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DIREKTIV FÖR IFYLLANDE AV PROVPROTOKOLL

Alla provprotokollen sänds till kenneldistriktet eller den utnämnda granskaren av
provprotokollen, dock inte arrangörens exemplar. Efter att protokollen är granskade
skickas de vidare från kenneldistriktet till Kennelklubben och till de rasklubbar som deltagit
i provet.

Undantag för lydnads-, spår- och agilityproven, vars resultat inte skickas till
specialklubbarna.

De tekniska fel som kommit fram i granskningen bör meddelas till överdomaren och de
tävlande.

Den enskilda hundens bedömningsprotokoll följer med dataprotokollen till rasklubben och
Kennelklubben.

Enligt Kennelklubbens bestämmelser ska protokollen skickas till kenneldistriktet
inom en (1) vecka efter avslutat prov. Kenneldistriktet skickar protokollen vidare
enligt fördelning inom två (2) veckor till Kennelklubben och specialklubben.

Protokollen som skall till Kennelklubben sänds under adress:
Suomen Kennelliitto – Show Media Oy
Koetulokset
PL 20
79101 Leppävirta

Om det deltar hundar från flera rasklubbar i provet skall varje rasklubb få en kopia av
provprotokollet.

OBS! Resultaten från brukshundsprov skickas till Suomen Palveluskoiraliitto, från
vinthundarnas prov till Suomen Vinttikoiraliitto och från agility tävlingar till Suomen
Agilityliitto, som sedan skickar dem vidare till Kennelklubben.

En förteckning över raskoderna kan beställas från Showlink.

Tävlingsavdelningen på Kennelklubbens kansli svarar på eventuella frågor gällande
ifyllning av provprotokollen.

IFYLLANDE AV PROVPROTOKOLLET

Provprotokollet ifylls enligt följande:
- provets arrangör, plats och datum i respektive kolumner
- provformens förkortning, t.ex. AJOK, kenneldistrikt och dess nummer i respektive
kolumner
- provets karaktär markeras med ett kryss
- väder och före på provplatsen. Om de saknar betydelse för provet lämnas de tomma
- tilläggsuppgifter (överdomarberättelsen) kan skrivas i en bilaga om de inte ryms i det
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avsedda fältet
- namnet på den ansvariga provfunktionären, dennes medlemsnummer i Kennelklubben
samt domaraspiranternas namn i respektive kolumner
- raskod, samt hundens fullständiga namn med eventuellt kennelnamn, utan titlar
- registernumret korrekt skrivet (Obs! Ej höftledsresultat)
- i provprotokollet antecknas hundägarens hemkommun, inte hemort!
- resultat och poäng, om det i någon provform inte ges poäng lämnas kolumnen tom
- resultaten antecknas klassvis
- endast arabiska siffror används
- i de prov där det finns flera domare ska namnet och domarnumret på den domaren som

ansvarar
för hundens provresultat antecknas i kolumnen för anmärkningar

- sekreterarens namn och telefonnummer dagtid (Viktigt om det uppstår några
frågor om resultatet)

- överdomarens namn och domarnummer = medlemsnummer i Kennelklubben
antecknas

- hundar som är borta noteras inte i provprotokollet

INSKRIVNING AV RESULTAT
Eventuella poäng antecknas enligt provreglerna, t.ex. 48, 130,5 och 83,52

Drevprov (AJOK) och (BEAJ)
Om hunden utesluts eller avbryter antecknas istället för resultat ett streck (-)
t.ex. AJOK- eller BEAJ –

Vare sig poäng eller prisplacering (0) antecknas. I kolumnen för anteckningar antecknas ”uteslöts”
eller ”avbröt”.
OBS! I brukshundsprov antecknas en nolla (0) i stället för streck (-).

ÖVRIGA PROV
Om hunden (ägaren) avbryter antecknas streck (-) istället för pris och i kolumnen för anteckningar
skrivs ”avbröt” (keskeytti)
Om domaren avbrutit provgången antecknas som resultat (0) och i kolumnen för anteckningar
skrivs ”uteslöts” (keskeytettiin)

INTERNATIONELLA PROV
På internationella prov fogas i anmärkningskolumnen vid hundens namn som fått
bruksprovscertifikat CACIT, CACIOB, CACIAG, CACIL och även reserv-CACIT, reserv-CACIOB,
reserv-CACIAG och reserv-CACIL, ifall överdomaren så bestämmer.

