Uppfödarförbindelse
Godkänd av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben rf:s fullmäktige 28.11.2021. Träder i kraft
1.1.2022.
Undertecknad förbinder sig att i sin hundhållning och uppfödning av hundar efterfölja följande principer,
som överensstämmer med Finska Kennelklubbens stadgar, direktiv och allmänna avelsstrategi och
som även är en förutsättning för erhållande av kennelnamn.
1. Jag godkänner Kennelklubbens syfte, som är följande: Kennelklubbens stadgeenliga syfte som
en rikstäckande expertorganisation inom hundbranschen är att skapa goda förutsättningar för
hundars välbefinnande och hundhållning i det finska samhället, så att hunden utgör en naturlig
del av det finska levnadssättet. Kennelklubben främjar ansvarsfullt ägande samt ansvarsfull
uppfödning och användning av registrerade hundar. Målet är en frisk hund som har en god
mentalitet och som till sina bruksegenskaper och till sin byggnad samt exteriör är välmående
och typisk för sin ras.
2. Jag tar del av lagstiftning och föreskrifter som är relevanta för min hundhållning och mitt
uppfödningsarbete och beaktar dessa i min verksamhet.
3. Jag är medveten om att Kennelklubbens stadgar, direktiv, bestämmelser och allmänna
avelsstrategi gäller både mig och mitt uppfödningsarbete. Jag informerar mig om de behov
raserna jag föder upp har och ser till att mina hundar får tillräckligt med näring, omsorg och
rastypisk aktivering. Jag håller mina hundar i utrymmen som fyller deras behov och ser till att de
får tillräckligt med motion. Jag förbinder mig att genom mina handlingar främja välbefinnandet av
mina hundar och se till att min hundhållning inte medför oskälig skada för omgivningen.
4. Jag föder upp hundar som registreras i Kennelklubbens rashundsregister. Jag har som mål att
föda upp hundar som är lämpliga för sitt brukssyfte, motsvarar rasstandarden, är friska,
långlivade och samhällsdugliga.
5. Jag är bevandrad i de raser jag föder upp så att jag känner väl deras gällande rasstandarder
och användningsområde. Jag har tagit del av deras rasspecifika avelsstrategier samt
Kennelklubbens allmänna avelsstrategi och strävar att efterfölja rekommendationerna i dessa.
Jag respekterar ursprunget av raser jag föder upp och undviker överdrifter i olika egenskaper.
Hundar jag använder i avel är friska, i god kondition och rastypiska till sitt beteende.
6. Jag ger öppet information om egenskaper samt fel och defekter i mina hundar. Jag lämnar mina
hundars hälsoundersökningsresultat till Kennelklubben och samtycker till att de publiceras. Jag
uppmuntrar också ägare av hundar jag fött upp till samma. Jag vet att jag kan fritt använda mina
hundars hälsoundersökningsresultat som jag vill. Jag vet att hälsoundersökningsresultat av
rasen jag föder upp är till fördel för rasavel, de utgör en del av en bestående databas och är en
förutsättning till att Kennelklubbens öppna databas ska fungera.
7. Jag registrerar min rashundsvalpkull enligt Kennelklubbens gällande registreringsdirektiv.
8. Jag levererar mina valpar tidigast i sju (7) veckors ålder, friska och i god kondition i enlighet med
god affärssed.
9. När jag säljer en hund gör jag upp ett skriftligt avtal, som är rimligt för båda parterna, i första
hand på Kennelklubbens standardavtalsblankett. Jag gör lika då jag lämnar ut en hund på foder.
Registreringsbeviset och skriftliga skötselanvisningar ingår i köpesumman. Om Kennelklubben
avlägsnar hunden från registret, återbetalar jag köpesumman eller säkerhetsavgiften, som
betalats vid fodervärdsavtal.
10. När jag säljer en hund instruerar jag den nya ägaren att göra ägaranmälan hos Kennelklubben.

11. Personer, som Kennelklubben har befullmäktigat, kan handleda och ge mig råd i min
hundhållning och -skötsel samt göra kennelrådgivningsbesök och ta prov på mina hundar för
fastställning av härstamning.
12. Denna förbindelse är i kraft om jag inte säger upp den skriftligt, oberoende av medlemskap i
Kennelklubben.

