
Vuoden kasvattaja -kilpailun säännöt 
• Kasvattajapalkinnosta saa kilpailla suomalainen kasvattaja, joka on kasvatustoimintansa aikana 

rekisteröinyt vähintään kaksi länsigöötanmaanpystykorvapentuetta kilpailuvuoden loppuun 
mennessä. 

• Kasvattajan on oltava Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen. Kennelnimen 
ollessa usealla on ainakin yhden kasvattajista oltava jäsen. 

• Kasvattajan on oltava Suomen kansalainen. Kennelnimen ollessa usealla on ainakin yhden 
kasvattajista oltava Suomen kansalainen. 

• Palkinto jaetaan vuosittain kevätkokouksessa. 
• Kilpailukausi on kalenterivuosi. 
• Kasvattajan on ilmoitettava tulokset kirjallisesti kasvattajapalkinnon tietojenkeruulomakkeella 

seuraavan vuoden helmikuun 1. päivään mennessä. 
• Tuloksiin lasketaan vain Suomessa saavutetut tulokset kyseiseltä vuodelta. 
• Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. 
• Tuloksiin lasketaan kasvattajan enintään 10 kasvatin näyttely- ja koetulokset (otsikot Koelajit ja 

Ulkomuoto) ja muista osa-alueista kaikkien kasvattien tulokset. 
• Tuloksiin lasketaan kasvattajan kasvattajaryhmän näyttelytulokset (enintään 3 tulosta). 
• Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan voittaja osa-aluekohtaisten pisteiden mukaan 

seuraavassa järjestyksessä: 1. terveys, 2. luonne, 3. ulkomuoto, 4. koelajit 

ARVIOITAVAT OSA-ALUEET PISTEINEEN 

Osa-alue pisteet Osa-alue pisteet 

Terveys   Ulkomuoto   

Lonkkakuvaustulos A/B/C 1 p 
Tuloksiin hyväksytään yksi tulos koiraa 
kohden virallisessa luokassa (enint. 10 
koiraa) 

Terveeksi todetut silmät 1 p Laatuarvostelu ERI + SA*) 1 p 

Polvet 0/0 1 p ROP/VSP *) lisäpiste 

Kyynärnivelet 0/0 1 p RYP-sijoitus lisäpiste  

Selkä LTV0/VA0/SPO0 1 p BIS-sijoitus  lisäpiste  

Virallinen, julkinen 
(yhdistyksen kotisivuilla) 
markkeritestitulos 

0,5 p     

Luonnetesti ja MH   *) tulos erikoisnäyttelyssä lisäpiste/koira 

SKL:n luonnetesti  
vähintään 75 p. 

1 p     



Hyväksytty MH-
luonnekuvaus 

1 p     

Jalostustarkastus    Valioarvot   

Osallistuminen 
jalostustarkastukseen 

1 p 
Suomen Kennelliiton 
vahvistama Suomen valioarvo 
tai kansainvälinen valioarvo 

1 p 

Hyväksytään jalostukseen 
2  

lisäpistettä 
    

Hyväksytään varauksella  1 lisäpiste      

Koelajit ja testit    Kasvattajaryhmä   

Tuloksiin hyväksytään yksi tulos koiraa 
kohden (enintään 10 koiraa). 

Tuloksiin lasketaan vähintään yksi ja 
enintään kolme tulosta virallisessa 
näyttelyssä. 

Tulos agilitykilpailussa 1 p 
Kasvattajaryhmäsijoitus 1-4 
KP 

1 p 

Tulos 
tottelevaisuuskokeessa 

1 p ROP-kasvattaja lisäpiste 

Tulos rally-tokokilpailussa 1 p ROP-kasvattaja 
erikoisnäyttelyssä tai BIS-
sijoitus virallisessa näyttelyssä 

lisäpiste 
Hyväksytty BH-koe 1 p 

Hyväksytty tulos 
pelastuskoirakokeessa 

1 p     

Osallistuminen 
paimennustestiin 

1 p 
    

Tulos MEJÄ -kokeessa 1 p 

Osallistuminen SM-
kilpailuun 

lisäpiste     
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