Hund som har erhållit bruksprovscertifikat anmäls av Kennelklubben till FCI, som sedan dateras
och FCI skickar bruksprovscertifikatskortet tillbaka till Kennelklubben. Kennelklubben skickar det
vidare till hundens ägare om en ägaranmälan är gjord, i annat fall skickas kortet till provets
arrangör.
OBS! Resultaten skall sändas till FCI inom 3 månader från att INT provet hållits, för att få
CACIT, CACIOB, CACIAG och CACIL bestyrkta.

ÖVRIGA DIREKTIV
Vid brukshundsprov antecknas de olika terrängformerna på samma provprotokoll, ty
terrängformens förkortning anger de olika provformerna.
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Om en blankett inte räcker till, ska man längst ner på den första blanketten anteckna antalet
protokoll som provet omfattar. Fortsättningsblanketterna numreras i högra hörnet upptill enligt
följande: om det finns 5 protokoll sammanlagt, dvs. 1 provprotokoll och 4 fortsättningsblad:
andra blanketten 2/5
tredje blanketten 3/5
fjärde blanketten 4/5
femte blanketten 5/5

Detta numreringssätt gör att det möjligt för Kennelklubben att kontrollera att alla blanketter, som
hör till provprotokollet har kommit fram.

RESULTAT
Klasskoder

SOV = anlagsprov soveltuvuuskoe (vepe)
NUO = unghundsklass nuortenluokka
ALO = nybörjarklass alokasluokka
AVO ÖKL = öppenklass avoinluokka
VOI SKL = segrarklass voittajaluokka
EVL = elitklass erikoisvoittajaluokka
LUT grader = grythundsanlagsprov luolakoirien taipumuskoe

Resultatalternativ
1 = första pris
2 = andra pris
3 = tredje pris
- = avbröt
0 = utesluten

Poäng: skrivs med arabiska siffror i de provformer där poäng används
Anmärkningskolumnen

Avbröt
Utesluten
SERTK = i Finland erhållet certifikat
CACIT = certifikat på internationellt prov
CACIOB = certifikat på internationellt lydnadsprov
CACIL = certifikat på internationell löptävling
CACIAG = certifikat på internationell agility-tävling

SPECIELLA DIREKTIV FÖR PROV OCH KAMPER

I anmärkningsfältet skrivs för segraren dess uppnådda titel och årtal enligt rasvisa direktiv.
Kennelklubben skriver in titeln i hundens data.

PROVTYP PROVFORM FÖRKORTNING

1 Drevprov 1 Drevprov AJOK

2 Drevprov för beagle BEAJ

3 Drevprov på räv KEAJ

4 Drevprov för drever DRAJ

5 Drevprov på räv; drever DKAJ

6 Drevprov för taxar MÄAJ
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2 Fågelskallprov 7 Prov för skällande fågelhundar LINT

