciobanesc romanesc mioritic
cirneco dell’etna
clumber spaniel
cocker spaniel
collie, korthårig
collie, långhårig
coton de tuléar
crnogorski planinski gonic
curly coated retriever
dalmatiner
dandie dinmont terrier
dansk spids
dansk-svensk gårdshund
deutsche bracke
deutsch stichelhaar (tidigare stichelhaariger deutscher vorsteh)
dobermann
dogo argentino
dogo canario
dogue de bordeaux
drentsche patrijshond
drever
dunkerstövare
dvärgpinscher
dvärgschnauzer
engelsk bulldogg
engelsk setter
engelsk springer spaniel
english toy terrier
entlebucher sennenhund
épagneul bleu de picardie
épagneul de pont-audemer
épagneul francais
épagneul picard
erdélyi kopó
estnisk stövare
eurasier
faraohund
field spaniel
fila brasileiro
finsk lapphund
finsk spets

FCI std

Grupp

Klubb

288
**
205
353
350
357
349
199
109
5
296
156
283
279
110
153
168
**
356
299
232
143
292
346
116
224
130
203
185
183
149
2
125
13
47
106
114
175
108
241
**
291
248
123
225
189
49

9
1
5
2
1
2
1
5
8
8
1
1
9
6
8
6
3
5
2
6
7
2
2
2
2
7
6
6
2
2
2
7
8
3
2
7
7
7
7
6
6
5
5
8
2
5
5

SDHK
SBK
SSUK
SBHK
(SKK)*

SvVK
SSRK
SSRK
SBK
SBK
SDHK
SSRK
SDS
SvTeK
SGVK
(SKK)*
SBK
(SKK)*
SDCK
SBHK
SKF
SDK
SvStK
SSPK
SSPK
SKEB
SSK
SSRK
SvTeK
SShK
(SKK)*
SKF
(SKK)*
(SKK)*
SSUK
SvVK
SSRK
SBHK
SLK
SSF

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn
finsk stövare
flatcoated retriever
foxhound
francais blanc et noir
francais blanc et orange
francais tricolore
fransk bulldogg
galgo español
gammel dansk hönsehund
gascon saintongeois
golden retriever
gonczy polski
gordonsetter
gos d’atura catalá
gotlandsstövare
grand anglo-francais blanc et noir
grand anglo-francais blanc et orange
grand anglo-francais tricolore
grand basset griffon vendéen
grand bleu de gascogne
grand danois
grand griffon vendéen
greyhound
griffon belge
griffon bleu de gascogne
griffon bruxellois
griffon d’arret à poil dur/korthals
griffon fauve de bretagne
griffon nivernais
grosser münsterländer
grosser schweizer sennenhund
grönlandshund
haldenstövare
hamiltonstövare
hannoveransk viltspårhund
harrier
hellinikos ichnilatis
hokkaido
hollandse herdershond
hollandse smoushond
hovawart
hrvatski ovcar
hygenstövare
hälleforshund
irish glen of imaal terrier
irish softcoated wheaten terrier
irländsk röd och vit setter

FCI std

Grupp

Klubb

51
121
159
220
316
219
101
285
281
21
111
354
6
87
**
323
324
322
33
22
235
282
158
81
32
80
107
66
17
118
58
274
267
132
213
295
214
261
223
308
190
277
266
**
302
40
330

6
8
6
6
6
6
9
10
7
6
8
6
7
1
6
6
6
6
6
6
2
6
10
9
6
9
7
6
6
7
2
5
6
6
6
6
6
5
1
2
2
1
6
5
3
3
7

SvStK
SSRK
SvStK

SDHK
SvVK
SKF
SSRK
SSDV
SGSK
SGVK
SvStK

SBaK
SGDK
SSDV
SvVK
SDHK
(SKK)*
SDHK
SKF
SSDV
SSDV
SVK
SShK
SPHK
SvStK
SvStK
SvSHK
SvStK
SSUK
SBK
SBK
(SKK)*
SvStK
SÄK
SvTeK
SvTeK
SISK

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn
irländsk röd setter
irländsk terrier
irländsk varghund
irländsk vattenspaniel
isländsk fårhund
istarski kratkodlaki gonic
istarski ostrodlaki gonic
italiensk vinthund
jack russell terrier
japanese chin
japansk spets
juzjnorusskaja ovtjarka
jämthund
kai
karelsk björnhund
kavkazskaja ovtjarka
keeshond (tysk spets/wolfspitz)
kerry blue terrier
king charles spaniel
kishu
kleiner münsterländer
komondor
korea jindo dog
korthårig vorsteh
kraski ovcar
kromfohrländer
kuvasz
labrador retriever
lagotto romagnolo
lakelandterrier
lancashire heeler
landseer
lapsk vallhund
leonberger
lhasa apso
långhårig vorsteh
löwchen
magyar agar
malteser
manchesterterrier
maremmano abruzzese
mastiff
mastín español
mastino napoletano
miniatyrbullterrier
mops
mudi

