
 



Hej alla medlemmar! 
 
I detta nummer av PeKå har vi bl.a. gjort en djupdykning i det juridiska trasslet som omgärdar 
hundköp, och så berättar Tuva 10 år om hur det är att ha en PK. Men vi börjar med en rapport 
från avelsmötet i Tjeckien. 
 
Vi var tre styrelsemedlemmar från SPKK som deltog på mötet 2 juli 2010. Allt som allt var vi ca 
15 personer från många olika länder: Sverige, Tyskland, Schweiz, Danmark, Ryssland m.fl. 
Mötet sköttes av KPPPK’s ordförande Katerina och huvudavelsrådet Suzanna. Det kändes lite 
kaosartat, van som man är vid den svenska mötesformen. Upprörda röster, folk pratade i mun 
på varandra, lätt förvirrande när man inte kan språket.  
 
För att sammanfatta mötet så handlade det om följande: 
-Uppfödare i länder där PK inte är godkänd kan inte längre registrera sina avkommor i CMKU 
(tjeckiska kennelklubben)  
-Det ryktas att den ryska Russkyi Toy-klubben har kopierat den reviderade PK-standarden rätt 
av, och avser skicka den till FCI för att RT ska bli slutgiltigt godkänd. 
Anledningen till att detta upprör några i  KPPPK är att man tror att det då blir omöjligt att 
använda PK-standarden vid en ansökan.  
-På mötet startades ett europeiskt samfund för rasen, så att CMKU kan se vilka länder som 
rasen representeras i. Detta för att CMKU ska lämna in en ansökan till FCI om FCI-
godkännande (Någon ansökan har tydligen inte skickats in tidigare).  
 
Några personer i KPPPKs styrelse var väldigt glada över den hjälp och det stöd som SKK visat, 
och tyckte om vår statistik. Vi lämnade över översatta protokollsutdrag och avelsstatistik, samt 
en liten gåva till KPPPK från SPKK.  
 
Eftersom mötet var ganska rörigt pratades det om olika saker på olika ställen i lokalen. Bland 
annat pratades det en hel del om storlek i en av grupperna. En del uppfödare vill fokusera på 
att få fram så små hundar som möjligt, även om det innebär sämre hälsa hos hundarna. 
Självklart hoppas vi att uppfödarna i Sverige håller den fysiska och 
mentala hälsan över allt annat i sin avel. 
 
Viktigt att påpeka också är att det pga. inmönstringen under den 
inledande uppbyggnaden av rasen (man plockade hundar från gatan i 
stort sett), kan dyka upp precis vad som helst. Små hundar kan få 
stora avkommor, stora kan få små, bra hundar kan få dåliga etc. 
Detta är kanske de flesta uppfödare i Sverige medvetna om, men 
kanske ändå viktigt att påpeka. Vi har inget ”eget” material ännu, och 
det kommer att ta lång tid innan vi vet vilka gener våra hundar bär 
på. 
 
/Maria Weinehall, Ordf. SPKK      
maria@spkk.se  
 

 



Skogsagility 

En aktivitet där alla redskapen finns redan framme...  

Ibland är det svårt att ta sig ut till de lokala bruksklubbarna för att träna – men vad 
säger att man inte kan träna agility och annat 
skoj överallt, ja även hemma på bakgården? Med 
lite fantasi och utifrån de förutsättningar som 
naturen har att ge kan man ge en god aktivering 
för ens fyrbenta vän. Det är bra övning för 
hunden på flera sätt. Dels inför agility men även 
ifall man inte tänkt tävla agility. Skogsagility låter 
dig enkelt träna samarbete samtidigt som 
hunden tränar kroppskontroll och följsamhet. 
Din hund lär sig lite på dig och sin egen kropp, 
hur man använder alla fyra tassarna och vågar 
prova nya saker! 

