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YLEISTÄ:
•

Pentuvälitykseen otetaan pentueita, jotka täyttävät rodun PEVISA:n vaatimukset ja joiden kasvattaja on
rotujärjestö Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry:n sekä Suomen Kennelliiton jäsen.

•

Pentuesuunnitelma on toimitettava rotujaokselle vähintään 1 kk ennen
astutusajankohtaapentuilmoituslomakkeella, joka löytyy Kanakoirakerho sivuilta (pentuilmoituslomake,
KKK-HHS RY). Kasvattajan tulee myös ilmoittaa tarkka astutusajankohta pentuvälitykseen sekä
myöhemmin päivittää tietoa pentueen syntymästä, lukumäärästä (nartut/urokset), varauksista ja
viimeisen pennun luovutuksesta.

•

Ilmoitusehtojen täyttymättä on Ekipage lehteen mahdollista saada ilmoittajan itsensä maksama mainos
pentueestaan (Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry:n jäsen)

•

Nämä vaatimukset koskevat kotimaisia pentuesuunnitelmia; rotujaos voi halutessaan julkaista myös
ulkomaisia pentuesuunnitelmia harkintansa mukaan. Pohjoismaisia pentueita otetaan välitykseen, jos
molemmilla pentueen vanhemmista on käyttökoetulos ja yhdistelmä täyttää PEVISA:n vaatimukset.

•

Gordoninsetterijaos toivoo kasvattajia ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä jaokseen jalostusta
suunnitellessaan. Näin ollen voidaan saavuttaa monia yhteistyön mahdollistamia ja mukanaan tuomia
hyötyjä rodunjalostuksen kannalta Suomessa.

•

Alla esitetyt vaatimukset toimivat pentuvälitysehtoina. Alla esitetyt suositukset toimivat
pentuvälitysehtojen tavoin myös jalostussuosituksina.

Käyttökoetulosvaatimukset (koskevat molempia vanhempia):
•

Vanhemmat ovat palkittu rodunomaisessa käyttökokeessa tai sijoittuneet Kultamalja- tai
Derbykilpailussa (suositus) tai

•

Vanhempien lähisukulaisella (molemmat vanhemmat tai pentuesisar) on koetulos

•

Vastaavat tulokset Pohjoismaisissa käyttökokeissa hyväksytään

Näyttelytulosvaatimukset (koskevat molempia vanhempia):
•

Vanhemmilla on oltava näyttelytulos virallisesta näyttelyluokasta, ei pentuluokasta

Terveysvaatimukset (koskevat molempia vanhempia):
• Vanhempien tulee olla lonkkakuvattu ja HD-tuloksen on oltava A tai B
•

Molempien vanhempien kyynärstatus julkaistaan pentuvälityksessä (kasvattaja toimittaa tiedon
statuksesta, mikäli koira on kuvattu).

•

Pentujen vanhemmista vähintään toisen tulee olla rcd4-PRA ja CCA-geenitestien osalta vapaa (clear).
Jos toinen vanhemmista on sekä rcd4-PRA että CCA geenitesteissä vapaa, toista vanhempaa ei ole
välttämätöntä geenitestata. Pentuilmoituksessa mainitaan molempien vanhempien status ks.
sairauksien osalta
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•

Rotujaos tuo myös ilmoituksessa esiin joko kasvattajan raportoimat tai muuten esiin tulleet pentujen
terveyteen mahdollisesti vaikuttavat tiedot (esim. hammaspuutos, häntämutka, purentavika, napatyrä)

Muut terveysasiat (suositukset):
•

SLO:n (symmetrical lupoid onychodystrofy) osalta suositellaan seuraavaa:
o

Sairaita koiria sekä niiden sisaruksia ei tule käyttää jalostukseen

o

Koiria, joiden jompikumpi vanhemmista sairastuneet SLO:n ei tule käyttää jalostukseen

o

koiria, joiden tiedetään periyttäneen SLO sairaita, ei tule käyttää jalostukseen.

o

Lisäksi yhdistelmiä, joissa molempien vanhempien puolella 3:n sukupolven sisällä on tiedossa
olevia sairastapauksia (ks. koirat tai niiden pentuesisaret) ei tulisi toteuttaa.

o

Kasvattajia suositellaan ottamaan yhteyttä rotujaoksen jalostusneuvontaan yhdistelmän
taustojen selvittämiseksi ja muun mahdollisen neuvonnan aikaansaamiseksi.
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