Kompletterande direktiv till reglerna för
Lauri Vuolasvirta-priset
Godkända av Finska Kennelklubbens styrelse 5.10.2017. Gäller från 1.5.2019.
Finska Kennelklubbens styrelse kan av särskilt vägande skäl avvika från dessa
direktiv.

1. Till vem kan priset beviljas
Priset kan ansökas av hunduppfödare som fyller de krav som anges i reglerna. Om
kennelnamnet har två eller tre innehavare kan dessa ansöka om priset antingen tillsammans
eller var för sig.
Priset kan beviljas för två eller tre innehavare av kennelnamnet tillsammans om var och en av dem har i
ansökan angetts som uppfödare av samtliga tio valpkullar. Alternativt kan var och en av kennelnamnets
innehavare ansöka om priset var för sig, om var och en av dem erhåller tillräckligt med poäng av tio olika
valpkullar.
Om Kennelklubbens styrelse har gett uppfödaren en uppmaning om att fästa uppmärksamhet framdeles,
anses uppfödarens verksamhet vara varken klanderfritt eller exemplariskt före minst fem år har förflutit
sedan uppmaningen om att fästa uppmärksamhet framdeles har getts.
Om uppfödaren har fått en påföljd som ålagts av Kennelklubbens disciplinnämnd, eller om uppfödaren har
av domstolen dömts för djurskyddsförseelse, anses uppfödarens verksamhet vara varken klanderfritt eller
exemplariskt före minst tio år har förflutit sedan åläggandet av disciplinnämndens påföljd eller domstolens
dom.
Om uppfödaren har av domstolen dömts för djurskyddsbrott, anses uppfödarens verksamhet
vara varken klanderfritt eller exemplariskt och inget pris kan beviljas för denne.
Rasvarianter redogörs för i bilaga 1 till direktiven som kompletterar utställningsreglerna. Priset beviljas
enligt exemplen nedan:
Exempel 1
218 chihuahua
•
•

218.1 chihuahua, korthårig
218.2. chihuahua, långhårig

15 belgisk vallhund
•
•
•
•

15.1 belgisk vallhund, groenendal
15.2 belgisk vallhund, laekenois
15.3 belgisk vallhund, malinois
15.4 belgisk vallhund, tervueren
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Överföring från en ras till en annan redogörs för i direktiven som kompletterar utställningsreglerna samt i
bilaga 3 till dessa. Om det i valpkullen finns 5 valpar, av vilka en har överförts till en annan ras, räknas
endast 4 valpar med i antalet valpar och endast resultat som uppnåtts av dessa kan beaktas.
Exempel 2
Tax, strävhårig dvärgtax: 5 valpar föds i valpkullen. En av dessa valpar mäts som vuxen till
en kanintax. Till antalet valpar i respektive valpkull räknas 4 hundar.
I raser där flera rasvarianter föds räknas till antalet valpar bara de valpar som är registrerade enligt
den rasvariant som är föremål för ansökan, och endast resultat som uppnåtts av dessa kan beaktas.
Exempel 3
Chihuahua, korthårig: I valpkullen finns 5 valpar, varav en registreras som långhårig. Till
antalet valpar i respektive valpkull räknas 4 hundar och endast resultat som uppnåtts
av dessa kan beaktas.
Ansökan om priset görs separat för varje färggrupp i raser där olika färggrupper har fastställts för
rasvarianter. Olika färggrupper för rasvarianter redogörs för i bilaga 1 till direktiven som kompletterar
utställningsreglerna. Priset beviljas enligt exemplen nedan:
Exempel 4
172 Pudel, dvärgpudel

•
•

172.3.31 pudel, dvärg, svart, brun och vit
172.3.32 pudel, dvärg, grå, aprikos och röd

97 tysk spets, 97.4 kleinspitz

•
•
•

97.41 tysk spets, kleinspitz, svart och brun
97.42 tysk spets, kleinspitz, vit
97.43 tysk spets, kleinspitz, övriga färger

Priset beviljas skilt för varje variant i raser med storleks-, hårlags- och/eller färgvarianter. Således kan
priset inte beviljas till exempel för uppfödning av pudlar, utan i ansökan bör anges vilken storleks- och
färgvariant ansökan gäller. Se exempel 4.

