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Inledning 
Registreringsreglerna följer både Svenska Alaskan Klee Kai Klubbens (SAKK) och 
Svenska Hundklubbens (SHK) regler och riktlinjer samt avelsstrategi och hälsoprogram 
utformad av SAKKs avelskommitté (AK). 

Hundar som registreras i SAKK blir även registrerade i SHK. 

§ 1 Allmänna Registreringsregler 
1. För registrering krävs att ansökan om registrering inkommit till SAKK inom 5 

månader från hundens födelse, innan hunden skiljer sig från sin mor och att 
hundens båda föräldrar är av samma ras och registrerade i SAKK eller UKC. 

2. Samtliga intyg, prover m.m. som hänvisas i SAKKs avelsstrategi och 
hälsoprogram ska utföras av legitimerad veterinär i Sverige. 

3. Vid registrering av hund ska samtliga intyg, prover, resultat m.m. bifogas och 
skickas till SAKK/AK tillsammans med registreringsansökan. 

4. Definitiv registrering sker efter att SAKK/AK har mottagit och godkänt samtliga 
intyg, prover, resultat m.m. under förutsättningen att ägaren av hunden inte 
strider mot SAKKs regler och riktlinjer. 
Hundar som inte kan utföra vissa tester, prover m.m. p.g.a. ålder blir registrerade 
men inte definitiv registrerade förs samtliga tester, prover m.m. har utförts, 
skickat och blivit godkänd av SAKK/AK. 

5. Avkomma efter hanhund, som inte har normalt utvecklade och/eller normalt 
belägna testiklar, kan inte registreras. 

6. Endast uppfödaren äger rättigheten att få hund registrerad i SAKK. 
SAKK/SHK sänder inte registreringsbevis till annan person. 
Med uppfödare avses här den/de personer som vid parningstillfället innehaft 
avelsrätten till tiken. 

7. Uppfödaren ska ha fyllt 18 år och vara medlem i SAKK. 

8. Uppfödaren ska ha ansökt och betalat sitt kennelnamn till SHK senast i samband 
med registreringen av sin tredje kull född. 

9. Person som uteslutits ur SAKK eller av annan kennel/ras -klubb (så som AKC/
FCI/UKC/etc.) avstängts eller som på grund av myndighetsbeslut inte får 
hantera eller inneha djur, äger inte rätt att registrera hund i SAKK eller teckna 
parningsbevis. Detta gäller även person som inte får antas som medlem i SAKK 
utan styrelsen har tillstyrkt nytt medlemskap. 
Person som beviljas medlemskap i SAKK efter tillstyrkan av styrelsen äger endast 
rätt att få hundar registrerade och att teckna parningsbevis för sådana hundar 
som fötts eller vad gäller registrering, importerats tidigast tre månader efter 
dagen för disciplinnämndens tillstyrkan.  
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10. Samtliga i kullen födda och levande valpar ska registreras i SAKK och UKC. 

11. Samtliga avelshundar ska registreras i AKC FSS, SAKK & UKC. 

12. Om SAKK beslutar om härstamnings-kontroll, genom blod eller DNA -test, är 
hanhundsägare och uppfödare skyldiga att medverka till att sådan test kan 
utföras. 

13. SAKK äger rätt att avslå en ansökan om registrering av hund eller att registrera 
hund med begränsningar vad avser avel om uppfödning av en valpkull skett i 
strid mot SAKKs avelsstrategi, hälsoprogram, regler eller riktlinjer, myndighets 
beslut om djurhållning, historik av oetiska handlingar eller om registreringen på 
annat sätt kan uppfattas som oetisk. 

§ 2 Registreringsansökan 
Ansökan om registrering ska ske på fastställd blankett. 
Tillsammans med registreringsansökan och parningsbeviset ska samtliga intyg, tester, 
prover m.m. som hänvisas i SAKKs avelsstrategi, hälsoprogram och regler samt två (2) 
bilder på respektive hund bifogas och skickas till SAKK/AK. Bilderna i fråga ska visa: 

1. hundens framsida, där hundens ansikte, främre kropp, ben och tassar syns 
tydligt. 

