Whippet-Harrastajat ry:n hallituksen muutosesitys syysvuosikokoukselle 8.12.2018 uusiksi pentupalstan vaatimuksiksi ja pentupalstalla
ilmoittamiseksi 1.1.2019 alkaen.
NYKYISET SÄÄNNÖT:

MUUTOSEHDOTUS:

PERUSVAATIMUKSET (01.01.2012 ALKAEN)

PERUSVAATIMUKSET (01.01.2019 ALKAEN)










Kasvattajan tulee olla Whippet-Harrastajat ry:n jäsen.
Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ja alle 8-vuotias.
Ensisynnyttäjän tulee olla astutushetkellä alle 6-vuotias.
Uroksen tulee olla astutettaessa vähintään 18 kk.
Yhdistelmä ei saa olla sisarus-, puolisisarus-, isä/tytär eikä äiti/poika
–paritus.
Vanhempien tulee olla luonteeltaan moitteettomia eivätkä ne saa
osoittaa vihaisuutta tai arkuutta.
Vanhempien tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terveitä. Niillä ei saa
olla eivätkä ne saa tiettävästi periyttää vikoja tai sairauksia.
Kasvattajan tulee selvittää mahdollisimman tarkasti lähisuvussa
esiintyvät sairaudet huomioiden myös kivesvikaisuus.











Kasvattajalla on hyvin perustellusta syystä mahdollisuus hakea
jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa perusvaatimukset täyttämättömän
pentueilmoituksen julkaisemiseen yhdistyksen pentupalstalla. Poikkeusluvan
hakemista koskevat ohjeet löytyvät pentupalstalla ilmoittaminen -kohdasta.








Kasvattajan tulee olla Whippet-Harrastajat ry:n jäsen.
Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ja alle 8-vuotias.
Ensisynnyttäjän tulee olla astutushetkellä alle 6-vuotias.
Uroksen tulee olla astutettaessa vähintään 24 kk.
Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa
virallinen sydämen ultraäänitutkimus, jossa ei todeta poikkeavia
löydöksiä. Sydämen ultraäänilausunto on voimassa 24 kk.
Sekä nartun että uroksen tulee olla halukas ja kykenevä
luonnolliseen astutukseen. Astutus ei saa tapahtua pakottamalla.
Narttuja, jotka ensimmäisen pentueensa kohdalla eivät kyenneet
synnyttämään luonnollisesti tai huolehtineet normaalisti
jälkeläisistään ilman syytä, ei tulisi käyttää uudestaan jalostukseen.
Uroksia, jotka eivät ole kyenneet astumaan normaalisti tai joilla on
puutteellinen sukupuolivietti, ei tule käyttää jalostukseen.
Sukupuolivietin lisäksi jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota myös
uroksen tiinehdyttämiskykyyn.
Keinosiemennyksessä noudatetaan siitä erikseen annettua
Kennelliiton ja FCI:n ohjeistusta. Keinosiemennyksen syynä ei saa
olla nartun tai uroksen haluttomuus tai kyvyttömyys normaaliin
astutukseen.
Yhdistelmä ei saa olla sisarus-, puolisisarus-, isä/tytär eikä äiti/poika
– paritus.
Vanhempien tulee olla luonteeltaan moitteettomia eivätkä ne saa
osoittaa vihaisuutta tai arkuutta.
Vanhempien tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terveitä. Niillä ei saa
olla eivätkä ne saa tiettävästi periyttää vikoja tai sairauksia.
Kasvattajan tulee selvittää mahdollisimman tarkasti lähisuvussa
esiintyvät sairaudet huomioiden myös kivesvikaisuus.

Kasvattajalla on hyvin perustellusta syystä mahdollisuus hakea
jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa perusvaatimukset täyttämättömän
pentueilmoituksen julkaisemiseen yhdistyksen pentupalstalla. Poikkeusluvan
hakemista koskevat ohjeet löytyvät pentupalstalla ilmoittaminen -kohdasta.