2. Hur ansökan görs
Ansökan ska tillställas Finska Kennelklubben senast 30.4. Den i reglerna nämnda tidpunkten för ansökan
avser datumet ovan.
Ansökan kan skickas antingen elektroniskt eller på papper per post. Den sökande ska i bägge fall fylla i en
ansökningsblankett för detta syfte. Blanketten finns på Kennelklubbens webbplats.
När elektronisk ansökan via Omakoira-tjänsten blir möjligt bör ansökan göras via tjänsten.
Till ansökan bör alltid bifogas respektive specialklubbs utlåtande i form av ett protokollsutdrag från
styrelsemötet. Om respektive ras har en rasförening bör ett utlåtande i form av ett protokollsutdrag från
rasföreningens styrelsemöte bifogas till ansökan.
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Om specialklubben och/eller rasföreningen inte bifaller ansökan, ska detta motiveras i utlåtandet. Orsaken
till specialklubbens och/eller rasföreningens negativa utlåtande kan exempelvis vara en dom för
djurskyddsbrott eller -förseelse.
Till ansökan bör bifogas en kopia av en kennelkonsultrapport, som inte får vara äldre än ett år. Således kan
datumet i rapporten vara tidigast 1.5 föregående år.

3. Hur resultat och poäng räknas
3.1
Poäng räknas utifrån meriter som uppnåtts av tio valpkullar, och minst tio olika hundar ska ha tagit resultat
för vilka poäng beviljas i enlighet med tabellen i reglerna.
Exempel 5
Om det i tio valpkullar finns totalt 51 valpar, är antalet poäng som krävs 51.
Exempel 6
Valpar som föds av dubbelparning beaktas som två valpkullar, om det föds valpar för båda
faderkandidater. Valpkullarna har alltså registrerats som två olika valpkullar.
Resultat räknas i enlighet med de championatbestämmelser som gäller vid tidpunkten för ansökan. På
grundval av beviljade championat godkänns poäng för provmeriter, om dessa har varit krav för championat
vid tidpunkten för championatets beviljande och även om dessa inte längre skulle fylla de krav som ställs
för championat vid tidpunkten för ansökan. Inga poäng ges av meriter som motsvarar de krav på
provmeriter som tidigare varit i kraft, ifall inget championat har beviljats på grundval av dessa och om dessa
meriter inte krävs vid tidpunkten för ansökan.
3.2
Minst 40 % av alla hundar i de valpkullar som angetts i ansökan ska ha uppnått det resultat som nämns i
reglerna.
Exempel 7
Om det i tio valpkullar finns 60 valpar, bör något av de resultat som angetts i reglerna ha
uppnåtts av 24 hundar.
Minimikravet för utställningsresultat är kvalitetspriset VG. Med rastypisk provmerit som krävs för
championat avses det resultat som anges i Championatbestämmelserna. I raser för vilka flera resultat krävs
för finskt utställningschampionat ska hunden ha erhållit det antal resultat som anges i
Championatbestämmelserna. Också ett godkänt resultat i mentaltest eller MH-beskrivning beaktas som ett
resultat som anges i reglerna, om detta är ett krav för championat för rasen. I championatbestämmelserna
har fastställts huruvida ett avlagt mentaltest eller en avlagd mentalbeskrivning räcker eller om resultatet
måste vara godkänt.
Exempel 8
Krav för utställningschampionat för finsk spets och norrbottenspets är 1 x LINT-AVO 1 eller 2
x LINT-AVO 2 eller 1 x HIRV1. Om hunden inte har fått första pris i någondera provformen,
måste den ha 2 x LINT-AVO 2-resultat för att erhålla 2 poäng som provmerit. Således är det
inte nog med 1 x LINT-AVO 2.
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Vid beräkningen kan utländska resultat iakttas, varvid kopior av dessa bör lämnas in.
3.3
Som ansökningsår betraktas alltid det år då ansökan behandlas i Kennelklubben, även om ansökan skulle
lämnas in under föregående år.
Exempel 9
Den äldsta valpkullen i en ansökan som behandlas år 2018 kan vara född tidigast år 2003.
Även om ansökan skickas in på hösten 2017 kan den äldsta valpkullen vara född tidigast år
2003, inte år 2002.
3.4
Minst 50 % av de poäng som krävs ska tas med hundar som fötts upp i andra generationen. Detta innebär
att åtminstone den ena föräldern till valpkullen ska ha fötts upp av uppfödaren och vara registrerad på
dennes kennelnamn.
Exempel 10
Om det antal poäng som krävs av uppfödaren är 50, ska hundar som fötts upp i andra
generationen ha uppnått minst 25 poäng.
3.5
Hos de egentliga jakt- eller bruksraserna, för vilka specialklubben förutsätter detta, ska minst 50 % av de
poäng som krävs tas i ett rastypiskt prov som krävs för championat. Också vid denna poängsättning iakttas
ovan nämnda räknesätt av resultat som krävs. För varje enskild ras kan ändringen avseende strykning från
listan eller antagning på nytt till listan göras med fem års mellanrum. Nya raser, som inte har tidigare varit
med på listan och för vilka ett provresultat krävs för finskt utställningschampionat, kan årligen antas till
listan över raser med krav på provmerit.

