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Huvudstyrelse
Att ta upp som punkt vid nästkommande styrelsemöte och även att ta med som punkt vid
kommande IDC-kongress. Kanske kan det finnas fler länder som vill ställa sig bakom våra
önskemål.
Nya ZTP-bestämmelser 2020
Vi önskar att Svenska Dobermannklubben agerar mot kommande regler för att få utföra ZTP
för Dobermann 2020.
Vid IDC-kongressen den 7:e september 2017 togs beslutet att från och med år 2020 så kan ej
hund deltaga vid ZTP om den inte har föräldrar med ZTP.
För att kunna vinna Vinnartiteln på IDC-utställningen så måste hundarna ha ZTP.
Med denna regel vad gäller ZTP så ser vi mycket stora bekymmer.
Avelsbasen kommer drastiskt att minska över hela världen. De allra flesta uppfödare vill ju ge
sina uppfödningar alla möjligheter när de planerar sin avel. Detta innebär i det långa loppet
att vi som uppfödare inte kommer kunna sälja hundar vars föräldrar inte har ZTP.
Vi kommer inte kunna deltaga på IDC-utställningen om våra hundar inte får göra ZTP, för vem
betalar alla kostnader för att åka och tävla utan att ha möjligheten att vinna.
Svenska valpköpare som endast har sina hundar för hobby köper möjligen men resten
kommer vilja ha föräldrar med ZTP för att kunna fortsätta utveckla sin avel och sitt tävlande.
Vi har gamla hundar som använts i avel som inte har ZTP, ska vi behöva ta ut 8-9 åriga
avelsdjur till ZTP?
Vi har sperma sparat efter avesldjur som inte gjort ZTP, ska dessa värdefulla avelsdjur inte
kunna användas? Skall alla våra avelsdjur som nu inte har ZTP vara tvungna att göra detta!
Mycket få hundar i Sverige har gjort ZTP, avelsbasen är redan liten som den är. Rasen har inte
råd att minska den ännu mer.
Rasen behöver inte skärpta krav, den behöver mindre krav för att öka den genetiska
variationen.
Vi önskar således att Dobermann Verein och IDC tänker om sina beslut vad gäller ZTP.
Vi bråttas med så många andra problem så vi behöver inte ett till att bråttas med.
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