Svenska Hundklubbens Uppfödarregler.
Svenska Hundklubben vill främja avel av friska och mentalt sunda hundar av ren ras. Detta
sker genom kontroll av uppfödare och kennlar.
SHK:s huvudregler för hunduppfödning finns under knappen "Hunduppfödning".
Särskilda regler för kennlar, hittas under knappen "Regler för kennlar".
Är du uppfödare inom Svenska Hundklubben och önskar att dina adressuppgifter skall finnas
med på denna sida?
Skicka in en anmälan med aktuell information till Svenska Hundklubbens avelskommitté som
granskar uppgifterna och därefter efter godkännande vidarbefodrar dessa till Svenska
Hundklubbens webbmaster för införande.

Särskilda Regler för Kennlar.
Huvudregler för Svenska Hundklubbens hunduppfödning skall efterlevas och
kennelinnehavaren skall vara myndig.
Som kennelrörelse räknas uppfödning av mer än tre kullar under en treårsperiod.
Kennelinspektör och berörd kommunal myndighet skall då godkänna rörelsen.
Uppfödare och kennelägare får ej förvägra kennelinspektör och berörd kommuns representant
tillträde eller försvåra dennes arbete.
Högsta tillåtna antalet raser är 3.
Dispens för ytterliggare raser kan erhållas efter särskild prövning hos avelskommittén.
Ansökan sändes till avelskommittén.
Högsta antalet fodervärdar är 5 oberoende av hundras.
Fodervärdsavtal skall ingås efter särskilda regler, kontakta avelskommittén.
Varje uppfödare skall vara väl förtrogen med sin eller sina rasers standard samt inneha goda
kynologiska kunskaper.
För uppfödare som idkar kennelrörelse skall dokumentation föras på samtliga ingående
hundar (avelshundar)
Denna dokumentation skall vid anmodan förevisas kennelinspektör eller av kommunen utsedd
representant.
AVELSKOMMITTÉN INOM SVENSKA HUNDKLUBBEN (SHK).
Särskilda regler för kennlar.
Som kennelrörelse räknas uppfödning av mer än tre kullar/år, inklusive avel på fodervärdstik,
(djurskyddslagen §16). Max 5 fodervärdshundar är tillåtet.
Huvudreglerna för SHK:s hunduppfödning skall efterlevas och kennelinnehavaren/na vara
myndig/a och ej tidigare straffad/e för djurplågeri.
Högsta antal raser som får ingå i kenneln är tre, oberoende av hos vilken organisation
valparna registreras.
Skriftlig dokumentation (enligt formulär utfärdat av SHK:s avelskommitté) ska finnas från
uppfödaren, som visar att denne är väl bekant med :
1. avelsdjurens skrivna rasstandarder och
2. det allmänna hälsotillståndet inom rasen (inkl. eventuella bekämpningsprogram).
Dokumentation för tik ska innehålla:
Kopia på stamtavla med namn och stamboksnummer, id-nummer/chipsnummer

Datum för parningar och för kullens födelse.
Namn på använd täckhund, stamboksnummer och kopia på dennes stamtavla .
Angivande av totalt antal valpar i kullen.
Datum för vaccination av valparna och därvid använt preparat.
Datum för avmaskning och därvid använt preparat.
Datum för veterinärbesiktning av valparna och kopior av besiktningsintygen.
Valparnas stamboksnummer, id-nummer/chipsnummer.

Ansökan om kennelnamn.
Ansökan insändes till SHK:s centralstyrelse.
För ansökan om kennelnamn kan man lägga in denna ansökan när som helst men senast innan
tredje kullen valpar ska stambokföras i SHK, med sunda och rastypiska individer.
Kenneln ska vara godkänd av SHK:s kennelinspektör och berörd kommunal myndighet och i
övrigt följa SHK:s kennel- och uppfödarregler.
Endast ett kennelnamn får tecknas och innehas av en person. Efter särskild prövning kan
ytterligare annan person ingå i kennelrörelsen, eller kennelnamnet överlåtas.
Det ansökta och av centralstyrelsen godkända namnet publiceras i Våra Hundar, och
inkommer ingen anmärkning inom 30 dagar efter tidningens publicerande, kan kennelägaren
använda namnet och även påföra detta på tidigare kullar.
För kennelregistrering tas en avgift ut som bestämmes av SHK:s centralstyrelse.
Framkommer uppgifter om att kenneln i sin verksamhet inte följt SHK:s avels- och
uppfödarregler kan avtalet brytas, och innehavaren av kennelnamnet fråntas rätten att nyttja
namnet och ev. uteslutas ur SHK. Meddelas även till SKK.
SHK:s villkor vid försäljning av valpar
Vid leveranstillfället skall köparen erhålla stambok (eller skriftlig försäkran om att hunden är
anmäld till stambokföring), veterinärintyg, ej äldre än 7 dagar, visande valpens hälsotillstånd
samt ett köpekontrakt. För att köpekontraktet ska vara juridiskt bindande, skall
namnteckningarna på detsamma vara undertecknat av båda parter.
Valpen ska vara avmaskad, vaccinerad och id-märkt.
Säljaren får inte överlåta hund som veterligen är behäftad med sjukdom. Vid exteriördefekter
får hund överlåtas med dokumentation vari defekten anges.
Valpar får ej levereras före 8 veckors ålder.
Uppfödaren skall informera valpköparen om SHK:s organisation samt upplysa om klubbens
olika verksamheter såsom kurs-, tävlings- och utställningsarrangemang.
Uppfödaren skall även ge valpköparen noggrann rasinformation samt skötselråd.
Kennelägare eller uppfödare som ej åtlyder SHK:s bestämmelser och missbrukar klubbens
förtroende, t.ex genom försäljning av undermåliga valpar till allmänheten eller genom
försäljning till hundhandlare , till djurförsök eller till annan för hunden olämplig miljö, där det
klart kan misstänkas att den blir utsatt för lidande, riskerar att strykas ur kennelregistret och
förlora sitt medlemskap i SHK. Detsamma gäller om uppfödaren visat oaktsamhet genom att
som avelsdjur använda undermåliga hundar som veterligt är behäftade med ärftliga defekter.
Person som ertappas som bulvan till ovanstående riskerar att uteslutas ur föreningen.
Förutom medlemsavgift som är knuten till person, betalas en stamboksföringsavgift per valp.
Storleken på denna fastställes av SHK:s centralstyrelse. Av stamboksföringsavgiften går del
till en fond ur vilken valpköpare kan få ersättning om inköpt, i SHK stambokförd valp, visar
sig ha en defekt som köparen varit omedveten om vid köpet, under förutsättning att fondens
förtroendemän finner klagomålen berättigade och uppgörelse med uppfödaren ej varit möjlig.
Ärenden av denna art hänvisas till centralstyrelsen.

