VUOLASVIRTAprisets ansökningsblankett
Bestämmelser för Lauri Vuolasvirta -priset

Godkända av Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben
ry:s fullmäktige 23.11.2013. Träder i kraft 1.1.2014.
Syfte
För att befrämja hundavel och hedra den begåvade avlidne kynologen, DI Lauri Vuolasvirtas förtjänster har Suomen
Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry stiftat detta Lauri
Vuolasvirta-pris som Kennelklubben beviljar som högsta utmärkelse för meriterade hunduppfödare.
Grunder för beviljande
– Uppfödaren bör ha varit medlem i Kennelklubben oavbrutet under de senaste tio åren samt vara vid tidpunkten för ansökan medlem i Kennelklubben och i den specialklubb till vilken rasen som ansökan gäller hör. Uppfödaren skall ha ett kennelnamn och en underskriven och
ikraftvarande uppfödarförbindelse och uppfödarens
verksamhet skall vara oklanderligt och exemplariskt enligt uppfödarförbindelsen.
– En kopia av en kennelkonsultrapport, som inte får vara
äldre än ett år, bör bifogas till ansökan.
– Priset beviljas av Kennelklubbens styrelse på uppfödarens ansökan. Ett pris som har beviljats på basis av felaktiga uppgifter kan återtas.
– Samma uppfödare kan belönas med priset endast en
gång för uppfödning av samma ras. För rasvarianter med
gemensam FCI-rasstandard kan pris ansökas skilt för varje variant. I detta fall kan en valpkull dock användas endast för priset av en variant, trots att hundar från denna
valpkull skulle vara överförda till en annan variant.
– Uppfödarens meriter bestäms av antalet hundar som
uppfödaren har uppfött samt hundarnas resultat i bruksprov och utställningar enligt den bifogade poängtabellen.
Ansökan
– Ansökan görs med blanketten som fastställts av Kennelklubben för detta ändamål (eller med en skriftlig ansökan som innehåller motsvarande uppgifter). Till prisansökan skall bifogas specialklubbens och en eventuell
rasförenings utlåtande.
– Ansökan kan göras endast av uppfödaren själv och ifall
två personer ansöker om priset tillsammans bör båda
underteckna ansökan.

– Ansökan skall göras före utgången av april. Priset utdelas
i samband med vinnarutställningen eller någon annan
ansedd kenneltillställning samma år.
– Ansökan kan göras även elektroniskt.
Poängtabell och poängens beräkningsgrunder för Lauri Vuolasvirta-priset
– Poängen beräknas för 10 kullars prestationer. Valpkullarna skall vara antecknade i Kennelklubbens register som
valpregistreringar. För rasen i fråga utgör det i registret
antecknade antalet valpar för 10 kullar den poängsumma som krävs av uppfödaren. T.ex. om tio kullar har sammanlagt 51 valpar är poängtalet 51. De erhållna poängen bör i dessa kullar fördelas på minst 10 hundar.
– Minst 40 % av hundarna i alla de kullar som nämns i ansökan skall ha belönats på utställning med åtminstone
det nästhögsta kvalitetspriset eller belönats i rasspecifikt
bruksprov som är en förutsättning för championat eller
erhållit ett godkänt resultat i ett mentalprov om det för
rasen i fråga är en förutsättning för championatet.
– Minst 5 och högst 15 år bör ha förflutit från födseln av
den första valpkullen som beaktas i poängen det år då
priset ansöks. Alla kullar skall vara registrerade på uppfödarens kennelnamn och en annan uppfödare kan inte ha
beviljats Vuolasvirta-priset på grundval/basis av samma
kullar.
– Minst 50 % av poängen som krävs skall erhållas med
hundar vars åtminstone ena förälder är uppfödd av uppfödaren.
– För de egentliga brukshundsraser*, vars specialklubb förutsätter detta, bör åtminstone 50 % av de krävda poängen vara från ett sådant rasspecifikt bruksprov som är en
förutsättning för championat.
Hundarna erhåller poäng enligt följande:
– Hunden erhåller poäng från utställningar och prov. För
en hund godkänns ett bruksprovpoängtal och ett utställningspoängtal, det högsta möjliga från vardera.
– Om uppfödaren önskar att utländska resultat beaktas i
poängberäkningen för en hund skall uppfödaren själv
förse ansökan med intyg om sådana resultat. Prestationer som enligt tabellen är värda två (2) poäng berättigar
dock till poäng endast för resultat som erhållits i Finland.

