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HÄNVISNINGEN 
 
Syfte 
 
Hänvisningen har som syfte att förmedla och informera om de valpkullar och omplaceringar 
som anmälts in till rasklubben till dem som ringer och är intresserade av att köpa Rottweiler. 
Hänvisningens syfte är också att informera om rasen, vilka regler som finns kring köp och vad 
man bör tänka på när man ska köpa hund.  
 
Uppgift 
 
- Att ta emot och kontrollera att planerade/aktuella valpkullar uppfyller rasklubbens krav 

och sedan vidarebefordra dessa till webbsidan  

- Göra inavelsberäkningar 

- Att uppdatera när uppfödare rapporterar in förändringar i planerade/aktuella kullar 

- Att se över att ägare till omplaceringshundar som inkommer till rasklubben är 

medlemmar.  

- Att besvara frågor kring köp av rottweiler  

- Att förmedla planerade/aktuella kullar till dem som kontaktar valphänvisningen 

- till styrelsen inlämna en budgetuppföljning per den 30/6 varje år där prognos och 

eventuell avvikelse mot budget skall presenteras.  

- Skriva en verksamhetsberättelse som insänds så snart verksamhetsåret avslutats, dock 

senast den 15 januari.   

- Lägga upp en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår som insänds till 

styrelsens sista arbetsmöte under året.  

- Lägga en budget för nästkommande verksamhetsår samt rambudget för de därefter två 

närmst följande åren som insänds till styrelsens sista arbetsmöte under året.   

- Uppdatera inventarielista en gång per år och tillsända kassören.  

 
Rutin 
 
Samarbeta med webbsidan, hälsokommittén, avelsrådet och styrelsen.  
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ARBETSBESKRIVNING FÖR VALPHÄNVISNING PÅ WEBBSIDAN OCH 

VALPHÄNVISNING VIA TELEFON 
 

Alla uppgifter och kompletteringar/ändringar ska skickas in till Marie Löfqvist. Dessa ska 
arkiveras och alltid följa valphänvisningen för att inte samma uppgifter ska behöva skickas in 
igen.  
 
Uppgifterna kontrolleras varefter inavelsberäkningen skickas iväg. Tiden kan variera innan 
beräkningen är tillbaka till Marie. SKK håller på att arbeta fram avelsdata som kommer att 
innehålla det mesta som Lathunden erbjuder och bland annat kommer man att kunna simulera 
inavelsberäkningar. Detta system är mer lättnavigerat och mer användarvänligt än Lathunden. 
Förhoppningen är att det ska kunna användas när det släpps under senhösten 2005. Avelsdata 
är gratis men skyddas av en inloggning som vem som helst kan ansöka om att få.  
 
Då inavelsberäkningen kan ta upp till 14 dagar, så kan vi inte vänta på den. Marie Löfqvist får 
göra en avvägning om hon anser att det finns risk för att inavelsgraden överskrider 6,25 %. 
Om föräldradjurens föräldrar är syskon ”kusinparning” eller närmre måste vi invänta 
beräknad inavelsgrad innan den kan läggas ut på hemsidan. I annat fall får valpkullen läggas 
ut först och sedan kompletteras med inavelsgrad i efterhand.   
 
Kompletta inkomna uppgifter och ändringar vidarebefordras från Marie Löfqvist till Sid 
Flemström via e-post och detta läggs ut på hemsidan.  
 
När det gäller uppdatering för Gun Bergqvist, som inte har tillgång till Internet idag, så 
uppdaterar Marie Löfqvist henne via telefon.  
 
Under perioder där allt för många skickar in bristfälliga uppgifter, har Marie Löfqvist 
styrelsens tillåtelse att skicka tillbaka dessa handlingar med ett standardbrev. Där står det att 
vi på grund av att det ofta kommer in icke kompletta uppgifter, har valt att skicka tillbaka 
dessa för komplettering. En färdig mall bifogas där man kan kryssa i det som saknas, 
exempelvis exteriörbeskrivningen, se bilaga 1.  
 
När någon av de ansvariga (Sid Flemström eller Marie Löfqvist) har semester eller är borta ett 
par dagar, måste de kontakta varandra. För att undvika missförstånd varför valpkullar inte 
kommer ut direkt på webbsidan, skall detta läggas ut på webben att valphänvisningen 
uppdateras igen datum XXXX-XX-XX och att uppdaterade uppgifter i första hand nås hos 
Gun Bergqvist.     
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Bilaga 1. 
Datum:  
 
Komplettering av inskickat material 
 
På grund av den stora arbetsbelastningen som uppstår när icke kompletta uppgifter skickas in 
till valphänvisningen har vi valt att skicka tillbaka uppgifterna för komplettering. 
 
Det som saknas i dina papper är:  
 
   
  Stamtavla på båda föräldradjuren 
   
   
  Exteriörbeskrivningsprotokoll   
   
   
  Intyg om fria höftleder och armbågar 
   
   
  Korning/MH-protokoll 
   
   
  Officiell utställningskritik från 15 mån och över med lägst 2:a pris, eller utställd på 
  SSU med lägst SG i klassen 18-24 mån och över. 
   
   
  Beräknat valpningsdatum 
   
   
  Uppfödarens namn, adress och telefonnummer samt eventuellt kennelnamn 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
______________________________________________Hänvisningen  
Marie Löfqvist 
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