Svar på responsen om whippetutredningen
SHCF har tagit beslut och kommer inte att stänga av varken hundar eller ägare
som några brevskrivare önskat. Hundarna är registrerade i SKK, och det finns inget
övrigt i vårt regelverk eller stadga som motsätter att hundarna och deras ägare
fortsatt kan träna och tävla. Det finns inget i utredningen som säger att det är
mixavel som vissa brevskrivare påstår.
SHCF kommer inte heller att gå vidare med någon fråga, påstående eller krav som
har kommit in i de mail som skulle vara inne till SHCF senast den 10 december.
SHCF har gjort den utredning som utlovades på det material som hade kommit in.
SHCF har fått svar från Petra Waleij, SKK, att SKK ändrar inga uppgifter i en
utländsk stambok om inte SKK får direktiv att göra det från kennelklubben där
hunden är ursprungligen registrerad, detta enligt FCIs regelverk.
Svaret från CMKU bekräftar att de ej har någon utredning och kommer inte att gå
vidare i ärendet.
SHCF kommer inte att gå vidare med ett krav på obligatoriska DNA-tester. SHCF
har inget avelsansvar, detta ligger på SKK.
Det har kommit in fler kopior på de gjorda protokollen från själva provtagningen av
veterinär från Genomia, dessa missades att läggas in i dokumentet, dessa kommer
att läggas in i ursprungsdokumentet på utredningen.
Det står varje privat grupp eller person att själva gå vidare i ärendet till rätt
myndighet eller instans om så önskas.
Samtliga mail som har kommit in, är redovisade nedan, dessa är endast redovisade
så var och en kan känna igen sitt eget mail.
Härmed är ärendet stängt från SHCF.

Inkomna skrivelser angående utredningen
Till: <shcf@shcf.se>
Från: "Rikke Bankov"
Datum: 2016-11-29 12:49
Ivo (kennel Supersonic) is the owner ………………………………..
Fra: Rikke Bankov
Sendt: 6. december 2016 16:24
Til: 'SHCF'
Første vedhæftet fil i dette svar er alt ………………………………..
Till: shcf@shcf.se
Från: "Ivo Widziolek"
Datum: 2016-11-29 10:16
I never gave any samples of my …………………………….
Till: shcf@shcf.se
Från: "raakel.ankarbranth"
Datum: 2016-11-24 12:12
"Sammanfattning av SHCF externa Utredning ………………………………………
Till: "shcf@shcf.se"
Från: "raakel.ankarbranth"
Datum: 2016-11-28 11:31
Jag har pratat med ägaren …………………………………………….
Till: SHCF
Från: "Raakel A."
Datum: 2016-12-03 0:18
Ja, där siterade jag en whippetuppfödare
……………………………………….
Till: <shcf@shcf.se>
Sänt av: Jörgen Oinonen
Datum: 2016-12-01 21:59
Jag läste med intresse den utredning som publicerades
………………………………….

Till: SHCF SHCF@shcf.se
Från: Duncan McKie
Datum: 2016-12-01 21:28
Skellefteå Hundkappsklubbs Whippetägare
Angånde slutrapport Whippetutredningen……………………………………….
Till: shcf@shcf.se
Från: Åsa Eriksson m.fl
Datum: 2016-12-09 13:32
Det finns många viktiga frågor ……………….
Till: shcf@shcf.se
Från: katarinaaa@bredband.net
Datum: 2016-12-09 10:29
Midlanda Hundkappklubb
Under tiden som utredningen angående ………………
Till: shcf@shcf.se
Från: Annicka Pettersson
Datum: 2016-12-09 9:06
Efter att ha fått mer veto i det DNA faderskapstest ………………..
Till: shcf@shcf.se
Från: Åsa Wall, m.fl.
Datum: 2016-12-08 22:34
Whippetutredningen visar att ………………………..
Till: shcf@shcf.se
Från: Sari Hasa
Datum: 2016-12-07 22:42
Styrelsen Norrbottens Hundkapp
Enligt aktuell utredning av avel på whippet …………………………

