Köp ej en oregistrerad valp eller vuxen hund.
När du köper en oregistrerad hund, köper du en blandrashund!
Det är endast hundar som är registrerade i SKK (Svenska Kennel Klubben) som räknas som
renrasiga Polarhundar. Om de som säljer oregistrerade hundar efter sunda och mentalt felfria
föräldradjur och du inte hittar något som är fel på valpen/den vuxna hunden, varför har de då
inte registrerat den?
Du som köpare kan inte registrera enskilda individer efterhand, utan hela kullen måste då
registreras av uppfödaren.
Du som köpare begränsas i ditt köp av en oregistrerad hund, det finns färre tävlingar och prov.
En SKK-uppfödare har däremot ett stort ansvar för hunden även efter att den har levererats.
Du får som köpare av en oregistrerad hund ett sämre skydd, då säljaren inte omfattas av SKK
Grundregler.
En uppfödare som har registrerat kennelnamn har bland annat dessa skyldigheter:
• Följa de riktlinjer för rasen som finns hos SKK.
• Leverera, vaccinera, ID-märka, och veterinärbesikta hund.
• Att inte leverera en valp före 8 veckors ålder.
• Att leverera hund med köpeavtal från SKK.
• Att leverera hund med registreringsbevis, (stamtavla).
• Att följa rasens hälsoprogram.
• Att alltid lämna sanningsenliga uppgifter.
• Att se till att valpen har fått en bra uppväxt under de 8 veckor den varit hos
uppfödaren.
• Att följa grundreglerna för SKK:s uppfödare, som finns att läsa här.
• http://www.skk.se/pdf/regler/grundregler06.pdf
En uppfödare som säljer oregistrerade hundar kan vara en från SKK utesluten uppfödare.
Avelsdjuren kan ha avelsförbud, och föräldradjurens hälsotillstånd kan vara okänt. Det troliga
är att de endast säljer hundar för att tjäna pengar och samtidigt inte behöva ta ansvar för de
valpar/hundar som förtjänar ett värdigt liv.
Det kostar inte mycket att registrera valpar, summan är 515 kr/valp om en eller båda
föräldradjuren är omeriterade. Är båda föräldrarna meriterade kostar det 355 kr/valp.
Gunnel Åkerlind / medlemsansvarig för SPHK.

