Grundregler för hundägare och
-innehavare
Godkänd av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben rf:s fullmäktige 30.5.2010.
Gäller från 1.1.2011.
De finskspråkiga Grundreglerna för hundägare och -innehavare Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö är
Kennelklubbens officiella direktiv och är de som i oklara fall följs. De svenskspråkiga Grundreglerna för
hundägare och -innehavare är en översättning.
1. Finska Kennelklubbens syfte är att främja avel och bruk av renrasiga registrerade hundar samt att främja
uppfödning av friska, godlynta, till sina bruksanlag, till sin uppbyggnad och till sin exteriör rasenliga hundar.
Kennelklubben främjar även hundars välmående samt förutsättningarna för hundhållning. Kennelklubbens
stadgar, bestämmelser och regler gäller Kennelklubbens medlemmar samt personer som deltar i den
organiserade hundhobbyverksamheten.
2. Hundägaren och -innehavaren skall känna till djurskyddslagens och ordningslagens samt andra lagars,
förordningars och bestämmelsers innehåll som berör hundar.
3. Hundarna skall få tillräckligt med näring och omsorg. Hundarna skall hållas i ändamålsenliga utrymmen och
tillräcklig motion bör försäkras.
4. Hundhållningen får inte medföra oskälig skada för omgivningen.
5. Hundarnas fel och sjukdomar får inte döljas och information om hundarnas egenskaper skall ges öppet.
6. Hundarnas hälsoundersökningsresultat och information om ärftliga sjukdomar skall överlåtas till
Kennelklubben, som har rätt att publicera dem.
7. Ifall man låter hunden få valpar, skall de vara renrasiga och registreringsdugliga enligt
registreringsbestämmelserna. Valparnas föräldrar skall vara rasenliga, friska och godlynta hundar.
8. Valparna skall registreras och identifikationsmärkas enligt Kennelklubbens gällande
registreringsbestämmelser.
9. Valparna får överlåtas tidigast vid sju veckors ålder.
10. Att placera en hund på foder betyder att överlåta hunden så, att avelsrätten blir kvar hos säljaren. Att
förmedla hundar betyder att sälja eller annars överlåta hundar som fötts upp eller ägs av någon annan person.
11. Vid försäljning, placering på foder eller förmedling av valpar skall denna regel följas. Ett skriftligt avtal skall
uppgöras på Kennelklubbens blankett eller annat skriftligt avtal med lika innehåll.
12. Av Kennelklubben befullmäktigade personer får handleda och ge råd i min hundhållning och mina hundars
skötsel, utföra kennelrådgivningsbesök och ta nödvändiga prov på hundarna för härstamningsutredningar.