Några exempel på vad du kan hitta på: 

• Balansgång på nedfallna stammar  
• Sitta en stund på avsågade stubbar  
• Krypa under grenar på tät gran  
• Hoppa över gärdsgårdar  
• Klättra upp på stenblock  
• Hoppa över diken 
• Lägg godis på en gren medan hunden skall vänta på varsågod  
• Slalom mellan träd som står tätt  
• Hoppa över en nedfallen gren eller krypa under 

 
 
Juridikspecial 
av Daniel Söderlind 
 
Att vara fodervärd  
Att bli erbjuden att få ta hand om en uppfödares valpar bör 
alltid vara en stor ära och en god möjlighet att få äga en 
väldigt lovande hund, tyvärr så blir det väldigt ofta ett stort 
bekymmer. Har du ett brinnande intresse för en ras och vill 
hjälpa denne, har du en uppfödare vars hundar och 
uppfödning du gillar då kan det vara väll värt att fundera 
på att bli fodervärd, vill du dock enbart få en bilig hund så 



bör du tänka om. SKK får årligen försöka medla i otaliga tvister mellan uppfödare 
och fodervärdar, ofta på grund av att ingen av parterna förstått vad det är för 
avtal de skrivit på. Att vara uppfödare är ett stort ansvar. Att avla på en 
fodervärdshund innebär än mer ansvar och likaså innebär det ett mycket stort 
ansvar att sköta om en uppfödares hund om man är dennes fodervärd.  
 
Det finns två avtal som uppfödare inom SKK får använda sig av som inbegriper att 
avelsrätten tillfaller uppfödaren och inte den som har hand om hunden, det 
vanliga fodervärdsavtalet och sedan köpeavtalet med bibehållen avelsrätt. 
Oavsett vilket av avtalen som används så innebär det att uppfödaren har 
avelsrätten på hunden. Men det finns dock skillnader mellan dessa båda avtal. 
Den stora skillnaden emellan dem är att fodevärdsavtalet innebär att hunden ägs 
av uppfödaren och med köpeavtalet med bibehållen avelsrätt så ägs hunden av 
köparen.  Mer information om vad som skiljer dessa avtal ifrån varandra kan du 
finna på SPKK.se. 
 
Att vara fodervärd innebär att du måste ha 
ett samarbete med din uppfödare och inte 
minst att du kommer att bli tvungen att 
lämna ifrån dig din hund i dennes händer. 
Innan man ingår ett sådant här avtal så 
måste man fråga sig om man litar på sin 
uppfödare, litar på att denna inte skulle 
avla på ens hund om denne inte borde gå i 
avel, litar på att denna sköter om ens hund 
under den tid den har hand om hunden. 
Man måste också vara väll medveten om 
att det innebär risker för en hund att gå i 
avel, speciellt för tikar och möjligheten 
finns att du inte kommer att få återse din 
hund igen.  
 
Det finns mängder av fall där uppfödare vägrat att återlämna tikar som de har 
lånat in från fodervärden. Hundarna har ”rymt”, ”dött” eller på något annat sätt 
”försvunnit”.  Väljer man att vara fodervärd så måste man vara trygg med sin 
uppfödare och det samarbete man skall ha med denne. 
 
 
Dåliga och okunniga uppfödare 
Fodervärdsavtalet och köpeavtalet med bibehållen avelsrätt är tänk att skydda 
uppfödare och i en högre grad fodervärdarna så att de avtal som sluts är skäliga. 
Tyvärr är det inte sällan så att uppfödare på ett eller annat sätt försöker se till så 



att deras fodervärdars avtal blir sämre. Många fodervärdar tillåter detta av ren 
okunskap eller rädsla för att de annars inte skall få hunden de vill ha och senare 
kanske än mer av rädsla för att uppfödaren kommer att ta hunden ifrån dem. 
 
Uppfödarens rättigheter 
Först och främst uppfödaren har rätt att ta valpar på din hund och det måste 
man vara helt på det klara med. Det låter säkert inte så farligt, men det finns 
många fodervärdar både sådana som varit hundvana sedan tidigare och de som 
är nya i gemet som efter att ha haft hunden i några år insett att även om hunden 
är deras älskling så borde den inte gå i avel. Det kan vara mentaliteten som 
spökar eller hälsan, men så länge du skrivit på ett fodervärdsavtal så är det 
uppfödaren som bestämmer och det är långt ifrån säkert att din uppfödare är av 
samma åsikt som du när det gäller att välja avelsdjur. En tik som är van att sova i 
fodervärdens säng, som är van att få vara med överallt kan få en mycket tråkig 
period hos en uppfödare som håller sina hundar i ett hundhus ute på gården 
utan någon större social stimulans. Men så länge du är fodervärd så är det 
uppfödaren som bestämmer över hur skötseln av dennes avelsdjur skall gå till. En 
tik kan under en enskild parning/dräktighetsperiod och skötsel av valpar vara 
borta i 15 veckor varav 13 på en och samma gång. Har du beslutat dig för att ta 
en resa med hunden och tiken börjar löpa då är det bäst att du ser till så att 
uppfödaren får hunden hem till sig om denne berättat att den vill använda sin 
avelsrätt och detta gäller vare sig du har en tik eller hanhund på foder, är det 
parning på gång så är det du som får ändra ditt schema.    
 