Whippet-Harrastajat ry:n hallituksen muutosesitys syysvuosikokoukselle 8.12.2018 uusiksi pentupalstan vaatimuksiksi ja pentupalstalla
ilmoittamiseksi 1.1.2019 alkaen.
NYKYISET SÄÄNNÖT:

MUUTOSEHDOTUS:

YHDISTYKSEN JALOSTUSVAATIMUKSET (EDELLISTEN LISÄKSI)

YHDISTYKSEN JALOSTUSVAATIMUKSET (EDELLISTEN LISÄKSI)









Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva
silmäpeilauslausunto tuloksella ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia. Silmäpeilaustutkimus on voimassa 24 kk.
Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa
virallinen sydämen ultraäänitutkimus, jossa ei todeta poikkeavia
löydöksiä. Sydämen ultraäänilausunto on voimassa 24 kk. Jos
sydämen ultraäänitutkimus ei ole mahdollinen, vaihtoehtona on
virallinen sydänkuuntelutulos lausunnolla ei sivuääniä.
Sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk.
Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelystä vähintään
laatupalkinto EH (erittäin hyvä) sekä hyväksytty juoksutulos tai
virallinen koejuoksu.
Yksittäisen koiran Suomessa rekisteröity jälkeläismäärä saa olla
SKL:n suosituksen mukaisesti korkeintaan 45 jälkeläistä (5% rodun 4
vuoden rekisteröintimäärästä). (päivitetty 30.1.2017)

Molempien vanhempien virallista mittausta suositellaan.

POIKKEUSLUPA PENTUPALSTALLA ILMOITTAMISEEN
Kasvattajalla on hyvin perustellusta syystä mahdollisuus hakea
jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa perusvaatimukset täyttämättömän
pentueilmoituksen julkaisemiseen yhdistyksen pentupalstalla. Myönnetystä
poikkeusluvasta tulee maininta pentueen ilmoitukseen. Jos poikkeuslupaa ei
myönnetä, ei pentue pääse pentupalstalle.







Molempien vanhempien virallista mittausta suositellaan.
Molempien vanhempien virallista selkätutkimusta (LTV + SP + VA)
suositellaan.

POIKKEUSLUPA PENTUPALSTALLA ILMOITTAMISEEN
Kasvattajalla on hyvin perustellusta syystä mahdollisuus hakea
jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa perusvaatimukset täyttämättömän
pentueilmoituksen julkaisemiseen yhdistyksen pentupalstalla. Myönnetystä
poikkeusluvasta tulee maininta pentueen ilmoitukseen. Jos poikkeuslupaa ei
myönnetä, ei pentue pääse pentupalstalle.








Poikkeuslupahakemus on jätettävä jalostustoimikunnalle vähintään
kuukautta ennen oletettua kiiman alkua, mutta kuitenkin
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Hakemuksen tulee sisältää perusteet poikkeusluvalle sekä
tarpeelliset terveystutkimustulokset ja muut tiedot.
Jos halutaan käyttää yli-ikäistä narttua jalostukseen, on
hakemuksessa oltava mukana eläinlääkärintodistus, jossa todetaan,
ettei yli-ikäisen nartun jalostuskäytölle ole terveydellisiä esteitä.

Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva
silmäpeilauslausunto tuloksella ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia. Silmäpeilaustutkimus on voimassa 24 kk.
Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelystä vähintään
laatupalkinto EH (erittäin hyvä) sekä hyväksytty juoksutulos tai
virallinen koejuoksu.
Yksittäisen koiran Suomessa rekisteröity jälkeläismäärä saa olla
SKL:n suosituksen mukaisesti korkeintaan 45 jälkeläistä (5 % rodun
4 vuoden rekisteröintimäärästä).



Poikkeuslupahakemus on jätettävä jalostustoimikunnalle vähintään
kuukautta ennen oletettua kiiman alkua, mutta kuitenkin
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Hakemuksen tulee sisältää perusteet poikkeusluvalle sekä
tarpeelliset terveystutkimustulokset ja muut tiedot.
Jos halutaan käyttää yli-ikäistä narttua jalostukseen, on
hakemuksessa oltava mukana eläinlääkärintodistus, jossa todetaan,
ettei yli-ikäisen nartun jalostuskäytölle ole terveydellisiä esteitä.

Tästä poikkeuksena on tiettyjä selkä- ja sydäntuloksia, joissa noudatetaan
Suomen Kennelliiton ohjeistusta, jotka on listattu yhdistyksen Pentupalstan
vaatimukset - sivulla. http://www.whippetharrastajat.fi/jalostus-jakasvatus/pentupalsta/pentupalstan-vaatimukset/

