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2012-08-24

Information om spärren icke hänvisning
Som ni säkert vet för Svenska Kennelklubben ett register över de SKK-kennlar som
har ett registrerat kennelnamn. De kennlar som är aktiva får finnas med på SKKs
webbplats Köpahund.se, både genom att annonsera sina valpkullar samt att
publicera sina uppgifter på uppfödaresidan. Hänvisning till kennlarna lämnas även ut
via mejl eller telefon.
Icke hänvisning
En kennel (kan även gälla enskilda medlemmar) kan av SKK tilldelas spärren icke
hänvisning. Denna spärr innebär att SKK tar bort uppgifter om kenneln på Köpahund.se
samt att kennelns kullar som eventuellt annonseras på webbplatsen tas bort från
sidan. Informationen om att kenneln har en så kallad icke hänvisning är officiell -vilket
innebär att SKK lämnar ut detta till de som efterfrågar den. Information om
anledningen till varför kenneln fått icke hänvisning lämnas som regel inte ut.
SKKs klubbar får också underrättelse via mejlutskick om att SKK belagt kenneln med
spärren. Klubbarna tar därefter bort kenneln från eventuell hänvisning som klubben
har till kenneln.
Beslut om icke hänvisning kan ha flera olika orsaker –till exempel:
 att kenneln blivit anmäld av Uppfödar och kennelkonsulent kommittén till SKKs
Disciplinnämnd
 att det vid kennelkonsulent besök funnits stora brister i hundhållningen
 att kenneln inte följt SKKs Juridiska avdelnings rekommendationer
 till att myndighet beslutat om exempelvis djurförbud för personen
Beslutet om icke hänvisning gäller tills annat meddelas förutom då SKKs
Disciplinnämnd ger en sådan disciplinär åtgärd – då finns det alltid ett sista datum.
Efter datumet passerats ska kenneln åter få hänvisning.
Bra att veta är också att inga andra restriktioner läggs på kenneln (eller medlemmen)
så länge de ”bara” har ett icke hänvisningsbeslut på sig. Kenneln (medlemmen) kan
tävla och bedriva sin uppfödning precis som vanligt tills något annat meddelas.
Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta mig!
Med vänlig hälsning
SVENSKA KENNELKLUBBEN
Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén
Åsa Blomqvist
ukk@skk.se