3 Storviltsprov 8 Älghundsprov HIRV

9 Anlagsprov på björn KARH

4 Spårprov 10 Älgspårprov HIRV-J

11 Spårprov på skadat hjortdjur VAHI

12 Viltspårprov MEJÄ

13 Spårprov för blodhundar HIJÄ

5 Hönshundsprov 14 Specialprov för hönshundar KAER

15 Fältprov för hönshundar KAKE

16 Skogsprov för hönshundar KAME

17 Fjällprov för hönshundar KATU

6 Retrieverprov 18 Anlagsprov för retrievers NOU

19 Jaktprov-A för retrievers NOME-A

20 Jaktprov-B för retrievers NOME-B

21 Praktiskt jaktprov för retrievers NKM

22 Working test för retrievers NOWT

7 Spanielprov 23 Anlagsprov för spaniels SPA

24 Jaktprov för spaniels SPME

25 Jaktprov för spaniels-vatten SPME-V

26a Jaktprov för wachtelhund WACH

b Skogsprov för vachtelhund WACH-M

8 Grythundsprov 27 Naturgrytsrevidering LUO

28 Anlagsprov för grythundar LUT

29 Jaktprov för grythundar LUME

30 Vattenvillebrådsprov för terriers och taxar VERI

31 Dvärgtaxarnas bruksanlagsprov PIKA

9 Prov för arktiska draghundar 32 Bruksprov för slädhundar REKÄ

33 Tävlingsprov för slädhundar REK

34 Lassdragningsprov för alaskan malamuute KVK

10 Vinthundsprov 35 Löptävling på bana för vinthundar VIR

36 Terränglöptävling för vinthundar VIC

36a Terränglöptävling f vinthundar-rhodesian VIC-R

11 Lydnadsprov 37 Lydnadsprov TOKO

12 Agilityprov 38a Agilityprov (agilitybana) AGI-A

B Agilityprov (hoppbana) AGI-H

13 Vattenräddningsprov 39 Vattenräddningsprov VEPE

14 Mentaltest 40 Mentaltest LTE

15 Brukshundsprov 41 Beteendeprov PAKK

42 Spårprov för brukshundar PAJÄ

43 Uppsökningsprov för brukshundar PAHA
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44 Stafettprov för brukshundar PAVI

45 Skyddsprov för brukshundar PASU

46 Sökprov för brukshundar PAEK

47 Specialspårprov för brukshundar PAEJ

48 Ledarprov för brukshundar PAOP

49 Dragprov för brukshundar PAVH

16 Räddningshundsprov 50 Räddningsspårprov nationell PEJÄ

51 Räddningsuppsökningsprov PEHA

52 Räddningsruin A-prov PERA-A

53 Räddningsruin B-prov PERA-B

54 Havs- och sjöräddningsprov PEME

55 Räddningslämplighetstest internationella PESO

56 Räddningsspåring A-prov PEJÄ-A

57 Räddningsspåring B-prov PEJÄ-B

58 Räddningssökning A-prov PEHA-A

59 Räddningssökning B-prov PEHA-B

60 Räddningsruinprov A-prov PERA-A

61 Räddningsruinprov B-prov PERA-B

17 Vallhundprov 62
Vallhundsprov för australian kelpie och
border collie

PAIM-
BC&AK

63 Vallhundsprov PAIM

64 Anlagsprov f vallhund PAIM-T

65 Förprov f vallhund PAIM-E

18 MH-mentalbeskrivning 66 MH

19 Hunddans 67a Att följa i takt med musiken KT

b Fritt program KT-V

20 Rally lydnad 68 Rally lydnad RT

KENNELDISTRIKTENS NUMMER OCH NAMN

01 Södra Tavastlands kenneldistrikt rf Etelä-Hämeen kennelpiiri ry.

02 Södra Österbottens kennelkistrikt rf Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry.

03 Kainuu kenneldistrikt rf Kainuun kennelpiiri ry.

04 Mellersta Österbottens kenneldistrikt rf Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry.

05 Mellersta Finlands kenneldistrikt rf Keski-Suomen kennelpiiri ry.

06 Kymmene läns kenneldistrikt rf Kymenläänin kennelpiiri ry.

07 Lappland kenneldistrikt rf Lapin kennelpiiri ry.

08 Egentliga Finlands kenneldistrikt rf Varsinais-Suomen kennelpiiri ry.

09 Norra Tavastlands kenneldistrikt rf Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry.

10 Norra Karelens kenneldistrikt rf Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry.



6

11 Norra Österbottens kenneldistrikt rf Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry.

12 Norra Savolax kenneldistrikt rf Pohjois-Savon kennelpiiri ry.

13 Salpausselkä kenneldistrikt rf Salpausselän kennelpiiri ry.

14 Satakunda kenneldistrikt rf Satakunnan kennelpiiri ry.

15 Stor-Savolax kenneldistrikt rf Suur-Savon kennelpiiri ry.

16 Nylands kenneldistrikt rf Uudenmaan kennelpiiri ry.

17 Vasa kenneldistrikt rf Vaasan kennelpiiri ry.

18 Ålands kenneldistrikt rf.

