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Tillvägagångssätt vid gårdsnamnsansökan inom SKHRF 

Se kriterier för ansökan av gårdsnamn i SKHRF:s Förbundshandbok. 

1. Den sökande sätter in aktuell summa för gårdsnamnsansökan till SKHRF:s postgiro och fyller i 

och skickar in dokumentet Gårdsnamnsansökan till aktuell klubbstyrelse, detta för att 

styrelsen ska kunna ha ett underlag när de gör sitt gårdsbesök. Bevis i form av kvitto eller 

bildbevis på betalningen ska krävas av klubben. Ej komplett ansökan ska ej behandlas! 

 

2. Aktuell klubb gör ett gårdsbesök och tar med dokumentet Gårdsbesök & klubbens 

rekommendation. Detta fylls i av gårdsbesökarna och skickas in av klubben till 

Uppfödarkommittén via mail för slutbedömning. 

 

3. Det räcker med att en person ur klubbens styrelse gör gårdsbesöket, men det är alltid en 

fördel om man är två. Rekommendationen ska alltid skrivas under av två personer - klubbens 

ordförande och personen ur styrelsen som har gjort gårdsbesöket. Om det är ordförande 

som ansöker ska denna ersättas med lämplig person ur klubbens styrelse. 

 

4. Om ansökan inkommit till Uppfödarkommittén och uppgifter saknas eller något inte följer 

gällande regler inom SKHRF avslås ansökan, inga pengar återbetalas. Det krävs då en helt ny 

ansökan, betalning och ett nytt gårdsbesök. 

 

5. Det är önskvärt att alla papper skannas in men det går bra att ta bilder på samtliga sidor med 

en mobiltelefon eller kamera. Se till att det går att läsa. Går det fortfarande inte att ordna så 

går det bra att kontakta UK för att skicka in ansökan med post till medlem i utskottet. 

 

6. Viktigt: om någon information saknas eller om gården brister under någon punkt ska aktuell 

klubb kräva att detta åtgärdas innan klubbens rekommendation skrivs under. Boka in ett nytt 

besök när detta är utfört. Ansökningar som t ex inte följer Jordbruksverkets regler för 

burmått kommer inte godkännas så var noga med att kontrollera alla burar och kaninens vikt 

i aktuell bur vid gårdsbesöket!  
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