2. hundens profil, i stående position där hela hundens kropp syns, från sidan. 

Alla bilder ska skickas i god-kvalité utan pixelering. 

På registreringsansökan/parningsbeviset ska uppgift lämnas om: 

• Uppfödarens namn, 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 födelsedata, kön, hårlag, färg och namn. 
Namn får bestå av max 35 tecken (SHK) och 30 tecken (UKC), inklusive 
mellanslag och kennelnamn. 

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 hen tagit del av SAKKs regler 
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. 
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§ 3 Beteckningar  
Samtliga, men inte begränsad till, beteckningar registreras i SAKK/AKs databas. 

MENTALITET 

HÄLSA 

GENETIK 
Genetiska beteckningar registreras när SAKK/AK har mottagit hundens DNA-test 
resultat enligt SAKKs hälsoprogram. 
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Mentalbeskrivning
Detaljerade resultat registreras av SAKK/AK

G = Godkänd
X = Ej godkänd

BETT
Avkomma registreras som det bett angivet i besiktningsintyget.

S = Normal, inga avsaknade tänder
X Ej standardenligt bett

TESTIKLAR
Beteckning sker enbart på hanhund

N = Normala enligt SAKKs hälsoprogram
X Ej godkända enligt SAKKs hälsoprogram

Ögon Sköldkörtel
N = Normal N = Normal
X = Ej godkänd X = Ej godkänd

HD ED
E = Utmärkt N = Normal
G = Bra
F = Godkänd
X = Ej godkänd X = Ej godkänd

Hjärta Patella
N = Normal N = Normal
X = Ej godkänd X = Ej godkänd
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EXTERIÖR 
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Färg
DK = Recessivt svart & vit BN = Brun & vit
BK = Svart & vit R = Röd & vit
G = Grå & vit X = Ej standardenligt färg

Beteckningstillägg
D = Dilution av eumelanin (Blå, Silver, Isabella etc.)

Mask
F = Hel O = Öppen
H = Halv
Q = Kvarts X = Ej standardenligt mask

(Bruten, delad, osymmetrisk/etc)

Beteckningstillägg
+ = Horisontal vit markering över nosen
S = Stjärnämne, liten centrerad vit stjärna på pannan

Hårlag Pälsband
L = Full, långhårig M = Monochrome
SL = Standard B = Bandad
L = Kort/sträv -hårig

Ögonform Ögonfärg
R = Rund B = Blå
O = Oval BN = Brun
M = Mandel G = Grön

A = Bärnsten
Beteckningstillägg

P = Parti, Partial Heterochromia
C = Central Heterochromia

Storlek
Avkomma registreras som den storleksvariant det största förälder djuret är.

T = Toy, Mankhöjd upp t.o.m. 33cm (13in)
M = Mini, Mankhöjd över 33cm och upp t.o.m. 38cm (15in)
S = Standard, Mankhöjd över 38cm och upp t.o.m. 43cm (17in)
X Ej standardenligt storlek

Beteckningstillägg
+ = Slutligt inmätt

Svans
L = Lätt ringlad Svanstippen faller på ryggraden
D = Draperad Svansen draperar sidan av kroppen
C = Ringlad Ringlad svans draperar sidan av kroppen
T = Starkt ringlad Svansen är starkt ringlad
X Ej standardenligt svans

Beteckningstillägg
W = Vit tipp på svansen
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REGISTRERING 
Beteckningarna registreras efter utställning, besiktningsintyg, veterinärintyg eller vid 
specifika aktiviteter arrangerade av SAKK där möjligheten att registrera vissa 
beteckningar kan utföras av SAKK/AK. 

Samtliga resultat registreras i SAKKs databas. 

Registreringsförbud för avkomma vars ena eller bägge föräldrar har 1 eller flera X 
beteckningar. 

Registreringsförbud för avkomma vars ena eller bägge föräldrar, samt uppfödare, 
strider mot SAKKs avelsstrategi, hälsoprogram, regler eller riktlinjer. 

