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SKK Start Q & A 

https://skkstart.se/sv 

Får du inte svar på dina frågor nedan, kontakta anna@ripvidet.se  

Hur skapar jag ett Konto? 

 Första gången du ska logga på SKK Start, behöver du skapa ett eget Konto 
 Klicka på Skapa konto – högst uppe till höger  
 Fyll i uppgifterna och klicka på Spara 
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Hur anmäler jag mig till ett Jaktprov? 

 Instruktion på hur du anmäler din finns HÄR  

Hur hittar jag ett Jaktprov? 

 Under Kommande prov, kan du söka på många olika varianter. T ex  
o Ort (ex Långtora) 
o Datum 
o Arrangerande Rasklubb 

Var hittar jag mitt Medlems nr i SKK? 

 Ditt Medlems nr står på ditt Medlemskort i Bretonklubben som du fått från SKK 
 Det står även på din betalningsavi 
 Om du inte hittar på det, kontakta medlem@skk.se 08-795 30 50 

Förtur 

 Om du ska ha förtur såsom Domare, Provledare, Markägare eller dyl, skriv det i 
Kommentarsrutan 

Återbetalning 

 Om du av någon anledning fått förhinder, och inte kan starta hunden, och därmed ska ha 
pengar tillbaka, kontakta aktuell Provledare. 

Jäv Domare 

 Om det är ett prov med flera partier, och ena Domaren på något sätt har jäv till din hund 
(tränat hunden, avelsrätt el dyl), skriv det i Kommentarsrutan 

Ägare & Förare – olika personer 

 Den person som registrerar hunden i SKK Start, kommer normalt stå som både Ägare och 
Förare 

 Om Ägare är annan än Förare, och man önskar båda uppgifterna på hunden i Resultatet, kan 
Ägarens uppgifter enbart läsas från SKK Hunddata 

 Vilket innebär att i så fall, måste Ägarens uppgifter finnas i SKK Hunddata på hunden 
 Om Ägar-uppgiften saknas eller är fel, redigera via https://hundar.skk.se/agarreg/  

 

Utlandsägd Hund  

 Utlandsägd Hund som redan är registrerad i SKK Hunddata, kan anmäla sig på samma sätt 
som svenskägd hund 

 Om en Utlandsägd hund ännu ej är registrerad i SKK Hunddata, anmäl via reg@skk.se  

 

Skyddad Identitet 

 Ännu finns ingen automatik för en person med skyddad identitet i SKK Start 
 Om du har det, skriv Skyddad Identitet i Kommentarsrutan, så hanterar vi dina uppgifter 

korrekt 