19 Helsingforsnejdens kenneldistrikt rf Helsingin seudun kennelpiiri ry.

SKÄLLANDE FÅGELHUND (LINT)

49 finsk spets 304 rysk-europeisk laika
48 karelsk björnhund 305 östsibirisk laika
276 norrbottenspets 306 västsibirisk laika

ex. LINT-AVO 1, 76 = 1. pris öppen klass, 76 poäng
LINT-VOI 2, 74 = 2. pris segrarklass, 74 poäng

RIKSMATCHEN HAUKKU FÖR FINSK SPETS
Till segrarens namn fogas M-årtalet

NORRBOTTENSPETSARNAS FINSKA MÄSTERSKAP
Till segrarens namn fogas M-årtalet

LANDSKAMPEN FINLAND-SVERIGE-NORGE FÖR FINSK SPETS
Till segrarens namn fogas PM-årtalet

ÄLGHUNDSPROV (HIRV)

49 finsk spets 276 norrbottenspets
48 karelsk björnhund 304 rysk-europeisk laika
42 jämthund 305 östsibirisk laika
306 västsibirisk laika 242 norsk älghund, grå
268 norsk älghund, svart 903 svensk vit älghund
907 hälleforshund

ex. HIRV-1, 78, = 1.pris 78 poäng
HIRV-0, 9, = inget pris, 9 poäng
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ÄLGHUNDARNAS ÄLGSPÅRPROV (HIRV-J)

De raser, som har rätt att delta är de, som har rätt att delta i älghundsprov samt de hundar, som har
godkänt resultat från spårprov på skadat hjortdjur (VAHI).

ex. HIRV-J 1 = godkänt resultat
HIRV-J 0 = underkänt resultat

SPÅRPROV PÅ SKADAT HJORTDJUR (VAHI)

I provet får alla raser delta. Hundföraren ska ha ett giltigt jaktkort samt godkänt och giltigt skjutprov
enligt jaktlagen och jaktförordningen.

ex. VAHI 1 = godkänt resultat
VAHI 0 = underkänt resultat

ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)

I provet får alla de raser delta som har rätt att delta i älghundsprov.

ex. KARH 1 = godkänt resultat
KARH 0 = underkänt resultat

RIKSMATCHEN HIRVENHAUKUT FÖR KARELSKA BJÖRNHUNDAR
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

ÄLGHUNDSMÄSTARMATCHEN (för raser som tillhör Suomen Harmaahirvikoirajärjestö)
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

HIRVIHERRA FÖR FINSK SPETS
Till segrarens namn fogas titeln HH-årtalet.

DROTTNINGMATCHEN FÖR KARELSKA BJÖRNHUNDSTIKAR
Till segrarens namn fogas titeln KR-årtalet.

ÄLGHUNDSMÄSTARINNEMATCHEN (för de tikar vars raser tillhör SHHJ)
Till segrarens namn fogas titeln MR-årtalet.

FM-ÄLGHUNDSTÄVLING FÖR LAIKOR
(rysk-europeisk laika, östsibirisk laika, västsibirisk laika)
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

SPÅRPROV PÅ SKADAT KLÖVVILT (VAHI)

Rätt att delta för alla raser. Hundens förare skall ha jaktkort och godkänt och i kraftvarande
skytteprov enligt jaktlagen och förordningen.
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ex. VAHI 1 =godkänt
VAHI 0 =underkänt

DREVPROV (AJOK)

Rätt att delta har alla raser som tillhör FCI-grupp 6.

OM DET PÅ SAMMA PROV BLIR RESULTAT PÅ BÅDE BARMARK (P) OCH SNÖFÖRE (L)
SKALL RESULTATEN SKRIVAS PÅ SKILDA PROVPROTOKOLLSBLAD.