§ 4 Avelsspärr 
(Avkomma kan ej registeras i SHK) 

Alla registrerade Alaskan Klee Kai i Sverige förblir avelsspärrade. Detta är för att 
försäkra om att rasens utveckling kommer förbli med intresset för rasens bästa i åtanke. 

För avel måste varje individuella avelshund och uppfödare uppfylla och följa SAKKs 
avelsstrategi, hälsoprogram, regler och riktlinjer. 

Före varje parningstillfälle ska uppfödaren ha ansökt om tillåtelse för specifik 
parningskombination, även upprepande parningskombinationer. 
Parning får enbart ske om SAKK/AK godkänner uppfödarens ansökan. 

Vid tillfällen där parning sker, trots ett nekande beslut från SAKK/AK, kommer 
avkomman ej registreras. 
Misstänker SAKKs styrelse att detta har skett i ond tro, kommer uppfödarens 
medlemskap prövas som därefter kan det leda till att individens medlemskap i fråga blir 
utesluten från SAKK och samtliga organisationer associerade med SAKK, enligt SAKKs 
stadgar. 
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§ 5 Dispensregistering 
För hundar som inte uppfyller kraven för registrering kan registrering ske efter särskild 
dispens. Ansökan och motivering om dispensregistrering ställs till SAKK/AK.  
Beslut om dispensregistrering fattas av SAKKs styrelse.  

Syftet med dispensregistrering är i första hand att kunna tillföra rasen presumtivt 
värdefulla avelsdjur. För att en hund ska komma i fråga för dispensregistrering ska den 
motsvara sedvanliga krav för avel som att vara frisk med god mentalitet samt exteriör 
och genetiskt tänkas kunna tillföra de egenskaper som rasen behöver.  

För dispensregistrering krävs: 

• att hunden är minst 12 månader, ID-märkt och utfört de tester och prover som 
krävs av SAKKs hälsoprogram och avelsstrategi. 

• för hanhund, om testiklarna faller på plats vid ett senare tillfälle än nio (9) veckor 
fyllda, ska ett veterinärintyg utföras så nära intill händelsen som möjligt. 

• att ansökan om dispensregistrering ställs till SAKK/AK. 

• att beslut om dispensregistrering fattas av SAKKs styrelse. 

• att besluten anmäls till och protokollförs av SAKKs styrelse. 

§ 6 Dubbelparning 
Parningen ska i förväg varit planerad att utföras med flera hanhundar. 
En förutsättning för att valparna ska registreras är att uppfödaren anmäler till SAKK/AK 
att parning med flera hanhundar ska äga rum tillsammans med parningsansökan. 
Uppgifter på tik, hanhundar, uppfödare samt sista parningsdatum skickas till SAKK/AK. 

Obs! Före registrering ska valparna i kullen id-märkas och härstamnings-kontrolleras 
genom DNA-typning utförd på blod från såväl valpar som från samtliga föräldradjur om 
inget annat sägs i SAKKs avelsstrategi. 

Svenska Alaskan Klee Kai Klubben 

802534-9989 8



SAKK www.sakk.se 2021

§ 7 Avel med ej svenskfödd hund 
Utländsk, icke svenskägt avelsdjur (inklusive importerad sperma) omregistreras inte. 

Svensk uppfödare äger rätt att registrera en (1) valpkull undan icke SAKK-registrerad 
avelstik som lånats in från annat land (avelsrätten ska styrkas genom intyg från tikens 
ägare). Därefter ska avelstiken omregistreras före eventuell vidare avel i Sverige. 
För inlånad icke SAKK-registrerad hanhund gäller att valpkullar kan registreras i SAKK 
under 12 månader (avelsrätten ska styrkas genom intyg från ägaren). Före eventuell 
vidare avel i Sverige ska hanhunden omregistreras. 
Kopia av registreringsbeviset samt härstamnings-uppgifter i minst tre generationer 
bestyrkta av UKC, ska medfölja registreringsansökan första gången avkomma registreras 
i SAKK. 
Om inte annat anges i avelsstrategin eller hälsoprogrammet, ska utländskt avelsdjur 
(oavsett kön) uppfylla samma registreringskrav som SAKK-registrerad hund. 
Utländskt avelsdjur (oavsett kön) som står till avelstjänst i Sverige anses vara ”i Sverige 
boende”. Importerad hund som ska användas i avel ska vara omregistrerad i SAKK. 