FCI std

Grupp

Klubb

120
139
160
124
289
151
152
200
345
206
262
326
42
317
48
328
97
3
128
318
102
53
334
119
278
192
54
122
298
70
360
226
284
145
227
117
233
240
65
71
201
264
91
197
359
253
238

7
3
10
8
5
6
6
10
3
9
5
1
5
5
5
2
5
3
9
5
7
1
5
7
2
9
1
8
8
3
1
2
5
2
9
7
9
10
9
3
1
2
2
2
3
9
1

SISK
SvTeK
SvVK
SSRK
SIFK
SvStK
SvVK
SvTeK
SDHK
SSUK
SBHK
SÄK
SSUK
SÄK
SBHK
SSUK
SvTeK
SDHK
SVK
SvkFUR
SSUK
SVK
(SKK)*
SKLK
SBHK
SSRK
SLRK
SvTeK
SLHK
SvLK
SLK
SLBK
SvKTR
SVK
SDHK
SvVK
SDHK
SvTeK
SBHK
SBHK
SBHK
(SKK)*
SvTeK
SDHK
SvkFUR

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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Rasnamn
nederlandse kooikerhondje
newfoundlandshund
nihon teria
norfolkterrier
norrbottenspets
norsk buhund
norsk lundehund
norsk älghund, grå (gråhund)
norsk älghund, svart
norwichterrier
nova scotia duck tolling retriever
ogar polski
old english sheepdog
otterhound
papillon
parson russell terrier
pekingese
perdigueiro portugues
perdiguero de burgos
perro de agua español
perro dogo mallorquín/ca de bou
perro sin pelo del perú
petit basset griffon vendéen
petit bleu de gascogne
petit brabançon
phalène
pinscher
plott
podenco canario
podenco ibicenco
podengo portugues
pointer
poitevin
polski owczarek nizinny
polski owczarek podhalanski
pomeranian (tysk spets/zwergspitz)
porcelaine
portugisisk vattenhund
posavski gonic
prazsky krysarik
pudel
pudelpointer
puli
pumi
pyrenéerhund
pyreneisk mastiff
rafeiro do alentejo

FCI std

Grupp

Klubb

314
50
259
272
276
237
265
242
268
72
312
52
16
294
77
339
207
187
90
336
249
310
67
31
82
77
184
**
329
89
94
1
24
251
252
97
30
37
154
**
172
216
55
56
137
92
96

8
2
3
3
5
5
5
5
5
3
8
6
1
6
9
3
9
7
7
8
2
5
6
6
9
9
2
6
5
5
5
7
6
1
1
5
6
8
6
9
9
7
1
1
2
2
2

SKooi
SNK
SvTeK
SvTeK
SSF
SSUK
SSUK
SÄK
SÄK
SvTeK
SSRK
SGVK
(SKK)*
SDHK
SvTeK
SDHK
SKF
SPDAEK
SBHK
SSUK
SBaK
(SKK)*
SDHK
SDHK
SSPK
SSDV
SvVK
SvVK
SvVK
SVPK
SGVK
SBHK
SSUK
(SKK)*
RPVH
SSDV
SDHK
SPK
SKF
SvkFUR
SvkFUR
SBHK
SBHK
(SKK)*

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.

62

RASFÖRTECKNING

Rasnamn
rat terrier
ratonero bodeguero andaluz
rhodesian ridgeback
riesenschnauzer
rottweiler
russkaja gontjaja (tidigare rysk stövare)
russkaya tsvetnaya bolonka
russkiy toy
rysk-europeisk lajka
rysk svart terrier
saarlooswolfhond
sabueso español
saluki
samojedhund
sankt bernhardshund
sarplaninac
schapendoes
schillerstövare
schipperke
schnauzer
schweiziska små stövare/ berner
schweiziska små stövare/ jura
schweiziska små stövare/ luzerner
schweiziska små stövare/ schwyzer
schweiziska stövare/ berner
schweiziska stövare/ jura
schweiziska stövare/ luzerner
schweiziska stövare/ schwyzer
sealyhamterrier
segugio italiano, släthårig
segugio italiano, strävhårig
serbski gonic
serbski trobojni gonic
shar pei
shetland sheepdog
shiba
shih tzu
shikoku
siberian husky
silky terrier
skotsk hjorthund
skotsk terrier
skyeterrier
sloughi
slovenský cuvac
slovenský hrubosrsty stavac (ohar)
slovenský kopov

