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Kennelnamnsbestämmelser
Godkänd av Kennelklubbens fullmäktige 26.5.2019. Gäller från 1.1.2020.
1. Kennelnamn
Med kennelnamn avses ett namn, som i samband med registrering antecknas framför namnet på alla
valpar som fötts upp av en viss uppfödare. Valpkullen kan registreras på endast ett kennelnamn och
samma innehavare kan ha högst ett kennelnamn. Kennelnamnet kan beviljas till högst tre personer
tillsammans, och alla sökande ska fylla de krav som ställs för beviljandet av kennelnamn.
2. Villkor för beviljande av kennelnamn
Kennelnamn kan beviljas då följande förutsättningar är uppfyllda
- den sökande har fyllt 18 år
- den sökande har sin vanliga vistelseort i Finland
- den sökande har inte varit föremål för påföljder eller tilläggspåföljder, som har bestämts av
etiska nämnden eller dess föregångare disciplinnämnden, för överträdelse av Kennelklubbens
regler eller direktiv under de fem senaste åren
- den sökande har inte varit föremål för påföljder i anslutning till djurs välbefinnande eller
behandling av djur under de tio senaste åren
- Kennelklubben kan vid behov kräva att den sökande skickar ett utdrag från Registret över
djurhållningsförbud som gäller hen själv. Utdraget får vara högst två månader gammalt.
- den sökande är medlem i Kennelklubben
- den sökande är medlem i en specialklubb, rasförening eller rasklubb som representerar rasen
den sökande ämnar föda upp
- den sökande har godkänt avlagt grundkursen för uppfödare för högst fem år sedan
- den sökande har en gällande uppfödarförbindelse
3. Ändringar i kennelnamn
Ändringar i kennelnamn kan göras på innehavarens ansökan med följande förutsättningar
- högst två personer kan på ansökan läggas till i kennelnamnet utöver den tidigare innehavaren
- kennelnamnet kan på ansökan överföras till en annan person
- då kennelnamnets innehavare dör kan dennes arvinge ta över kennelnamnet, ifall hen uppfyller
villkoren som ställs för att få ett kennelnamn.
Personen som ansöker om överföring av ett kennelnamn bör uppfylla villkoren som ställs för beviljande
av kennelnamn. Om den sökande är innehavare av ett annat kennelnamn bör hen avstå från det.
Sökande, som avstår från sitt kennelnamn för att ansluta sig till ett nytt eller för att ansöka om ett nytt
kennelnamn, behöver inte uppfylla villkoret om att ha avlagt grundkursen för uppfödare för högst fem
år sedan.

4. Kennelnamnets form
Kennelnamnet bör sökas i den form man önskar använda den i.
Stavningen av kennelnamnet kan inte ändras efter beviljandet.
Kennelnamnet ska skilja sig tydligt från andra kennelnamn som beviljats innan.
Den sökande bör i detta avseende kontrollera kennelnamnets lämplighet före hen söker kennelnamnet.
Kennelnamnet får inte
- innehålla enskilda bokstäver eller siffror
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-

innehålla namn på kända orter eller personer
innehålla rasnamn (på inhemska eller FCI:s språk)
innehålla ordet kennel
vara längre än 20 tecken, inklusive mellanslag
bestå av fler än två ord, sammansatta ord som förenas med bindestreck betraktas som
separata ord
vara olämpligt.

5. Att ansöka om kennelnamn
Den sökande lämnar in en undertecknad skriftlig eller digital ansökan om kennelnamn till
Kennelklubben. Kennelklubben skickar en inkommen ansökan till specialklubben för utlåtande. Ifall
specialklubben avger ett motiverat nekande utlåtande, meddelas den sökande om sin rätt att lämna ett
bemötande till Kennelklubben, som avgör ärendet.
Kennelnamnet som ansökts jämte alternativa kennelnamn och raser som angetts i ansökan publiceras
i tidskriften Koiramme – Våra hundar eller elektroniskt. En skriftlig protest mot en ansökan om
kennelnamn ska göras inom två veckor från publiceringen. Inlämnade protester om kennelnamn
behandlas från fall till fall.
Det kennelnamn som godkänts av FCI meddelas till den sökande och den sökande ges ett intyg om
detta. Godkända kennelnamn publiceras i Koiramme – Våra hundar eller digitalt. Kennelnamnet kan på
ansökan fogas till uppfödarens tidigare kullar. Detta gäller enbart sådana kullar, för vilka personen eller
personerna som har antecknats som uppfödare av valpkullen är samma som innehar kennelnamnet.
6. Kennelnamnets giltighet
Utgångspunkten är att kennelnamnet gäller under innehavarens livstid. Undantag från detta kan
emellertid göras i följande situationer:
-

Kennelklubben kan avregistrera kennelnamnet på skriftlig begäran av kennelnamnets
innehavare
styrelsen kan tillfälligt ta bort innehavarens rätt att använda kennelnamnet eller ta
kennelnamnet bort helt och hållet av en innehavare, som har blivit föremål för en disciplinär
påföljd

Innehavaren meddelas i samtliga fall om beslutet och hen ges möjlighet att lämna ett skriftligt
bemötande. Begäran om bemötande skickas till den adress innehavaren har meddelat till
Kennelklubbens medlemsregister. Ärendet kan behandlas oberoende om innehavaren lämnar
bemötande eller inte.
Rätten att använda kennelnamnet kan återställas på ansökan, ifall personen fyller de krav som ställs
för beviljande av kennelnamn.
När tio år har förflutit från avregistreringen eller innehavarens/innehavarnas död, meddelas FCI om
detta och kennelnamnet blir ledigt för ansökan igen.
Styrelsen kan, på specialklubbens förslag, permanent skydda ett kennelnamn som är betydande i
rasens historia. Efter att kennelnamnet har skyddats görs namnet inte längre tillgänglig för användning.
Kennelnamnet kan skyddas som ett historiskt kennelnamn först efter att uppfödningsverksamheten
under aktuella kennelnamnet har upphört.
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7. Avgifter
För ansökan om kennelnamn eller ändring av kennelnamn tar Kennelklubben ut en avgift enligt
prislistan.
Styrelsen kan av särskilt vägande skäl avvika från dessa regler.
Dessa regler gäller alla kennelnamn som har godkänts av FCI och som har ansökts i Finland.