§ 8 Registrering av importerad hund 
Importerad hund kan omregistreras i SAKK om den: 

• uppfyller allmänna registreringsregler om inget annat hänvisas.  

• har stamtavla från UKC. 
Uppfödarens uppgifter och kontaktuppgifter ska också bifogas. 

• har besiktningsintyg och testikelintyg utfärdad av en legitimerad veterinär i 
Sverige. Intygen får inte vara äldre än fyra (4) veckor gammal vid ankomstdatum. 

• uppfyller resterande krav enligt SAKKs avelsstrategi och hälsoprogram. 

Ägaren ska ha fyllt 18 år och vara medlem i SAKK. Är flera personer ägare ska samtliga 
vara medlemmar. På anmodan ska vidimerad kopia av hundpasset eller jordbruksverkets 
dispensbeslut kunna uppvisas. 

Hundar som vistats i karantän får under de två närmast följande månaderna efter 
karantänsvistelsen inte användas i avel. 

Aktuella importbestämmelser erhålles från Jordbruksverket. 
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§ 9 Artificiell insemination (AI) 
SAKK 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 att 
till avel endast använda hundar 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 SAKKs 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. 

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

AI får endast utföras av härför särskilt utbildad och av Jordbruksverket tillförordnad 
veterinär. AI får inte utföras i strid mot Jordbruksverkets föreskrifter eller SAKKs etiska 
normer och riktlinjer. 
Både hanhundsägare och uppfödare/tikens ägare ska vara överens om att AI utföres. 
Med uppfödare respektive hanhundsägare avses den/de personer som vid 
parningstillfället innehaft avelsrätten till hundarna. 
Används djupfryst sperma anses hanhundsägare vara den/de personer som äger stråna. 
De regler som gäller för rasen beträffande registrering gäller även vid AI. 

Svenska Alaskan Klee Kai Klubben 

802534-9989 10



SAKK www.sakk.se 2021

§ 10 Särbestämmelser 
Hundar födda i Sverige före augusti 2021 med stamtavla från UKC och som inte är 
registrerad hos SAKK betraktas som “importerad hund”. 
Tillsammans med registreringsansökan, och samtliga dokument och uppgifter, ska en 
kopia på det första besiktningsintyget utförd på hunden bifogas. 
Detta intyg ska ha utfärdats av en legitimerad veterinär i Sverige innan hunden lämnade 
uppfödaren. 

§ 11 Sammanfattning 
Tillsammans med registreringsansökan ska SAKK/AK ha tillgång till följande: 

SVENSKFÖDDA HUNDAR 
• Godkänd parningsansökan. 

Ett godkänt parningsansökan innebär att föräldrarna av hunden uppfyller SAKKs 
krav enligt avelsstrategi, hälsoprogram, regler m.m. 

• Stamtavla/registreringsuppfiter från UKC. 

• Delad åtkomst på hundens Embark DNA profil. 

• Veterinärintyg på Embark DNA-proverna. 
Utfärdad av en legitimerad veterinär i Sverige. 

• DNA resultat från UC Davis. 

• Om hane, testikelintyg som utfärdades innan hunden fyller nio (9) veckor. 

• Besiktningsintyg, om inte detta utfärdades i samband med testikelintyget. 

• Bilder på hunden enligt registreringsreglerna. 

IMPORTERADE HUNDAR 
• Stamtavla från UKC. 

• Delad åtkomst på hundens Embark DNA profil. 

• Veterinärintyg på Embark DNA-proverna. 
Utfärdad av en legitimerad veterinär i Sverige. 

• Besiktnings & testikel -intyg, inte äldre än fyra (4) veckor vid ankomstdatum.
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