Om hunden avstängs eller avstår från provet skall ett streck (-) noteras istället för placering, tex
AJOK-. Istället för placerig eller poäng noteras ”avstod” eller ”utesluten”

ex. AJOK-1 82,5 = 1.pris i drevprov, 82,5 p
AJOK- = avstod eller utesluten

RIKSMATCHEN KILPA FÖR FINSK STÖVARE
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

HARJAKTSMÄSTERSKAP FÖR RYSK STÖVARE
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

DREVPROV FÖR BEAGLE (BEAJ)

161 beagle 904 estländsk stövare

OM DET PÅ SAMMA PROV BLIR RESULTAT PÅ BÅDE BARMARK (P) OCH SNÖFÖRE (L)
SKALL RESULTATEN SKRIVAS PÅ SKILDA PROVPROTOKOLLSBLAD.

On hunden avstängs eller avstår från provet skall ett streck (-) noteras istället för placerig, tx. BEAJ-.
Istället för placering eller poäng noteras ”avstod” eller ”avstängd”.

ex. BEAJ- 2, 55,26 = 2.pris i drevprov för beagle, 55,26 poäng

Resultatet för en estländsk stövare antecknas i provprotokollet för AJOK

BEAGLARNAS DREVVINNARMATCH
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

DREVPROV PÅ RÄV (KEAJ)

Rätt att delta har alla raser som tillhör FCI-grupp 6.

ex. KEAJ-1 82 = 1.pris, 82 poäng

RÄVMATCHEN (för finsk stövare)
Till segrarens namn fogas titeln KK-årtalet.

RÄVDREVSMÄSTERSKAP FÖR AMERIKANSK RÄVHUND
Till segrarens namn fogas titeln RM-årtalet.
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DREVPROV FÖR DREVER (DRAJ)

130 drever 67 petit basset griffon vendeen
254 alpstövare 33 grand basset griffon vendeen
35 gascogne basset 36 bretagne basset
34 basset artesian normand 294 utterhund
163 basset hound

ex. DRAJ-VOI 2, 62,55 = 2.pris i segrarklass, 62,55 poäng
DRAJ-AVO 3, 51,58 = 3.pris i öppen klass, 51,58 poäng

DREVRARNAS FINSKA DREVMÄSTERSKAP
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

FM-PROV FÖR BASSET
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

DREVPROV PÅ RÄV FÖR DREVER (DKAJ)

130 drever 67 petit basset griffon vendeen
35 gascogne basset 33 grand basset griffon vendeen
34 basset artesian normand 36 bretagne basset
163 basset hound 294 utterhund

DRAJ och DKAJ har samma bedömningsgrunder och prisplaceringarna motsvarar varandra. I
rävprov för drever finns endast öppen klass (AVO). Om det på samma prov tävlas både i drevprov
och drevprov på räv ska resultaten skrivas på skilda protokoll.

ex. DKAJ-AVO 2, 62,55 = 2. pris i öppen klass, 62,55 poäng

DREVPROV FÖR TAXAR (MÄAJ)

148.21 korthårig kanintax 148.13 strävhårig normalstor tax
148.22 korthårigdvärgtax 148.31 långhårig kanintax
148.23 korthårig normalstor tax 148.32 långhårig dvärgtax
148.11 strävhårig kanintax 148.33 långhårig normalstor tax
148.12 strävhårig dvärgtax

ex. MÄAJ-1 60,26 = 1.pris, 60,26 poäng

FM-DREVPROV FÖR TAXAR
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

VILTSPÅRPROV FÖR JAKTHUNDAR (MEJÄ)

I provet har alla raser rätt att delta.

ex. MEJÄ-AVO 1, 44, = 1-pris i öppen klass, 44 poäng
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MEJÄ-VOI 0 = segrarklass, provet avbröts

FM I SPÅRPROV
Till segrarens namn fogas titeln JM-årtalet.

SPÅRPROV FÖR BLODHUNDAR (HIJÄ)

84 blodhund

ex. HIJÄ-ALO 0 = nybörjarklass, underkänt resultat
HIJÄ-AVO 1 = öppen klass, godkänt resultat
HIJÄ-VOI 1 = segrarklass, godkänt resultat

BRUKSANLAGSPROV för DVÄRG- OCH KANINTAXAR (PIKA)

148.21 korthårig kanintax 148.12 strävhårig dvärgtax
148.22 korthårig dvärgtax 148.31 långhårig kanintax
148.11 strävhårig kanintax 148.32 långhårig dvärgtax

ex. PIKA1 = godkänt resultat
PIKA0 = underkänt resultat

GRYTHUNDSPROV (LUT, LUO, LUME, VERI)

