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UPPFÖDARLISTAN FRÅN OCH MED 2021.  

Hej kära uppfödare!  

Uppfödarlistan kommer från och med januari 2021 att bestå av följande information: 

Antal kullar/valpar de senaste 5 åren. (Tex: 5 kullar/26 individer) 
Antal mentalbeskrivna individer ur de senaste fem årens kullar (som är äldre än ett 
år). Antal röntgade individer ur de senaste fem årens kullar (som är äldre än ett år).  
Ort och län där uppfödaren har sin uppfödning. 
Kontaktuppgifter så som epostadress, hemsida, telefonnummer. 
 
För uppfödarlistan som publiceras 2022 avser det alltså kullar som är födda 
2016.01.01 – 2021.01.01. 
 
Det är uppfödarens ansvar att uppdatera klubben två gånger per år för att det ska 
vara rätt i antal och procent, ort och kontaktuppgift.  

Så kallat ”brytdatum” är alltid 1 januari fem år bakåt i tid (tex när kalendern visar 
2021.05.01 avser det kullar som är födda 2015.01.01 – 2020.05.01, när kalendern 
visar 2022.05.01 avser det kullar som är födda 2016.01.01 – 2021.05.01). 

Registrerade resultat från svenska, finska och norska kennelklubben kommer att vara 
giltiga (för att dessa länder har liknande system samt öppna avelsdatasystem där 
uppgifterna kan verifieras). 

 
Endast uppfödare med godkänt kennelnamn som är medlem i Vit herdehundklubb 
samt följer SKKs grundregler kommer att synas på uppfödarlistan. Uppfödarlistan 
presenteras i alfabetisk ordning. 

Det är uppfödarens ansvar att uppdatera klubben. Uppfödare vars uppgifter inte 
uppdateras får en påminnelse och 1 månad efter utskickad påminnelse plockas 
uppfödaren bort från uppfödarlistan om ingen ny information skickas in till klubben. 
En bortplockad uppfödare kan på nytt ansöka om att få stå på listan och läggs då in 
under förutsättning att uppgifterna uppdateras samtidigt. Uppfödaren läggs in i 
januari eller juni beroende på vilken månad som är närmast i tid.  

Uppfödare som vid ett flertal tillfällen (3 tillfällen eller fler) skickar felaktiga uppgifter 
trots påpekande från klubben plockas bort från uppfödarlistan i 1 år. Detta för att vi 
vill undvika en lista med felaktig information.  



 

Vit Herdehundklubb 

 
 

 
Webb: https://www.vitherdehund.com/ 
E-post: vhk@vitherdehund.com 

Uppfödare som behöver hjälp med regelverket är välkomna att ställa frågor till 
vhk@vitherdehund.com märk gärna mailet med Uppfödarlistan. 

Använd följande text som mall för din information:  

KENNEL XXX XXX XXX 

Antal kullar/valpar de senaste 5 åren: 5 kullar/26 individer 

Antal mentalbeskrivna individer ur de senaste fem årens kullar: 7/26 (26,92%)    

Antal röntgade individer ur de senaste fem årens kullar: 11/26  (42,31%) 

Ort och län: xxxxx i xxxmanland 

Kontaktuppgifter: xxxxx@xxxxx.com, www.hhhhhhhhh.se, 073-11111111 

 

 

Maila klubben på vhk@vitherdehund.com med dina uppgifter, märk mailet med 
Uppfödarlistan.  

 

Med bästa hälsningar 

Styrelsen 

 

2020-11-16 
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