TILL
RASKLUBBEN FÖR GOS D´ATURA CATALÁ
Motion gällande krav om BPH/MH för valphänvisning

Jag föreslår att kravet på mentalbeskrivning (BPH/MH) slopas.
Motivering:
Rasklubben förlorar mer än vad den tjänar genom att ha sådant krav i dagsläget.
Avelsbasen är mer eller mindre obefintlig och det är allt för tidigt för att
begränsa avelsbasen mer än den redan är.
Tanken med att ha ett krav på MH/BPH för avelshundar är mycket god men när
avelsbasen är så liten väljer många uppfödare att ta sin valpkull oavsett och i så
fall hellre avstå från valphänvisning.
Många gånger är hunden kanske lite äldre, den kanske redan gått i avel och
ibland kanske lever som ren sällskapshund och då ser man kanske inte behovet
av att resa långt och betala dyra pengar för att få hunden mentalbeskriven för en
endaste kull.
Enligt enkätsvaren vi fått under förra året kunde vi dessutom se att det var
väldigt få Gosägare som hittade sin valp genom annons på rasklubbens
hemsida.
Därför tror jag att det är svårt att motivera uppfödarna till MH/BPH genom krav
för valphänvisning.
Man bör istället informera uppfödare och hundägare om vikten av att
mentalbeskriva sina hundar och på så sätt motivera dem till att genomföra
MH/BPH med hundarna. Man kan även kanske ha olika valphänvisningsavgifter,
en lägre för de uppfödare vars hundar uppfyller alla rekommendationer och en
högre för dem som kanske inte uppfyller allt.
Redan nu finns en kull som inte uppfyller detta krav och inom en snar framtid
planeras två till, om man räknar med att det blir 7 valpar/kull är det 21
valpköpare som kanske inte kommer motiveras till medlemskap av sina
uppfödare, har klubben råd att tacka nej till 21 nya medlemmar?
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Styrelsen bifaller denna motion
Men att vi kommer att ha en ruta som man får kryssa i om hunden har
gjort BPH/MH och det kommer att ligga ute på valphänvisningssidan på
gosdaturacatala.se

