Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Godkända av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s fullmäktige
25.11.2018. Gäller från 1.5.2019.
Syfte
För att befrämja hundavel och hedra den begåvade avlidne kynologen DI Lauri Vuolasvirtas förtjänster har
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry stiftat Lauri Vuolasvirta-priset, som Kennelklubben beviljar
som högsta utmärkelse för meriterade hunduppfödare.

1. Grunder för beviljande
•

•

•
•
•

•

Uppfödaren måste ha varit medlem i Kennelklubben under de tio senaste åren utan avbrott
samt vid tidpunkten för ansökan vara medlem i Kennelklubben och i den specialklubb som
representerar rasen ansökan gäller. I ansökan bör ingå utlåtanden av specialklubben och
eventuella rasföreningen. Ifall utlåtandet inte är bifallande, ska detta motiveras i utlåtandet.
Uppfödaren ska ha ett kennelnamn samt en undertecknad, giltig uppfödarförbindelse.
Uppfödarens verksamhet ska, i enlighet med uppfödarförbindelsen, vara klanderfritt och
exemplariskt.
Till ansökan bör bifogas en kopia av en kennelkonsultrapport, som inte får vara äldre än ett
år. Ett kennelkonsultbesök bör göras hos samtliga innehavare av kennelnamnet.
Priset beviljas av Kennelklubbens styrelse på uppfödarens ansökan. Ett pris som beviljats
utifrån felaktiga uppgifter kan återkallas.
Ett enskilt pris kan beviljas till uppfödaren bara en gång för uppfödning av samma ras. Priset
kan ansökas skilt för varje rasvariant för rasvarianter med en gemensam FCI-rasstandard. Då
kan en valpkull användas till priset av endast en rasvariant, även om hundar från valpkullen
skulle ha överförts till en annan ras.
Uppfödarens meriter bestäms enligt poängtabellen som ansluter sig till dessa regler, på
grundval av antalet hundar uppfödaren har fött upp och de prov- och
utställningsresultat dessa hundar har uppnått.

2. Att ansöka om priset
•
•
•

•

Ansökan om priset görs med en blankett som fastställts av Kennelklubben. Till ansökan
bifogas utlåtanden av specialklubben och eventuella rasföreningen.
Ansökan kan göras endast av uppfödaren själv. När två eller tre personer ansöker om
priset ska ansökan underskrivas av samtliga sökande.
Ansökan ska göras före utgången av april månad. Priset utdelas i samband med
vinnarutställningen samma år eller i samband med någon annan ansedd
kennelevenemang.
Ansökan kan också skickas elektroniskt.
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3. Poängtabell för Lauri Vuolasvirta-priset och grunder för beräkning av poäng
1. Poäng beräknas utifrån 10 valpkullars meriter. Valparna ska vara införda i Kennelklubbens
register som valpkullsregistreringar. Antalet valpar i 10 valpkullar i respektive ras utgör antalet
poäng som krävs av respektive uppfödare. Poäng som uppnåtts ska fördela sig på minst 10
hundar i dessa valpkullar.
2. Minst 40 % av alla hundar i de valpkullar som anges i ansökan ska ha tagit åtminstone det andra
högsta kvalitetspriset på utställning, eller i ett test eller ett rastypiskt prov tagit ett resultat som
berättigar för utställningschampionat.
3. Året då ansökan om priset görs bör minst 5 och högst 15 år ha gått från födseln av den första
valpkullen som beaktas i beräkningen. Alla valpkullar ska vara registrerade på uppfödarens
kennelnamn, och ett Vuolasvirta-pris får inte vara beviljat på grundval av samma valpkullar till
någon annan uppfödare.
4. Minst 50 % av de poäng som krävs ska uppnås med hundar, vars ena eller bägge föräldrar har
fötts upp av uppfödaren och är registrerade på dennes kennelnamn.
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. En förteckning
över raser med krav på provmerit finns i de kompletterande direktiven till dessa regler.

4. Hundarnas poäng
•
•

Hunden erhåller poäng av utställningar och prov. Per hund godkänns ett poängtal för
provmeriter och ett poängtal för utställningar, det högsta möjliga av vardera.
Ifall det önskas att hundens poäng räknas utifrån utländska resultat ska uppfödaren själv bifoga
intyg om hundens meriter till ansökan. Poäng ges dock endast utifrån finska resultat för de
prestationer i tabellen som är värda två poäng.

Poängtabell:
Utställningsmeriter:

Provmeriter:

CERT

2

provmerit som krävs för utställningschampionat

2

CACIB

3

ACH, LCH, SCH, CACIT osv.

5

UCH

4

BCH

8

CIE

7

övriga internationella championat (t.ex. ACH)

10

CIB

10

CIT

15

Dessa regler kompletteras av kompletterande direktiv för reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset, som
utfärdats av Kennelklubbens styrelse.
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