Poängtabell:
Exteriörresultat:
Cert ........................ 2
CACIB ...................... 3
UCh (MVA) ................ 4
C.I.E ........................ 7
C.I.B ....................... 10
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Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

Bruksresultat:
Provresultat som krävs för championat i rasen..................... 2
AgCh (AVA), LCh (TVA), SCh (JVA), CACIT mm. ..................... 5
BCh (KVA) .................................................................. 8
Andra internationella championat (t.ex. AgCh) .. ................. 10
C.I.T . . ....................................................................... 15
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Uppgifter
Uppfödarens
namn
Adress
E-post

Telefonnummer
Kennelnamn
Hundras, för uppfödning av
vilken Vuolasvirta-priset ansöks
Specialklubb vars
medlem uppfödaren är
Uppfödaren har varit Kennelklubbens medlem sedan

Medlemsnummer

Vuolasvirta-priset ansöks på basis av de tio valpkullar som uppräknas nedan, varav den första kullen bör vid året för
ansökan ha fötts för minst fem år sedan och för högst 15 år sedan. Valpkullarnas uppgifter fylls i kronologiskt från den
äldsta till den yngsta. Denna ansökningsblankett skickas vederbörligt ifylld via specialklubben för rasen ifråga till Finska
Kennelklubbens kontor, Kamrersvägen 8, 02770 ESBO.
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Valpkull 6
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Valpkull 7
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Valpkull 8
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Valpkull 9
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Valpkull 10

Födelsedatum
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st

I ovan nämnda tio valpkullar ingår sammanlagt

valpar

Valparnas antal är det samma som poängtalet som krävs för uppfödarens uppfödningsarbete, på basis av vilket Vuolasvirta
-priset kan beviljas.

SAMMANFATTNING
Hundarnas sammanlagda poängtal totalt är _____________ , varav poängen för avkommor i andra generationen är
_____________. Hur många procent av hundarna har uppnått åtminstone det nästhögsta kvalitetspriset på utställning
eller har belönats i ett rasspecifikt bruksprov som krävs för championat eller har fått ett godkänt resultat i mentalprov, om
det för rasen i fråga utgör en förutsättning för championat: _____________%.
Till ansökan bör bifogas en kennelkonsultrapport som vid tidpunkten för ansökan inte får vara äldre än ett år.

Hundarnas uppgifter fylls i kronologiskt från den äldsta till den yngsta.
ExteriörBruksHundens reg.nr.
Poäng
resultat
resultat

Poäng

Poäng
totalt

Vilken
generation

Jag försäkrar att de uppgifter jag angett i denna ansökan är riktiga
Plats och datum
Sökandens underskrift

Specialklubbens utlåtande:
Den undertecknade specialklubben rekommenderar att den i denna ansökan nämnda medlemmen tilldelas Vuolasvirta -priset.
Till ansökan krävs även rasföreningens ställningstagande då den ras som uppfödaren representerar har en egen rasförening.
Specialklubbens namn:
Plats och datum

Underskrift

Om specialklubben anser att den inte kan rekommendera priset som ansökan gäller, nämns och förklaras detta i en skild bilaga till Finska
Kennelklubben och den ovan nämnda punkten i ansökningsblanketten lämnas tom.

Rasföreningens utlåtande:
Den undertecknade rasföreningen rekommenderar att den i denna ansökan nämnda medlemmen tilldelas Vuolasvirta -priset.
Rasföreningens namn:

Plats och datum

Underskrift

Om rasföreningen anser att den inte kan rekommendera priset som ansökan gäller, nämns och förklaras detta i en skild bilaga till Finska
Kennelklubben och den ovan nämnda punkten i ansökningsblanketten lämnas tom.

SKL - FKK:s anteckningar:

*Lista på brukshundraser för vilka minst 50 % av poängen bör vara från rasspecifikt
bruksprov som är en förutsättning för championat:
american foxhound
australian kelpie
beagle
beagle harrier
belgiska vallhundar: groenendael
laekenois
malinois
tervueren
berger picard
bordercollie
bouvier
boxer
bracco italiano
brandlbracke - (vieräugl)
braque d’auvergne
braque du bourbonnais
braque francais, type gascogne
braque francais, type pyrénées
breton
briard
cesky fousek
chesapeake bay retriever
curly coated retriever
deutsche bracke
drentsche patrijshond
drever
dunkerstövare
engelsk setter
engelsk-rysk stövare
épagneul bleu de picardie
épagneul de pont-audemer
épagneul francais

erdélyi kopó
estlandsstövare
finsk spets
finsk stövare
flatcoated retriever
foxhound
gammel dansk hönsehund
gordon setter
griffon d’arret à poil dur/korthals
grosser münsterländer
haldenstövare
hamiltonstövare
harrier
hellinikos ichnilatis
hygenstövare
hälleforshund
irländsk setter
istarski kratkodlaki gonic
istarski ostrodlaki gonic
jämthund
karelsk björnhund
kleiner münsterländer
korthårig vorsteh
långhårig vorsteh
norrbottenspets
norsk älghund, grå
norsk älghund, svart
nova scotia duck tolling retriever
ogar polski
perdigueiro portugues
plott

porcelaine
posavski gonič
pudelpointer
riesenschnauzer
russkaja gontjaja
rysk-europeisk lajka
sabueso espanol
schillerstövare
schweiziska stövare och små stövare: 		
berner
jura
luzerner
schwyzer
segugio italiano, släthårig
segugio italiano, strävhårig
serbski gonic
siberian husky
slovenský hrubosrsty stavac
slovensky kopov
smålandsstövare
spinone
srpski gonic
stabyhoun
strävhårig vorsteh
svensk vit älghund
ungersk vizsla, korthårig
ungersk vizsla, strävhårig
weimaraner, korthårig
weimaraner, långhårig
västsibirisk lajka
östsibirisk lajka

