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På förekommen anledning kommer här en mycket viktig påminnelse om vaccinationsbestämmelserna. 
Det som är gulmarkerat är ett av SSRK, förtydligande av reglerna. 
 
Ur SKKs vaccinationsregler: 

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: 

 Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder 

Om hunden INTE FYLLT 1 ÅR - ska minst en vaccination vara utförd EFTER att hunden blivit 

10 VECKOR 

 Hund över ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än 

fyra (4) år sedan 

Om hunden FYLLT 1 ÅR SKA hunden vara vaccinerad EFTER att den blivit 10 MÅNADER. 

OBS! Det spelar ingen roll om den har 2 vaccinationer utförda innan och det inte gått ett år 

sedan sista vaccination 

 Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller 

utställningsdagen. 

 

Om hund över 1 år kommer till tävlings-/provplats utan att ha fått vaccination efter 10 

månader kan man:  

1 - avvisa hunden för att ta spruta och sen få komma tillbaka (om den redan har 

grundvaccination gjord vid ett eller 2 tillfällen innan) 

2 - Har hunden ingen vaccination alls gjord avvisas hunden för att vaccineras och tidigast få 

tävla/prövas 14 dagar efter 

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. 

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirus och 
parainfluensa. 

Det har framkommit att missuppfattningarna ang. vaccinationsreglerna inom organisationen är 
omfattande vad gäller hundar runt 1 år. Det är mycket viktigt att ni sprider informationen vidare ut i 
organisationen till alla som kan beröras - avdelningar/sektioner, kommittéer och på utbildningar, så att 
ALLA våra funktionärer får helt klart för sig vilka regler som gäller. Återigen alltså: Hund som fyllt 1 år 
MÅSTE vara vaccinerad efter 10 månader. 
 
// Karin Friberg, Informationsansvarig SSRK HS 