148.13 strävhårig normalstor tax 4 cairnterrier
148.23 korthårig normalstor tax 10 borderterrier
148.33 långhorig normalstor tax 70 lakelandterrier
12 släthårig foxterrier 78 welshterrier

169 strävhårig foxterrier 103 tysk jaktterier
339 parson Russell terrier 246 ceskyterrier
341 brasiliansk terrier (end. VERI 345 jack russel terrieri

Anlagsprov för grythundar LUT
Naturgrytsrevidering LUO
Jaktprov för grythundar LUME

Vattenvillebrådsprov för terrier och taxar VERI

ex. LUTB 41 = utvecklingsgrad B, 41 poäng
LUTC 39 = utvecklingsgrad C, 39 poäng
LUO 1 = godkänd naturgrytsrevidering
LUME 1 = godkänt jaktprov för grythundar
LUME 0 = underkänt jaktprov för grythundar
VERI 1, 27 = 1.pris i vattenvillebrådsprov för grythundar, 27 p
VERI 3,9 = 3.pris i vattenvillebrådsprov för grythundar, 9 p
VERI 0, 8 = oplacerad i vattenvillebrådsprov, 8 poäng

PROV FÖR SPANIEL (SPA, SPME, SPME-V)
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167 amerikansk cockerspaniel 124 irländsk vattenspaniel
301 american water spaniel 314 kooikerhondje
105 barbet 298 lagotto romagnolo
109 clumber spaniel 37 portugisisk vattenhund

5 cockerspaniel 127 sussexinspaniel
125 engelsk springer spaniel 104 wachtelhund
336 perro de aqua espanol 126 welsh springerspaniel
123 fieldspaniel 221 wetterhoun

Anlagsprov för spaniel SPA

ex. SPA 1 = godkänt anlagsprov
SPA 0 = underkänt anlagsprov

Jaktprov för spaniel SPME = övriga fåglar
SPME-V = vattenfåglar

ex. SPME-VOI 2, 98, = 2. pris i segrarklass, 98 poäng

FM I JAKTPROV FÖR SPANIEL
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

JAKTPROV för WACHTELHUND (WACH, WACH-M)

104 wachtelhund

ex. WACH-M1 = godkänt skogsprov
WACH-M 0 = underkänt skogsprov
WACH NUO 1 = fått minst 7 p i varje bedömningsmoment
WACH ALO 2 = fått minst 5 p i varje bedömningsmoment
WACH AVO 3 = fått minst 2 p i varje bedömningsmoment

HÖNSHUNDSPROV (KAKE, KAME, KATU, KAER)

KANAKOIRAKERHO-HÖNSHUNDSSEKTIONENS PROV
För alla raser som hör till FCI:s grupp 7.

Fältprov KAKE
Skogsprov KAME
Fjällprov KATU

På proven KAKE, KAME, KATU ELIT och KEV kan brukscertifikat utdelas (SERTK), noteras i
anmärkningskolumnen på provprotokollet.

ex. KAKE-VOI 1, SERTK = 1.pris i segrarklass i fältprov med SERTK
KAME-AVO 0 = öppen klass i skogsprov, inget resultat
KATU-NUO 2 = 2.pris i unghundklass i fjällprov

KANAKOIRAKERHON- HÖNSHUNDSSEKTIONENS RIKSPROV
Stående engelska fågelhundar, raserna 301, 304, 303, 305, 330
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Mästerskapstävlingarna
Fältsegrartävling (KEV). Tillsegrarens namn fogas titeln M-årtalet.

Riksprov
Derby (DER) Till segrarens namn fogas titeln DV-årtalet
Elit-tävlingen (ELIT) Till segrarens namn fogas titeln Elit-årtalet
Guldpokalen (KUL) Till segrarens namn fogas titeln KM-årtalet

VORSTEHERSEKTIONENS PROV
För alla raser som hör till FCI:s grupp 7.

