OBS! För den som vill tävla med oregistrerad hund inom SKK-organisationen är det fr. o m 2008-01-01
obligatoriskt att ha tävlingslicens. Man kan alltså inte välja att få sina resultat registrerade eller inte.

Tävlingslicens för oregistrerad hund
Från 1 januari 2008 registrerar Svenska Kennelklubben tävlings- och provresultat även för oregistrerad hund. Kravet är att
hunden har ett unikt licensnummer och har fått en tävlingslicens
utfärdad.
Kennelfullmäktige beslöt i juni 2007 att även oregistrerade hundar ska få sina resultat registrerade. Det betyder också att resultaten kommer att visas på SKKs webbtjänst Hunddata. Oregistrerade hundar kan erhålla titlar i grenar som inte kräver exteriör
merit, dock inte championat.
Med oregistrerad hund menas här hund som inte har något registreringsnummer hos
Svenska Kennelklubben.
Resultatet för oregistrerade hundar som deltar i tävlingar och prov som inte är ”rasspecifika”, dvs lydnadsprov, agility, freestyle och viltspårprov, registreras om hunden är ID-märkt samt har en tävlingslicens utfärdad av SKK. Denna licens gäller sedan i hundens hela liv.
Ansökan om tävlingslicens kommer från och med mitten av november, att kunna göras direkt på SKKs
webbplats. Där du samtidigt kan betala avgiften på 450 kronor via din Internetbank eller kontokort.
För att tävlingslicens ska utfärdas krävs att hunden är ID-märkt samt är ägarregistrerad hos SKK.
Ägarregistrering kan göras i samband med licensansökan och kostar 65 kronor.
Observera att licensen alltid skickas hem till den som står som ägare i SKKs ägarregister.
För den som så önskar kommer även möjligheten att kunna göra en ägarregistrering och ansöka om tävlingslicens via SKKs medlemsavdelning att finnas. Närmare information om hur du gör kommer senare.
OBS! Du behöver ha licensnumret när du anmäler till tävling/prov (gäller alltså prov/tävlingar som
går av stapeln från och med 2008-01-01).
Glöm inte att ta med tävlingslicensen när du tävlar!
Hundar från övriga norden
Oregistrerade hundar från Finland som har ett så kallat FIX-nummer, får tävla i Sverige utan svensk tävlingslicens.
FIX-numret ersätter licensnumret på anmälan. För de övriga nordiska länderna gäller en svensk tävlingslicens, som
ansöks om hos SKK.

Vanliga frågor om Tävlingslicensen:
Måste alla hundar som ska tävla ha en tävlingslicens?
Nej, tävlingslicensen krävs bara för oregistrerade hundar. Registrerade hundar, det vill säga hundar som
har ett registreringsnummer hos SKK, behöver inte ansöka om tävlingslicens.
Hur länge gäller tävlingslicensen?
Tävlingslicensen gäller i hela hundens liv.
Måste jag ansöka om en ny licens om min hund byter ägare?
Nej, licensen gäller för hunden i hela hundens liv oavsett vem som äger hunden.
Är kostnaden för licensen en engångsavgift?
Ja.
Kan man tävla med en oregistrerad hund utan att ha en tävlingslicens?
Nej. Från och med den 1 januari 2008 måste man ha en tävlingslicens för att kunna tävla eller delta på
prov med oregistrerad hund inom SKK-organisationen.
Kommer resultaten från proven som min hund var med på under hösten 2007 att registreras i efterhand?
Nej. Det är bara resultat som presterats efter 1 januari 2008 som registreras.
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