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SKK stödjer inte det gula bandet!
Svenska Kennelklubben stödjer inte det gula bandet som är tänkt att varna 
för att gå fram och klappa hunden. 

Svenska Kennelklubben ser det inte som en lösning att använda olika färger på band på hundarnas 
koppel för att kommunicera med omvärlden. Banden kan misstolkas av både hundägare och all-
mänhet. Det finns en stor risk att de hundägare som väljer att inte använda bandet, eller inte vet 
om att det finns, blir utsatta för en allmänhet som kastar sig över en försvarslös hund. Likaså kan 
det blandas ihop med de hundar som är utbildade assistanshundar, som bär ett gult täcke i tjänst.

Svenska Kennelklubben påminner i stället om befintliga umgängesregler mellan människor och 
hundar:

•	 Alltid först fråga om du får hälsa på en annans hund!
•	 Aldrig gå fram till en ensam kopplad hund!
•	 Aldrig störa en hund som äter eller sover!
•	 Aldrig springa när en lös hund finns i närheten!
•	 Alltid stå helt stilla om en okänd lösspringande hund kommer fram till dig!

Vi tycker samtidigt att det är viktigt att hundägare respekterar att alla hundar varken vill eller ska 
hälsa på varandra. Det är ofta vi människor som tvingar våra hundar in i situationer som de aldrig 
skulle välja om de var lösa, med risk för onödiga olyckstillbud. Med större insikt i hundägandet 
ska inga färgade band behövas! Dessutom påminner vi alla hundägare om det strikta hundägar-
ansvaret som vi hundägare alltid har. 

Hundägarens ansvar kommer att vara en del i en kommande kampanj som Svenska Kennelklub-
ben ska genomföra under 2013: Att öka hundägaransvaret för att minimera inskränkningar och 
förbud i att äga hund.

Ansvarstagande hundägare är den bästa reklamen för hunden och hundägandet. Vi hundägare 
kan aldrig förvänta oss respekt om inte vi respekterar andra!