Rättigheter uppfödaren inte har! 
Vissa uppfödare kräver att du skall ge hunden ett speciellt sorts foder, 
uppfödaren får självklart be dig om detta, men det är ingen rättighet denne har, 
väljer du att ge ett annat foder så får du göra det! 
Uppfödaren kan inte kräva att du vare sig skall träna din hund i någon specifik 
sport eller än mindre tävla.  
Alla omkostnader som finns för avel är uppfödaren skyldig att betala. Måste din 
hund genomföra en veterinärundersökning, delta på utställning eller liknande för 
att få användas i avel så är det uppfödarens skyldighet att se till så att detta 
genomförs innan parning samt betala för de omkostnader som detta innebär.  
Uppfödaren får inte överlåta sin avelsrätt på någon annan! Detta betyder att 
uppfödaren aldrig kan tvinga dig att låna ut din hund till en främmande 
uppfödare som du inte känner dig trygg med, avtalet är mellan dig och din 
uppfödare. Detta gäller både om du har en tik eller hanhund.  
Fodervärdsskap innebär att uppfödaren har avelsrätten, men det innebär inte att 
denne kan kräva att du skall låna ut din hund för utställningar, tävlingar eller 
liknande om ni inte skrivit in det i avtalet sedan tidigare. Har du godkänt att din 



uppfödare får låna din hund för utställning el liknande så har denne rätt att högst 
två dagar innan och två dagar efter ha din hund hos sig.  
Din uppfödare kan inte behålla din hund hur länge den vill hos sig i samband med 
parning då det finns beskrivet i avtalet hur länge uppfödaren kan kräva att få ha 
hunden och det gäller både en hanhund och tik. En tik får uppfödaren behålla i 
upp till två veckor.  När det gäller en hanhund så får fodervärden behålla denna 
upp till fyra dagar och sedan kontakta fodervärden om denne behöver behålla 
hanhunden längre, om tiken t.ex. inte är redo precis när man hämtat hem hanen 
så kan det ta några extra dagar men det får man avgör från fall till fall och 
uppfödaren kan inte kräva att få behålla hunden hur länge som helst mot 
fodervärdens vilja i väntan på att tiken kanske blir redo.  
 
Tänkvärt 
Har du blivit erbjuden att bli fodervärd så kan kanske några tips minska risken för 
problem i framtiden. 
Först bör du fundera på varför just du blir erbjuden att vara fodervärd, det 
innebär ett stort ansvar och känner inte du uppfödaren väll så bör du fråga dig 
hur det kommer sig att denne litar på dig tillräckligt för att sätt en foderhund hos 
dig.  
 
En oseriös uppfödare som främst ser en fodervärd som ett biligt sätt att få kunna 
avla utan att behöva betala omkostnaderna kring hundägandet är ett osäkert 
kort, många fel och brister kommer att finnas hos denne. Du vill inte stödja en 
sådan avel och tänk på att det är du och din hund som får ta konsekvenserna om 
det blir problem. 
  
Hur beskriver uppfödaren avtalet och dess konsekvenser för dig? Stämmer 
verkligen allt det denne påstår? Var inte rädd att fråga erfarna hundägare och till 
och med kontakta SKKs juridiska avdelning om du är det minsta osäker, det kan 
underlätta mycket för framtiden. Att skriva på ett fodervärdsavtal kan verka som 
om du skrivit på ett kontrakt med djävulen om du har otur.  
 