4. Poäng
För hundarna räknas de poäng som syns i Kennelklubbens avelsdatasystem. Om hundarna har officiella
resultat som vid tidpunkten för ansökan ännu inte syns, bör kopior av respektive resultat bifogas till
ansökan.
Provmeriter som krävs för championat för rasen redogörs för i punkt 3.2.
Om hunden har meriter från utlandet som inte syns i Kennelklubbens avelsdatasystem, bör kopior av
respektive resultat bifogas till ansökan. I intygen ska tydligt framgå vilken hund intyget gäller, t.ex. en kopia
av kritiken utöver CACIB-kortet, så att det utifrån hundens nummer ska gå att konstatera vilken hund det är
fråga om.
Inga poäng beviljas av utländska certifikat eller provresultat som krävs för championat hos rasen.
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Lista över jakt-/bruksraser, hos vilka minst 50 % av de poäng som krävs bör uppnås i rastypiskt prov, som
krävs för championat:
american foxhound
australian kelpie
braque d'auvergne
beagle
beagle harrier
belgiska vallhundar:
groenendael
laekenois
malinois
tervueren
boxer
border collie
braque du Bourbonnais
bouvier des flandres
breton
briard
chesapeake bay retriever
drever
dunkerstövare
estnisk stövare
foxhound
engelsk setter
engelsk-rysk stövare
gordon setter
haldenstövare
hamiltonstövare
norsk älghund, grå
harrier
drentsche patrijshond
hygenstövare
hälleforshund
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stor münsterländer
istarski gonic, strävhårig
istarski gonic, korthårig
segugio italiano, strävhårig
segugio italiano, släthårig
bracco italiano
östsibirisk lajka
brandlbracke
jämthund
karelsk björnhund
strävhårig vorsteh
slovensky hrubosrsty stavac
strävhårig magyar vizsla
curly-coated retriever
kopo
griffon d'arret a poil dur/korthals
hellinikos ichnilatis
korthårig vorsteh
korthårig magyar vizsla
västsibirisk lajka
norsk älghund, svart
nova scotia duck tolling retriever
épagneul picard
schweiziska små stövare:
berner niederlaufhund
jura niederlaufhund
luzerner niederlaufhund
schwyzer niederlaufhund
liten münsterländer
långhårig vorsteh
plott
norrbottenspets
pointer
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épagneul de pont-audemer
porcelaine
perdigueiro português
posavski gonic
röd irländsk setter
irländsk röd och vit setter
ogar polski
braque francais, type gascogne
braque francais, type pyrénées
épagneul francais
sabueso espanol
deutsche bracke
schillerstövare
serbski trobojni gonic
flat-coated retriever
épagneul bleu de picardie
slovenský kopov
smålandsstövare
spinone
srpski gonic
stabijhoun
finsk stövare
finsk spets
riesenschnauzer
schweiziska stövare:
berner laufhund
jura laufhund
luzerner laufhund
schwyzer laufhund
cesky fousek
gammel dansk hönsehund
svensk vit älghund
rysk stövare
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rysk-europeisk lajka
pudelpointer
weimaraner, korthårig
weimaraner, långhårig
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