FCI std

Grupp

Klubb

**
**
146
181
147
**
**
352
304
327
311
204
269
212
61
41
313
131
83
182
60
60
60
60
59
59
59
59
74
337
198
150
229
309
88
257
208
319
270
236
164
73
75
188
142
320
244

3
3
6
2
2
6
9
9
5
2
1
6
10
5
2
2
1
6
1
2
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
2
1
5
9
5
5
3
10
3
3
10
1
7
6

(SKK)*
SRRS
SBK
SBK
SvStK
SDHK
SDHK
SÄK
SBK
(SKK)*
SvStK
SvVK
SPHK
SBHK
SBHK
SGVK
SvStK
SGVK
SSPK

SvStK
SvStK
SvStK
SvStK
SvTeK

SvStK
SvSpK
SSSK
SSUK
SST
SPHK
SvTeK
SvVK
SvTeK
SvTeK
SvVK
SBHK
SKF
SSDV

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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RASFÖRTECKNING

Rasnamn
släthårig foxterrier
smålandsstövare
spinone
sredneasiatskaja ovtjarka
stabijhoun
staffordshire bullterrier
steirische rauhhaarbracke
strävhårig foxterrier
strävhårig vorsteh
sussex spaniel
svensk lapphund
svensk vit älghund
taiwan dog
tax
tenterfield terrier
terrier brasileiro
thai bangkaew dog
thai ridgeback dog
tibetansk mastiff
tibetansk spaniel
tibetansk terrier
tirolerbracke
tornjak
tosa
tysk jaktterrier
tysk schäferhund
tysk spets (gross-/klein-/mittelspitz)
ungersk vizsla, korthårig
ungersk vizsla, strävhårig
wachtelhund
weimaraner
welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
welsh springer spaniel
welshterrier
west highland white terrier
westfälische dachsbracke
wetterhoun
whippet
working kelpie
vit herdehund
volpino italiano
vostochno-evropeiskaya ovcharka
västgötaspets
västsibirisk lajka
xoloitzcuintle
yorkshireterrier

FCI std
12
129
165
335
222
76
62
169
98
127
135
**
348
148
**
341
358
338
230
231
209
68
355
260
103
166
97
57
239
104
99
38
39
126
78
85
100
221
162
**
347
195
**
14
306
234
86

Grupp
3
6
7
2
7
3
6
3
7
8
5
5
5
4
3
3
5
5
2
9
9
6
2
2
3
1
5
7
7
8
7
1
1
8
3
3
6
8
10
1
1
5
1
5
5
5
3

Klubb
SvTeK
SvStK
SKF
SBHK
SKF
SvTeK
(SKK)*
SvTeK
SVK
SSRK
SLK
SÄK
SvTK
SvTeK
SvTeK
(SKK)*
SSUK
SvKTR
SSTS
SvKTR
(SKK)*
SBHK
SvTeK
SBK
SSUK
SVK
SVK
SWK
SKF
SWCK
SWCK
SSRK
SvTeK
SvTeK
(SKK)*
SvVK
SWKK***
SBK
SSUK
SKV
SÄK
SSUK
SvTeK

* Specialklubbstillhörighet är inte fastställd. ** Inte erkänd av FCI. *** Rasen har inte utställningsrätt.
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RASFÖRTECKNING

Rasnamn
österreichischer pinscher
östsibirisk lajka

FCI std
64
305

Grupp
2
5

Klubb
(SKK)*
SÄK
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Noteringar

Annonsera gratis på Köpahund.se
Är du uppfödare inom SKK kan du enkelt och kostnadsfritt annonsera din
registrerade valpkull på Köpahund.se – Sveriges största annonsplats för valpar
och enda annonsplats för enbart rashundsvalpar.
Köpeavtal och intyg
Logga in på Köpahund.se med de inloggningsuppgifter du får tillsammans med valparnas
registreringsbevis, så kan du ladda ner köpeavtal, fodervärdsavtal och valpbesiktningsintyg
förtryckta med hundarnas uppgifter.

Lista över uppfödare
Har du ingen valpkull just nu? Om du har ett kennelnamn kan du välja att synas i listan över
uppfödare på Köpahund.se även om du inte har några valpar till salu för tillfället. Den som
planerar att köpa hund kan då ta kontakt med dig i god tid innan sitt valpköp.

08-795 30 00 I kopahund@skk.se I www.köpahund.se

Gäller från 2017-01-01 till 2017-12-31
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