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71. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
JTT:n päätös 6.9.2016 (7/2016):
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
75.5.3 Muunnosten välisiä risteytyksiä koskevien ehtojen päivittäminen FCI:n ohjeistuksen
mukaiseksi; liite
FCI GENERAL AND BREED-SPECIFIC GUIDELINES ABOUT CROSSES OF BREEDS AND BREED
VARIETIES:
3) GENERAL AND BREED-SPECIFIC PRINCIPLES
In general it should be possible to cross CLOSELY RELATED BREEDS or BREED VARIETIES in
order to avoid or reduce health problems or problems caused by unhealthy construction.
Nykyinen ohje ei enää edellytä, että muunnosten risteyttämisessä toimitaan yhteistyössä rodun kotimaan
kanssa. Päätösvalta on kansallisella kennelliitolla ja tavoitteena pitää olla terveyteen tai epäterveeseen
rakenteeseen liittyvien ongelmien vähentäminen.
Esittelijän huomioita 6.9.2016 (7/2016):
Hollanninpaimenkoiran muunnokset katsotaan nykyisissä rotukohtaisissa erityisehdoissa peräti omiksi
roduikseen. FCI:n ohjeen mukaan rodun muunnoksia voi risteyttää seuraavin rajoituksin:
HOLLANDSE HERDERSHOND (223): Avoid breeding long-coated to wire-coated – or risk of
untypical coat texture.
Esittelijän päätösesitys 6.9.2016 (7/2016):
Toimikunta tarkistaa, että Kennelliiton rotukohtaiset erityisehdot ovat sopusoinnussa FCI:n muunnosten ja
lähisukuisten rotujen risteyttämistä koskevan ohjeistuksen kanssa.
Lisätieto: Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunnan esitys:
Yhdistys haluaa noudattaa rodun alkuperämaan käytäntöä, jossa risteytysjälkeläiset merkitään kolmeksi
sukupolveksi ER-rekisteriin eikä risteytysjälkeläisiä saa yhdistää keskenään ennen kuin ne ovat FIrekisterissä.
Käytännössä Kennelliitto ei nykyisellään täysin pystyisi valvomaan em. ehtoa.
Yhdistyksen esitys pitää sisällään seuraavaa:
Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: pitkäkarvainen x karkeakarvainen.
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Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2; jolloin
jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään
ilmiasunsa mukaisesti paitsi yhdistelmästä lyhytkarvainen x karkeakarvainen syntyneet pennut, jotka
rekisteröidään karkeakarvaisiksi. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.
Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon
perusteella. Karvanlaatua koskeva muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
JTT:n päätös 6.9.2016 (7/2016):
Toimikunta toteaa, että jotakin tiettyä karvanlaatua on mahdollista valikoida geenitestin avulla.
Toimikunta hyväksyy hollanninpaimenkoirille seuraavat rotukohtaiset erityisehdot:
Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: pitkäkarvainen x karkeakarvainen.
Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2;
jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut
rekisteröidään ilmiasunsa mukaisesti paitsi yhdistelmästä lyhytkarvainen x karkeakarvainen
syntyneet pennut, jotka rekisteröidään karkeakarvaisiksi. Karvanlaatua koskevat muutokset ks.
koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta
rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella. Karvanlaatua koskeva muutos voidaan tehdä, kun
koira on täyttänyt 9 kk.
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Päätöksestä voi valittaa Suomen Kennelliiton hallitukselle. Valitusaika on kolme kuukautta päätöksen
tekemisestä.

