KASVATTAJASITOU MUS

Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry
Hyvaksytty vuosikokouksessa 21.2.2021
Allekirjoittanut Suomen Lancashire Heeler -yhdistyksen jasen
sitoutuu kasvatustoiminnassaan noudattamaan Suomen Kennelliiton
jalostusstrategiaa, Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n (jatkossa
SLHY) jalostuksen tavoiteohjelmaa seka kayttamaan
kasvatustoiminnassaan ainoastaan yksiloita, jotka tayttavat SLHY:n
jalostuksen tavoiteohjelmassa mainitut jalostusyksilon
vahimmaisvaatimukset.
Jalostustoimikunta sitoutuu kasvattajaa koskevissa paatoksissaan noudattamaan Suomen Kennelliiton
jalostusstrategiaa seka SLHY:n jalostuksen tavoiteohjelmaa.
Lisaksi sitoudun seuraaviin ehtoihin:
1. Olen allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.
2. Myydessäni koiran teen siitä kirjallisen molemmille osapuolille kohtuullisen sopimuksen käyttäen
ensisijaisesti Kennelliiton vakiosopimuslomakepohjaa. Samoin teen luovuttaessani koiran sijoitukseen.
3. Pyrin osallistumaan SLHY:n jalostustoimikunnan jarjestamiin jalostusta koskeviin tilaisuuksiin vuosittain,
kuitenkin vahintaan kerran kolmessa vuodessa.
4. Annan mahdollisimman tarkan suullisen seka kirjallisen selvityksen pennunostajalle rodussa esiintyvista
perinnollisista vioista ja sairauksista, koiran vanhempien terveydentilasta seka niiden aiemmissa
pentueissa tai lahisukulaisilla esiintyneista vioista ja sairauksista seka naiden seikkojen merkityksesta
kyseiselle koiralle.
5. Teen vain yhdistelmia, joiden sukusiitosprosentti viidella sukupolvella laskettuna on alle 6,25.
6. Kaytan jalostuksessa vain koiria, joiden geneettinen perima tunnetun linssiluksaatiogeenivirheen
suhteen on joko tutkittu tai vanhempien tulosten perusteella terve (korkeintaan 3 sukupolvea). En tee
yhdistelmia, joista voi syntya taman tunnetun linssiluksaatiogeenivirheen suhteen geneettisesti sairaita
pentuja.
7. En kayta jalostukseen koiraa, jolla on ilmennyt neurologisia oireita.
8. En tee uusintayhdistelmia.
9. Kaytan virallisessa silmatarkastuksessa kaikki pentueeni 6-8 viikon iassa.
10. Pyrin varmistamaan, etta kaikki kasvattini on silmatarkastettu virallisesti noin 1-vuotiaana ja aikuisialla
(3-5-vuotiaana).
11. Pyrin varmistamaan, etta kaikki kasvattini on polvitarkastettu virallisesti 1-vuotiaana ja yli 3-vuotiaana.
12. llmoitan SLHY:n jalostustoimikunnalle omistamistani ja kasvattamistani koirista, jolla on ilmennyt rodun
perinnollisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA) mainittuja sairauksia tai naiden
ensioireita tai muita sairauksia tai vikoja.
13. llmoitan ja maksan pennunostajani hanen suostumuksellaan SLHY:n pennunostajajaseniksi.
14. Poikkean kasvattajasitoumuksen ehdoista vain SLHY:n jalostustoimikunnalta ennen astutusta anotulla
poikkeusluvalla, joka on myos myonnetty ennen astutusta.
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Saan
•
•
•
•

syntyvat pentueeni SLHY:n verkkosivujen pentuvalitykseen nain halutessani
yhteystietoni Heeler Harrastajat -lehden sitoumuskasvattajalistalle
yhteystietoni ja linkin internet-sivuilleni SLHY:n verkkosivujen sitoumuskasvattajalistalle
kayttaa kaikessa ilmoittelussani SLHY:n sitoumuskasvattajalogoa

Mikali sitoumuskasvattaja toiminnassaan poikkeaa kasvattajasitoumuksen ehdoista, hanen tulee
oma-aloitteisesti tai pyydettaessa, antaa jalostustoimikunnalle selvitys ehdoista poikkeamisen syista.
Ehdoista voi poiketa vain jalostustoimikunnan myi:intamalla poikkeusluvalla.
Tullessaan sitoumuskasvattajalistalta poistetuksi kasvattajasitoumuksen ehtojen noudattamatta jattamisen
vuoksi tai mikali kasvattaja itse omasta tahdostaan haluaa poistua sitoumuskasvattajista, voi kasvattaja
hakeutua kirjallisella hakemuksella takaisin sitoumuskasvattajaksi aikaisintaan kahden vuoden kuluttua
poistamisesta/poistumisestaan. Hakemus osoitetaan SLHY:n jalostustoimikunnalle ja sitoumuskasvattajaksi
voi sitoumuskasvattajasaanti:ija noudatettuaan uudelleen hakeutua korkeintaan kaksi kertaa.

Kennelnimi:
Kasvattaja:
Osoite:
Puhelin:
Sahki:ipostiosoite:
lnternet-sivut:

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

Palauta allekirjoitettu ja täytetty lomake heeler.jalostustoimikunta@gmail.com
Lisäämme ilmoittamasi yhteystiedot yhdistyksen kotisivuille sekä Heeler Harrastajat -lehteen.
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