MOTION
arsmote 2021
Kriterierfor att sta pa uppfodarlistan

Foljande star pa hemsidan:
"For att sta med pa uppfodarlistan ska uppfodaren vara medlem i CSK och folja Cuckerkiubbens
stadgar, SKK:s grundregler, God publicistisk sed och vara val fortrogen med RAS."
I Cockerklubbens stadgar finns inte nagra avelspolicys inskrivna.
Att man ska vara val fortrogen med RAS ser jag som en sjalvklarhet, men med ett nytt RAS fran 2020,
ar nog inte alia uppdaterade om vad som galler just nu.
Cockerklubben maste borga for, och varna om de seriosa uppfodarna, och att vaipkoparna ska
kunna iita pa och kanna sig sakra pa att de uppfodare som ligger pa Cockerklubbens hemsida ar
seriosa.
Det finns pa SKKs Kbpahund ca 150 uppfodare av cocker spaniel, och av dem ar det ca 60 som nu
finns med pa uppfodarlistan, darflera av dem tyvarr bryter mot Cockerklubbens avelspolicys.
For att stoppa de uppfodare som inte foljer Cockerklubbens olika avelspolicys fran att ligga pa
uppfodarlistan, maste samma kriterier som galier for valphanvisningen aven galla for uppfodarlistan.
Eniigt min mening hanger dessa ihop med varandra.
Uppfodare som bryter mot CSKs avelspolicys kan sta pa uppfodarlistan, men kan av olika aniedningar
inte lagga in sina valpar pa var valphanvisning, vilket ju i slutandan varken gynnar rasen eller
vaipkoparna, som far hitta valpar pa annat hall.
Cockerklubben vill val kunna formedia si minga valpar som mdjiigt pi valphanvisningen frin vira
seriosa uppfodare ut till presumtiva valpkdpare!
For att detta ska kunna fungera maste aven avgiften for att sti med pi uppfodarlistan tas bort, da
det ar svart att ta bort uppfodare som betalt for en tjanst som uppfodarlistan ar.
Om avgiften tas bort, tror jag aven att det bli fler uppfodare som vill sta med pa uppfodarlistan.
Uppfodarlistan ska aven den vara en service for oss uppfodare, precis som valpformedlingen ar!
Kriterier for att sta pa uppfodarlistan:
• Tiken ska ha fylit 18 manader vid parning.
• Foraldrarna till kullen ska vara rontgade med A eller B hofter.
• Undantag: Hund med HD grad C kan anvandas i avel om HD-index pa den planerade kullen
eniigt SKKs avelsdata ar 100 eller hdgre vid parningstillfallet.
• Bada foraldrarna ska vara ogonlysta av auktoriserad ogonlysningsveterinar inom 2 ar fore
parningen.
• Minst en av foraldrarna ska vara DNA-testad fri alternativt hereditart fri for FN.
• Uppfodaren ska folja SKKs Grundregler.
• Uppfodaren ska folja Jordbruksverkets regelverk kring avel och hundhallning.
• Uppfodaren ska folja Cockerklubbens avelsrekommendationer och policys.
• Uppfodaren ska vara val fortrogen med RAS.
• Uppfodaren ska vara medlem i Cockerklubben.

Jag yrkar att
kriterier enligt ovan inforsfor uppfodarlistan
avgiftfor uppfodarlistan tas bort
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