JALOSTUSKOIRIEN LAATUVAATIMUKSET
Saksanseisojakerhon edustamat rodut ovat ensisijaisesti metsästyskoiria. Jalostukseen
käytettävien yksilöiden metsästysominaisuuksista tulisi olla näyttöä ennen astutusta.
Luotettavin näyttö on palkinto kanakoirien erikoiskokeesta. Näyttelypalkinto on
osoituksena koiran oikeasta rotutyypistä sekä rakenteesta ja luonteesta ilman vakavia
virheitä.
Rotujärjestö kantaa erityistä huolta jalostukseen käytettävien koirien terveydestä. Koiran
omistajia kannustetaan avoimuuteen ja vastuullisuuteen siten, että jos koiralla havaitaan
periytyväksi tiedetty virhe tai sairaus, asia tuodaan julki ilmoittamalla siitä kasvattajalle
ja rodun jalostusneuvojalle, eikä koiraa käytetä jalostukseen. Näin huolehdimme, että
rotumme säilyvät mahdollisimman terveinä, ja pennun ostajille voidaan välittää
mahdollisimman oikeaa tietoa.
JALOSTUSREKISTERI
Jalostusrekisteriin hyväksymisen ehtona on vähintään AVO 2 palkinto KAER kokeessa
nartuilla, AVO 1 palkinto uroksilla sekä laatuarvostelupalkinto koiranäyttelystä, vähintään 1 x
AVO tai KÄY EH tai kahdelta tuomarilta 2 x AVO tai KÄY H, kuitenkin niin, ettei palkintosijan
aleneminen johdu koiran luonteesta. Lisäksi koiran lonkkakuvaustuloksen täytyy olla A tai B ja
koiran tulee täyttää muut rotukohtaiset PEVISA määräykset.
Jalostusrekisteriin ilmoitettavan koiran omistajalta vaaditaan lisäksi kirjallinen vakuutus
siitä, että:
-koiralla ei ole ollut leikkausta vaativia olka- ja/tai kyynärnivelen vikoja
-koiralta ei ole leikkauksella korjattu tai todettu muita virheitä, esim. silmäluomen kiertymiä
-koiralla ei ole hammaspuutoksia tai jos on, niin mitä?
-koiralla ei ole ollut epileptistyyppisiä kohtauksia
Omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan jalostusrekisterikaavakkeessa antamansa tiedot.
ASTUTUS- JA PENTUEILMOITUKSET
Saksanseisojalehden astutus- ja pentueilmoituslistalla julkaistavien jalostusrekisteriin
kuulumattomien pentujen vanhempien osalta voi omistaja antaa vapaaehtoisesti saman
terveysvakuutuksen kuin jalostusrekisterikoirilta vaaditaan. Nartun omistaja voi toimittaa
vakuutuksen uroksen omistajalta. Terveysvakuutus merkitään astutus- ja pentuelistaan
muodossa: ”Vanhemmista/Nartusta/Uroksesta on terveysvakuutus”. Terveysvakuutuksen
puuttuessa merkintää ei tehdä. Ilmoituksia hoitavat rotujen pentuvälittäjät.
Jalostusrekisteri-ilmoituksen, urostiedustelun sekä astutus- ja pentueilmoituksen voi
kätevimmin tehdä kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Jäsenlehdessä maksutta julkaistavien
ilmoitusten lähettäjien on oltava rotujärjestön jäseniä.
Poikkeukset käsittelee jalostustoimikunta tapauskohtaisesti.

Jalostusrekisterianomus:
Koiran tiedot:
rekno

nimi

korkeus

pituus

paino

väri
sukupuoli

rotu
uros

narttu

Kasvattaja:

Omistaja:
katuosoite:
postinro
postitoimipaikka:
puhelinnumero(t)

kolme parasta KAER tulosta:
tulos
aika

paikka

tuomari

kolme parasta näyttelytulosta:
tulos
aika

paikka

tuomari

Lisäksi vakuutan, ettei
-koiralla ole ollut leikkausta vaativia olka- ja/tai kyynärnivelen vikoja
-koiralta ei ole leikkauksella korjattu tai todettu muita virheitä, esim. silmäluomen kiertymiä
-koiralla ole hammaspuutoksia tai jos on, niin mitä?
-koiralla ole ollut epileptistyyppisiä kohtauksia

Paikka ja aika

_______________________________
allekirjoitus
Valokuva liitteenä tai digitaalisena sähköpostilla. Ilmoitus lähetetään kirjallisena rodun jalostusrekisteriä
ylläpitävälle jalostusneuvojalle.

Jalostusrekisteriin kuulumattoman koiran terveysvakuutus (vapaaehtoinen)
Liitetään astutus- tai pentueilmoitukseen. Tiedot tarvitaan molemmilta pentueen vanhemmilta, kumpikin omalla lomakkeellaan.
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Omistaja:
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postinro
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kolme parasta näyttelytulosta:
tulos
aika

paikka
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Vakuutan, ettei
-koiralla ole ollut leikkausta vaativia olka- ja/tai kyynärnivelen vikoja
-koiralta ei ole leikkauksella korjattu tai todettu muita virheitä, esim. silmäluomen kiertymiä
-koiralla ole hammaspuutoksia tai jos on, niin mitä?
-koiralla ei ole ollut epileptistyyppisiä kohtauksia
Paikka ja aika

_______________________________
allekirjoitus
Ilmoitus lähetetään kirjallisena rodun pentuelistaa ylläpitävälle jalostusneuvojalle.

narttu

