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1. Distriktsutbildarens ställning  

Distriktsutbildaren utses av Finska kennelklubben på förslag av kenneldistriktet. Han 
företräder klubben och är dess förtroendeman.                 

På uppdrag eller begäran av Kennelklubben, kenneldistrikten och medlemsföreningarna utför 
distriktutbildaren utbildning och upplysning i kennelfrågor självständigt enligt den 
verksamhetsplan, som uppgjorts för kenneldistriktet.

Distriktsutbildaren ansvarar för följande kurser:

Kurs   Arrangör  

Grundkurs för uppfödare FKK/kenneldistriktet
Fortutbildningskurs för uppfödare FKK/kenneldistriktet
Utbildning av provfunktionärer (grundkurs) FKK/kenneldistriktet
Grundkurs för överdomare FKK/kenneldistriktet
Grundkurs för exteriördomare FKK
Kurs för id-märkare FKK/kenneldistriktet

2. Val, utbildning och auktorisering

Finska Kennelklubbens styrelse väljer, utnämner och avskedar distriktsutbildaren på förslag 
av kenneldistriktet. Det kan finnas flera distriktsutbildare i kenneldistriktet, om det anses vara 
nödvändigt.                   

Kennelklubben utbildar den föreslagna personen och förser denne med arbetsmaterial.                                   

Personen skall uppfylla följande minimikrav:                      

- medlem i Kennelklubben
- auktoriserad ringfunktionär och skall ha genomgått teoridelen i 

provfunktionärkursen (grundkurs)
- genomgått och godkänts i grund- och fortutbildningskurs för uppfödare
- äga mångsidig kännedom om kennelverksamheten                              
- vara aktiv i kennelarbetet och delta i föreningsverksamheten     
- äga god muntlig och skriftlig framställningsförmåga                       
- vara villig att utveckla sig själv och kunna tillgodogöra sig nya saker        
- åtnjuta allmänt förtroende i kennelverksamheten.         

Kennelklubben ansvarar för distriktutbildarnas fortutbildning och kompletteringskurser, som 
utbildaren skall delta på minst varannan gång.



Verksamhet

I huvudsak koncentreras distriktsutbildarens arbete till det egna kenneldistriktet, men vid 
behov kan hans sakkännedom även användas i andra delar av landet.

Distriktsutbildaren gör årligen upp en verksamhetsplan och budget för distriktets utbildning 
och presenterar dem för kenneldistriktet. Distriktsutbildaren sänder årligen en berättelse över 
verksamheten till kenneldistriktet och till Kennelklubben. Verksamhetsberättelsen och -
planen skall sändas till Kennelklubben inom januari månad.

Distriktsutbildaren skall förhålla sig opartisk och objektiv till alla kennelintresserade.

4. Kostnader    

Kenneldistriktet står för distriktsutbildarens kostnader för i punkt 1 nämnda kurser i enlighet 
med Kennelklubbens resereglemente.                    

Kennelklubben står för kostnader, som hänför sig till distriktsutbildarens utbildning.

Finska Kennelklubben deltar i distriktsutbildarnas resekostnader och dagtraktamenten inom 
ramen för den budget, som fullmäktige godkänt för året. Kenneldistriktet skall meddela 
klubben, hur ersättningen använts, på det sätt som stipulerats.

5. Styrelsen kan vid särskilda skäl avvika från dessa direktiv.

7.4.2005 mn/ss


