Valpförmedlingsregler fastställda vid HS styrelsemöte 171210. Reglerna gäller from 180101

Flatcoated retrieverklubbens valpförmedling:
Klubbens valpförmedling ska enlighet med RAS dokumentet medverka till att långsiktigt
främja en positiv utveckling för rasen.
FRK har som krav för valpförmedling att föräldradjuren följer FRK:s
avelsrekommendationeroch SKK:s grundregler:




Båda föräldradjuren ska vara friröntgade (grad A eller B) på höfterna.
Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar
(med vissa undantag i enlighet med FRK’s ögonrekommendationer).
eller motsvarande i annat land.
Läs mer här. (FRK’s ögonrekommendationer)
Ögonintyget får vara högst 1 år gammalt vid tidpunkten för parning. Samma gäller vid
insemination, max 1 år gammalt ögonintyg vid tappnings tillfället.







Inavelsgradenska ej överstiga SKK:s rekommendation på en max inavelsgrad på 6,25
%. Du går själv in på SKK-avelsdata och gör en sk. "provparning". Då får man fram
inavelsgraden på kombinationen.
Varken tik eller hanhund ska användas i avel före 2 års ålder vid parningstillfället. En
tik ska inte ha fler än 4 kullar. En hanhund ska inte ha fler än 75 valpar i Sverige eller
100 valpar i världen.
RD (Renaldysplasi - tidigare kallad PNP) drabbad individ, föräldrar till drabbad individ
samt eventuellt redan producerad avkomma ej får användas i avel.

Meritkrav
Båda föräldrarna skall vid en objektiv bedömning ha befunnits vara rastypiska egenskaper
och mentalitet.
Båda föräldradjuren ska vara meriterade med minst enligt nedanstående alternativ:


Verygood på officiell utställning* samt 2: a pris på officiellt jaktprov*
eller



Excellent på officiell utställning efter 15 mån ålder*
eller



1: a pris på officiellt jaktprov oavsett klass*

eller motsvarande merit i annat land.
Kullen marknadsförs sedan under respektive meritrubrik.
*stambokförd hos SKK eller motsvarande organisation i hundens hemland

Övriga krav att tänka på


Uppfödaren måste vara medlem i Flatcoated retrieverklubben.



Det är annonsörens ansvar att lämnade uppgifter är korrekta samt att det är
annonsörens ansvar att följa valpförmedlingens regler för att valphänvisningen
fullföljs. Annonser med felaktiga uppgifter tas bort.



Tiken ska vara parad innan annonsering kan ske.Beräknad födsel ska anges med
datum 63 dygn från första parningen.
Meddela födelsedatum senast 1 vecka efter nedkomst.Vid utebliven information från
annonsören tas kullen bort från valpförmedlingen.



Annonsen finns publicerad tills valparna är 16 veckor.
När sista valpen är såld ska valpförmedlingen meddelas så annonsen tas bort.



Kopior på officiell röntgen av höfter och ögonlysningsresultat samt meriter ska
bifogas om hunden inte är registrerad i Sverige



Finns ej hundens meriter registrerat på Rasdata pga. tex meriter som är tagna
utomlands alt. utländsk hund, behövs en tydlig papperskopia med hundens meriter
där det tydligt framkommer hundens reg. nummer alt.reg. namn.
I annonsen skall enbart officiella registrerade fakta finnas med. (ej utmärkelse SKK,
SSRK eller FRK o.d.) Nytt beslut gällande annonspolicy togs 2011-02-04.
Titlar och meriter som inte förs in i valpkullens stamtavla av SKK får inte finnas med i
annons.



Valpförmedlingen SPARAR INTE papper på hundar, sparar endast ev. ögonlysningar
som begärts in.

Avgifter
Annons i FRK’s valpförmedling på frk.nu kostar 100 kronor from 180101.
Annonsen får också innehålla en bild samt länk till hemsida alt. mailadress
Omplaceringsannons
Hur fungerar det?
Information om hunden finns i en annons på FRK:s hemsida.
Annonsören tar själv ansvar för att finna lämpligt hem åt sin hund.
Ansvarig samordnande valpförmedlare bekräftar annonsen via e-post eller brev.
Flatklubbens medlemmar kan anlita denna tjänst.
Vad skriver man? Vad vill folk veta?
Det är annonsören som avgör vad annonsen ska innehålla.
Tänk på att vara kortfattad , inga långa "noveller".
Sidansvarig har friheten att redigera "onödig text".
Ex på text: hundens registreringsnamn, föräldradjur, ålder, kön, ev HD röntgen status, lite
kortfattad beskrivning av hunden, tränad/kurs eller tävlingar, ev omplacerings orsak,
önskemål ang nya hemmet, samt vem man ska kontakta, div telefonnummer, e-post (bild
ingår om man önskar).

Omplaceringsannons inkl bild och länk till hemsida/e-post i 3 månader.

Om ni skickar med foto
En redigerad bild ingår, kontakta Valpförmedlingen innan.
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