Valphänvisningsregler:
RfG s Policy: Valphänvisning kan man få redan från det att kullen är planerad, max 6
månader innan planerad parning. Även utländska medlemmar kan få valphänvisning om
nedanstående är uppfyllt:

RfGs valphänvisningsregler/avelsrekommendationer:
För att få valphänvisning:
•
•
•
•

Uppfödaren ska vara medlem i RfG samt ha betalat in medlemsavgiften för
innevarande år.
Uppfödaren ska följa SKK:s grundregler och avelspolicy och rekommendationer.
Uppfödaren bör vara väl insatt i och jobba för att nå målen i RAS.
Hundarna ska ha känd HD-status:
RfG rekommenderar att man i första hand använder hundar till avel som har A eller B
på sina höfter. Om hund med C-höft används i avel skall hunden para/paras med hund
med A eller B på höfterna, D och E höfter (grav HD) skall inte användas i avel.
Om hunden är röntgad i ett utomnordiskt land skall kopia på avläsning kunna skickas till RfG, om
styrelsen så begär.

•
•
•

Tiken bör inte paras vid för tidig ålder, valparna skall inte födas före tiken är 25
månader.
Hane skall inte gå i avel förrän tidigast vid 12 månaders ålder.
Inavelsgraden på kullen bör hållas under 6,25 %.

RfGs etiska rekommendationer:
Uppfödare ska planera sin uppfödning så att varje kull främjar rasens fortlevnad och
utveckling, och ökar avelsbasen i framtiden.
Uppfödare bör ha möjlighet att ta tillbaka tidigare såld valp och/eller vara valpköparen
behjälplig om problem uppstår.
Uppfödare som i en kull fått valp/valpar med allvarliga avvikelser från standarden eller
sjukliga förändringar som av veterinär klassas som ärftliga bör informera RfG.
Uppfödare bör se till att utvärdera alla sina kullar för att se att dessa inte avviker för mycket
från medel på rasen vad gäller HD, mentalitet, eller har för stora avvikelser från standarden.
En hund som i två kullar med olika partner lämnar valpar med alltför stora avvikelser bör inte
fortsätta användas.