Kontrollera din uppfödares kunskaper, det finns inga kunskapskrav för att vara 
uppfödare och även de som stoltserar med utbildningar i ämnet kan helt sakna 
kunskap. Även om man kanske tror att en uppfödare i SKK skall vara ärlig och 
seriös så finns inga garantier, intresset behöver inte gå längre än till plånboken. 
Grunden till många tvister beror på uppfödare som omedvetet såväl som 
medvetet gör ändringar i SKKs avta,l och även om förändringen som gjorts går 
emot SKKs grundregler eller till och med konsumentköplagen så kan det vara dyrt 
och påfrestande att bevisa, och man får vara beredd på att det kan gå så långt 
som till domstol. 
 



Din uppfödares avelsstrategier och mål är mycket viktiga, du måste vara beredd 
på hur dessa ser ut och hålla med om uppfödarens prioriteringar. Långt ifrån alla 
uppfödare tycker likadant om val av avelsdjur och risken är stor att din uppfödare 
inte kommer att lyssna på din åsikt för val av vare sig partner eller tidpunkt om 
du inte redan från början valt en uppfödare som faktiskt lyssnar på dig. Vad som 
kan vara än svårare är att faktiskt hitta en uppfödare som kommer att avstå från 
avel med din hund om du inte redan från början vet om att uppfödaren är 
empatisk och är beredd att lyssna på andras erfarenheter.   
 
Be din uppfödare om referenser. En erfaren seriös uppfödare som sedan tidigare 
har fodervärdar har ingen anledning att inte frivilligt lämna ut namn på dennes 
fodervärdar. Kontakta dessa och fråga hur uppfödaren uppehållit sin del av 
avtalet. Luska runt och se om det finns flera fodervärdar som inte nämnts, de 
fodervärdar som du inte fått referens till kan vara de mest intressanta. Säger sig 
uppfödaren inte ha några fodervärdar sedan tidigare, undersök om detta 
stämmer, gör det de, prata med dennes vanliga valpköpare. En uppfödare med 
missnöjda fodervärdar kan bero på många saker, men se det som en stor varning 
för kommande problem.  
 
Läs avtalet noga, be gärna någon annan än uppfödaren om hjälp med att läsa 
avtalet och förklara det för dig. Alla är nybörjare någon gång och man skall inte 
skämmas över att be om hjälp. Kontakta gärna rasklubben, de känner säkert till 
någon medlem som är beredd att hjälpa dig. Det är alltid mycket lättare att se till 
så att avböja ett 
dåligt avtal än att 
försöka ändra det 
efter att det blivit 
påskrivet.  
  
Vad du än gör 
diskutera aldrig 
möjligheten till att bli 
fodervärd till en 
specifik valp samtidigt som du gullar med densamme, att köpa en valp samtidigt 
som denne ligger i knäet är dumt, att bli fodervärd under samma premisser är 
etter dummare. Man måste kunna hålla huvudet på skaft då det är något som 
kan komma att påverka ens liv under flera års tid.  
 
Sist men inte minst läs SKKs juridik bok och den folder som SKK gett ut som 
behandlar deras olika avtal.  

 



Handpenning 
”Valpen kan tingas mot en handpenning på XXXX tusen kronor.”  
Så står det ofta i olika annonser på hundvalpar. Förfarandet kan i mycket kännas 
som en säkerhet för säljaren, men är egentligen mest en säkerhet för dig, då 
tanken är att du genom att lägga en handpenning tvingar försäljaren att hålla 
varan tills du återkommer med den fulla betalningen. Tyvärr är det dock ofta som 
detta förfarande leder till problem och att köpare blir lurade på sina pengar och 
vara. Ofta så anses inte köparen ha rätt att få tillbaka någon del av 
handpenningen om de väljer att backa ur köpet. Trots att man lagt flera tusen i 

handpenning så återför man inte ett endaste öre om man 
ångrar sig. Ibland väljer 
uppfödaren att ångra 
försäljningen och lämnar 

tillbaka handpenningen. Ibland 
återser inte den lurade 
spekulanten handpenningen.  
 
