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PENTUEILMOITUS 

 

Kennel_________________________ Kasvattaja_____________________________ 

Osoite______________________________________________________________ 

Puhelin___________________________Sähköpostiosoite______________________ 

www sivut________________________________________________ 

muita tietoja______________________________________________ 

Uros 

Nimi titteleineen____________________________________________________ 

rekisterinumero________________ syntymäaika (ikä vähintään 18kk)__________ 

Lonkat (A tai B)_________________ kyynärnivelet (0/0)_____________________ 

Silmätarkastus (max 24kk vanha)________________________________________ 

Polyneuropatia tulos______________________ selkä_______________________ 

muuta______________________________________________________________ 

Näyttelytulokset (Vähintään 3 tulosta ja näistä vähintään yksi NUO EH tai vaihtoehtoisesti 

jalostustarkastus, päivämäärä, paikka ja tulos. Ei vaadita ulkolaisilta koirilta) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Käyttötulokset 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Narttu 

Nimi titteleineen____________________________________________________ 

rekisterinumero________________ syntymäaika (ikä vähintään 24kk)__________ 

Lonkat (A tai B)_________________ kyynärnivelet (0/0)_____________________ 

Silmätarkastus (max 24kk vanha)______________________________ 

Polyneuropatiatulos _______________________selkä________________________ 

muuta______________________________________________________________ 

Näyttelytulokset (Vähintään 3 tulosta ja näistä vähintään yksi AVO EH tai vaihtoehtoisesti 

jalostustarkastus, päivämäärä, paikka ja tulos.) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Käyttötulokset 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pentueen arvioitu astutusaika___________________________ 
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Jalostusnarttu Isä ii iii 
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Lisää sukutauluun koirien mahdolliset lonkka-, kyynernivel- ja silmätarkastustulokset
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1. Olen Alaskanmalamuuttiyhdistyksen ja Kennelliiton jäsen, olen allekirjoittanut Kennelliiton 

kasvattajasitoumuksen ja käytän kaikissa sopimuksissa Kennelliiton lomakkeita 

2. Olen tutustunut alaskanmalamuutin jalostuksen tavoiteohjelmaan ja tulen kasvattamaan 

pentueen tavoiteohjelman suositusten mukaisesti: 

-  Tässä yhdistelmässä käyttämäni koirat täyttävät kaikki jalostuskoirille asetetut suositukset. 

Vakituisesti ulkomailla asuvilta uroksilta vaaditaan ainoastaan terveet lonkat ja silmät 

-  Olen jalostuskoiria valitessani huomioinut niiden mahdolliset aikaisemmat pentueet ja 

jälkeläismäärän. Yhden koiran jälkeläismäärä ei saisi olla yli 10% kahtena edellisenä vuonna 

syntyneistä pentueista. Tai yli 5% sukupolvea (laskennallisesti 4 vuotta) kohden laskettuna. 

- Pitäydyn sellaisen koiran jalostuskäytöstä, jolla on suomessa jo vähintään kaksi pentuetta, 

kunnes sen aikaisemmista pennuista vähintään 50% on terveystarkastettu (lonkat, kyynärpäät ja 

silmät) 

- Yhdistelmän sukusiitosprosentti on enintään 6,25% viidellä sukupolvella laskettuna 

- Huomioin kasvatustyössäni vastuuni kasvattajana ja olen yksin vastuussa kasvattamistani koirista. 

 

Vakuutan tässä yhdistelmässä käyttämieni koirien täyttävän edellä mainitut ehdot, toimin 

kasvattajana hyvän kenneltavan mukaisesti 

Jos jalostustoimikunta havaitsee minun rikkoneen tässä antamaani vakuutusta, se voi poistaa 

pentueeni yhdistyksen Internet sivuilta ja pentuvälityksestä. 

Annan luvan pentueen tietojen julkaisuun yhdistyksen Internet sivuilla ja lehdessä 

 

Paikka ja päivämäärä ______________________________________________ 

Allekirjoitus _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Jalostustoimikunnan merkintöjä 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


