Informationsbrev från avelsgruppen
Hej alla medlemmar. Vi i avelsgruppen har under en tid arbetat med lite
olika saker och känner därför vi nog behöver göra en sammanställning av
allting. Vi hoppas detta lilla informationsbrev kan ge svar på en del frågor
samt förbereda inför vad som sker efter årsskiftet.

Glöm inte registrera ALLA ungar!
AG vill berömma alla som registrerar sina kullar i
Skuttli. Vi tycker det fungerar bra och det
hoppas vi att ni tycker också.
Men vi vill göra ett förtydligande:
När ni registrerar en kull i Skuttli så ska även
avlidna kaninungar stå med. Vi vill veta
dödsorsaken, men är ni inte säkra på detta så
kan ni välja "orsak-annan" MED en kommentar
på vad ni har observerat så vi får reda på det.
Vi påminner återigen om att registrera kullar i
tid! Tidigast från den dag ungarna fyllt 8 veckor.

1 januari 2016:

Föder upp för
kel/utställning/produktion
Vi har även beslutat att de som avlar för
produktion/utställning/kel inte ska behöva
registrera dessa kullar i skuttli så länge följande
kriterier uppfylls:


uppfödaren kan garantera att linjerna för
olika syften hålls strikt åtskilda från
varandra. Skulle linjerna blandas med
hoppaveln en dag ska samtliga av
kaninens tidigare kullar rapporteras in.

Det sätter alltså ett krav på dig som uppfödare att
spara uppgifter om samtliga födda kullar. Kan
inte uppfödaren uppvisa detta så går det vidare
till styrelsen som får besluta om en åtgärd.

Efter årsskiftet tillkommer det lite saker som blir obligatoriska för samtliga av förbundets godkända
uppfödare (gårdsnamnsinnehavare).

Uppfödartest

Köpeavtal

Stämman beslutade i år att samtliga registrerade
uppfödare i förbundet (gårdsnamnsinnehavare)
måste göra ett uppfödartest 1ggr/år. Detta för
att hålla gårdsnamnet aktivt. Endast ”aktiva”
gårdsnamn kan registrera kullar.

Från och med den 1 januari så blir det
obligatoriskt för registrerade
uppfödare/gårdnamnsinnehavare att skicka
med ett köpeavtal med samtliga ungar som
man säljer.

Förslaget uppkom som ett alternativ till
uppföljande kontroll av gården. Vi hoppas ni ska
se detta test mer som en chans att kolla sina
kunskaper och att lära.

Köpeavtalet skall verka som ett kvitto och på
detta skall därför stå uppgifter och kännetecken
för aktuellt djur som säljs, säljaren och
köparens uppgifter samt köpesumma. Glöm
inte att underteckna avtalet från båda parter.

DEMO
Avelsgruppen har skapat en liten demoversion av
testet som du som är nyfiken på hur frågorna
kommer vara uppbyggda gärna får kika in på och
göra.
Länk till demo:
https://docs.google.com/forms/d/1jhjGNtQ5RkR
2Lyht9vuCc4iGGLihvhkdLiGZD8linDg/viewform?c
=0&w=1

Ladda ner!
Under ladda ner på hemsidan hittar du ett avtal
som vi i avelsgruppen satt ihop. Detta då vi
hoppas kunna underlätta för er uppfödare. Det
är fritt att använda sig av detta om man inte har
ett eget man vill ha.
Har ni några funderingar så är det bara att maila till
ag@skhrf.com
Hälsningar avelsgruppen!