Så här säger konsumentköplagen 
om det hela:  
Om (hund)köparen vill ha en vara 

(hund) tingad, så kan hon/han 
betala handpenning för att vara säker på att få varan. Att handpenning är betald 
behöver dock inte innebära att konsumenten är tvingad att fullfölja köpet.  
Handpenning är en delbetalning. Säljaren (t.ex. uppfödaren) vill ibland få en 
handpenning som ett tecken på att du verkligen har tänkt köpa en vara. Om du 
betalar handpenningen markerar du att du vill reservera varan och säljaren får 
inte ångra sig i efterhand.  
Det finns dock ingen lag på att säljaren har rätt att behålla handpenningen om 
det är så att du ångrar dig och avbeställer varan. Säljaren kan förvisso anses ha 
rätt till en viss ersättning bland annat för det omkostnader som denne har lagt 
ned, annonskostnader och liknande, men det betyder inte att denna ersättning 
är densamma som själva handpenningen.  
Det finns dock en regel som är bra att tänka på och som kan tillåta uppfödaren 
att behålla hela handpenningen, men då måste några kriterier uppfyllas. Det är 
nämligen tillåtet för försäljaren att i avtalet/köpekontraktet förbehålla sig att ta 
ut en på förhand bestämd ersättning för avbeställning, denna får inte vara 
oskäligt hög. Det behöver inte motsvara säljarens kostnader i det enskilda fallet, 
utan kan vara högre. Ofta anges i kontraktet en procentsats av varans pris eller 
att handpenningen förverkas. SKK har beslutat att denna procentsats i deras 
avtal skall vara 15%. Är handpenningen mer än 15% så skall resterande 
återbetalas till dig, likadant så måste SKKs avtal ha använts för att denna regel 
skall gälla.  



 
  
 

 
Info från Redax: 

 
Vill du hjälpa till på PeKås redaktion? Skicka ett mail till redax@spkk.se. 
Vad innebär jobbet? Det kan vara att komma med uppslag och idéer om artiklar, 
skriva ringrapporter, fixa fram bilder mm. Du behöver inga egentliga förkunskaper, 
bara en vilja att hjälpa till!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SPKKs kalender 2011 

Nu är det dags att plocka fram era kameror och fota era guldklimpar. Det är nämligen 
hög tid att börja sammanställa kalendern för 2011. Jag vill ha massor med bilder på 
både gulliga och aktiva hundar med teman från våra olika årstider. Bilderna måste ha 
hög upplösning (helst 300 dpi) eller originalfilen (minst 2500 pixlar) och gärna i jpeg 
format. De behöver givetvis inte vara dagsfärska. Har ni nån bra bild på lager går det 
precis lika bra. Bilderna vill jag ha så 
snabbt som möjligt, absolut 
senast 1:a september.  

Maila mig om ni undrar 
något! 
 
/Anders, klubbshopen 
anders@spkk.se 

 
Nästa nr av PeKå kommer ut i oktober.  

Sista dag för insänt material: 10 september. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnens Pekå är en ny liten hörna i vår klubbtidning där barnen kan både läsa 
och dela med sig av sina upplevelser med vår fantastiska ras. 
 
I detta nummer berättar Tuva Karhu, 10 år, om hur det är att ringträna, skapa 
en god relation med sin hund och att ”handla” på utställning. 
 

Mitt namn är Tuva och jag är 10 
år. I min familj finns det många 
hundar och det älskar jag. 
 
Mitt största intresse är 
utställning.  Jag ringtränar med 
min mamma en gång i veckan 
med min PK Vintra. Det kan ta 
lite tid att lära sig att förstå sin 
hund och få den kontakten man 
behöver för att allt ska funka i 
ringen. Jag brukar jobba med 

PKn Vintra och chihuahuan Cava på ringträningarna. 
 
 
Cava har jag ställt ut i barn med hund några 
gånger och vi har faktiskt vunnit allihop. I år 
tyckte mamma att jag och Vintra var redo 
att gå in i ”riktiga” ringen på inoff. Vintra 
fick en 1a i kvalitet blev BIR (Bäst i ras) och 
fick ett HP (hederspris) då hon blev bäst i 
ras fick vi även gå in i gruppfinalen.  
Där vann hon BIG2an.  



 
Jag var så stolt över min fina Vintra 
och domaren berättade att hon tyckte 
vi hade en fantastisk kontakt.  
 
Det är precis det vi jobbar på hemma 
med massor av gos, lek, kärlek och så 
ringträningen såklart.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu efterlyser PeKå-redaktionen fler barn som vill dela med sig.  
Skicka in en berättelse, en bild eller teckning till redax@spkk.se senast den 10 
september för publicering i nästa nr. 
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