Fokkerscode VVN
De fokkers en alle andere leden van onze vereniging zijn verplicht zich aan de fokkerscode te
houden.
A. ALGEMEEN
De fokkerscode heeft ten doel:
1.Fokkers en liefhebbers van de Västgötaspets nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden
in de fokkerij van het ras in Nederland voor te lichten, evenals het raszuiver houden en
verantwoord fokken en tentoonstellen van het ras te bevorderen.
2. Zorg te dragen voor en waar mogelijk c.q. noodzakelijk verbeteringen te brengen in het ras
zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht.
3. De liefhebberij in en het houden van, evenals de fokkerij in kwalitatieve zin van raszuivere
honden van het ras te bevorderen.
B. FOKREGLEMENT
Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan het Verenigings Fok Reglement
(VFR) welke met ingang van 1 maart 2014 van kracht is geworden inclusief alle later
opgenomen veranderingen of toevoegingen.
C. ERFELIJKE GEBREKEN.
Definitie erfelijk gebrek: Een erfelijk gebrek bij de hond kent twee aspecten. Ten eerste is het
een zodanig gebrek dat, naar menselijk waarneembare maatstaven, de hond schade toebrengt
in zijn lichamelijke gezondheid en/ of zijn geestelijk welzijn. Ten tweede wordt het erfelijk
gebrek door middel van erfelijke factoren overgedragen aan het nageslacht.
1. Indien zich binnen het ras een schadelijk erfelijk gebrek manifesteert zal het bestuur van de
vereniging trachten de fokker(s) duidelijk te maken dat bepaalde combinaties van ouderdieren
ongewenst zijn.
2. Met lijders aan een schadelijk erfelijk gebrek mag niet worden gefokt, ook niet als door een
medische ingreep de uiterlijke kenmerken of de schadelijke effecten op de hond zijn
weggenomen.
3.Bij recessieve overervingsvormen mag niet met de bewezen dragers van het erfelijk gebrek
worden gefokt, tenzij door de rasvereniging wordt vastgesteld dat de betreffende hond of
honden niet gemist kunnen worden in het fokbeleid van de vereniging

a. op grond van de kwaliteiten van de hond zelf,
b. om te voorkomen dat de fokbasis te smal wordt en er door toenemende inteelt problemen
kunnen ontstaan.
D. DEK- EN GEBOORTE BERICHTEN
Ieder lid dat langer dan 12 maanden lid is van de vereniging heeft, per dekking,recht op één
dek- en / of één geboorte bericht in het clubblad en op de website van de vereniging mits
voldaan is aan:
a. Een kopie van de stambomen van de beide ouderdieren ter inzage is gegeven aan het
bestuur van de vereniging.
b. de in het Verenigings Fok Reglement (VFR) vermelde tentoonstellingseisen ter inzage is
gegeven aan het bestuur van de vereniging.
Het dekbericht bestaat ten hoogste uit: de namen van de beide ouder dieren, de datum van de
dekking en de naam van de fokker( indien gewenst met naam, adres, woonplaats gegevens en
website vermelding).
Het geboorte bericht bestaat ten hoogste uit: de naam van de beide ouder dieren, de geboorte
datum, het aantal geboren pups en de naam van de fokker( indien gewenst met naam, adres,
woonplaats gegevens en website vermelding)
Het dekbericht wordt maximaal 2 maanden op de website gepubliceerd en 1 maal in het
clubblad vermeld.
Het geboortebericht wordt 1 maal in het clubblad gepubliceerd. Het geboortebericht wordt op
de website gepubliceerd tot het moment dat de pups zijn verkocht c.q. de fokker hebben
verlaten met een maximum van twaalf weken.
E. SANCTIES
Afhankelijk van de ernst van de overtreding van de regels van deze Fokkerscode, dit ter
beoordeling van het bestuur, zal het bestuur maatregelen treffen volgens artikel 16 of artikel
17 van de Statuten van de vereniging.
F. DISPENSATIE
Bij buitengewone omstandigheden en wanneer dit het ras ten goede komt is het bestuur
bevoegd dispensatie te verlenen. Deze dispensatie moet ruim vóór iedere dekking schriftelijk
en gemotiveerd worden aangevraagd bij het bestuur.
Het bestuur van de Västgötaspets Vereniging Nederland en de fokkerijcommissie zijn
niet aansprakelijk voor de mogelijke gebreken bij folkproducten van welke combinatie
dan ook.
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