RDSG ́s Uppfödarutmärkelse (instiftat 2017)
Syfte
Att uppmuntra och uppmärksamma uppfödare som följer RAS och seriöst arbetar för att
- informera om vikten av och
- motivera sina valpköpare
att hälsoundersöka sina avkommor genom att på ett konstruktiv sätt informera
valpköparna om nyttan av hälsokontroll och BPH.
Mål

- Ett av avelsmålen är att bevara rasen frisk och sund samt främja arbetet för en hållbar
-

hund med ett rastypiskt och trevligt temperament. Därav valet av viktiga hälsofaktorer
som HD- och patellastatus samt BPH som indikerar mentala styrkor och svagheter
Ökad validitet - ju fler hundar som undersöks desto bättre kunskap om ärftlighet och
insyn i hur avelsstrategierna följs.

Regler

• Uppfödaren ska vara medlem i klubben samt stå med på rasklubbens uppfödarlista
under hela rankingåret.

• Valpkullar som räknas måste bestå av minst två valpar.
• Valpkullen får vara lägst 1 år och max 3 år det kalenderår kullen deltar i rankingen.
•

Valpar födda 2015 räknas alltså in i rankingen för 2017 samt 2018.
Det finns fyra rankinglistor: en lista för vardera HD, patellaluxation och BPH samt en
totallista där medelvärdet på alla tre kategorier räknas.

Utmärkelser

• De uppfödare som placerar sig på de tre första platserna i respektive kategori (HD,
•
•

patella, BPH och totalt) vid årets slut får en stjärna på rasklubbens uppfödarlista
nästkommande år samt ett diplom.
För att uppmuntra uppfödare, som hamnar utanför de tre första platserna i rankingen
men fått minst 35% av sina kullar att genomföra testerna i någon av listorna,
uppmärksammas de med ett diplom.
Diplomen delas ut på årsmötet året efter rankingårets slut.

Exempel
En uppfödare fick en valpkull med sex valpar födda 2015-06-15 (inga valpar under 2014); rankingåret är
2017.
1. Två valpar har genomgått alla tre undersökningar (HD, patella och BPH)
2. En valp har genomgått två undersökningar (HD och patella)
3. Tre valpar har inte undersökts alls.
→ HD-lista 50% (3 av 6 valpar)
→ Patella-lista 50% (3 av 6 valpar)
→ BPH-lista 33,3% (2 av 6 valpar)
→ Totallista 44,4% (medelvärde av de tre listorna)
Uppfödaren får dels ett diplom och en stjärna på hemsidan för patella-listan, då uppfödaren slutade på en
tredjeplats. Uppfödaren får dessutom ett diplom för HD-listan för att mer än 35% av valparna har HDröntgats samt ett diplom för total-listan (mer än 35%).