Specialprov för hönshundar KAER
Till provresultatet bifogas koderna enligt följande:

- skogsfågel (orre, tjäder, järpe, ripa) kod M
- rapphöna, fasan kod F
- annat jaktvillebråd utan kod
- om det under provet fällts villebråd av ovan nämnt slag antecknas dessutom kod P

ex. KAER-VOI 1, 82 FP = 1.pris i segrarklass, 82 poäng, rapphöns/fasan, villebrådet
nedlagt

VORSTEHERSEKTIONENS RIKSMATCH
Alla raser som ingår i Saksanseisojakerho.

Villebrådsmästerskapstävlingarna (Villebrådshundprov)
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

Riksmatchen (Junkkari)
Till segrarens namn fogas titeln J-årtalet.

RETRIEVERPROV (NOU, NOME-B, NKM, NOME-A, NOWT)

110 curly coated retriever 121 flat coated retriever
111 golden retriever 263 chesapeake bay retriever
122 labrador retriver 312 nova scotia duck tolling retriever

Noutajien taipumuskoe NOU

ex. NOU 1 = godkänt anlagsprov
NOU 0 = underkänt anlagsprov

Jaktprov-B för retrievers NOME-B (prov på kallt villebråd)

ex. NOME-B, ALO, 3 = 3.pris i nybörjarklass i Jaktprov-B för retrievers
NOME-B, AVO, - = föraren avbröt, öppen klass i jaktprov-B för retr.
NOME-B, VOI, 2 = 2.pris i segrarklass i jaktprov-B för retrievers

Praktiskt jaktprov för retrievers NKM

ex. NKM 1 = godkänt praktiskt jaktprov
NKM 0 = underkänt praktiskt jaktprov
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Jaktprov-A för retrievers NOME-A (prov på varmt villebråd)

ex. NOME-A, 1, SERT = 1.pris med CERT i jaktprov-A för retrievers

Working test för retrievers NOWT

ex. NOWT-ALO, 1, 95 = 1.pris i nybörjarklass i WT för retrievrarna, 95 p
NOWT-AVO, 0, 25 = 0 resultat i öppenklass i WT för retrievrarna,25p
NOWT-VOI, 3, 43 = 3.pris i segrarklass i WT för retrievrarna, 43 p

FM-JAKTPROV FÖR RETRIEVERS
Till segrarens namn fogas titeln NM-årtalet.

BRUKSHUNDSPROV

Godkänt beteendeprov krävs för att få delta i brukshundsproven. Gäller dock inte PAOP- eller PAVE-
proven.

Beteendeprov (PAKK) (BH-prov) Alla raser får delta i detta prov.
Spårprov (PAJÄ)
Sökprov (PAVI)
Uppsökningsprov (PAHA)
Eftersöksprov (PAEK)
Skyddsprov (PASU)
Specialspårprov (PAEJ)
Ledarhundsprov (PAOP)
Dragprov (PAVH)

Raser som har rätt att delta finns på Suomen Palveluskoiraliittos hemsida:
www.palveluskoiraliitto.fi/koetoim.htm

ex. PAKK, 1, BH = godkänt beteendeprov, BH skolningsgrad
PAVI-1, 1, 295, VK 1 = 1.pris i nybörjarklass i stafettprov, 295 poäng. skolningsgrad 1
PAJÄ-2, 0, 150 = spårprov, 2-klas, 0-resultat, 150 poäng

BRUKSHUNDARNAS FINSKA MÄSTERSKAP
FM-provet ordnas enligt provart i PAJÄ, PAVI, PAHA, PAEK, PASU och PAOP.
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

BRUKSHUNDARNAS FM I SPECIALSPÅR (PAEJ)
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

FINSKA MÄSTERSKAPEN I DRAGPROV (PAVH)
Till segrarens namn fogas titeln VKM-årtalet.

RÄDDNINGSHUNDSPROV

Alla raser har rätt att delta, godkänt BH-prov är ett krav för att få tävla.
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Nationellt räddningshundsprov PEKO
Rädningsspårprov PEJÄ
Rädningsuppsökningsprov PEHA
Räddningsruinprov-A PERA-A
Räddningsruinprov-B PERA-B
Havs- och sjöräddningsprov PEME

Det nationella räddningshundsprovet är antingen godkänt eller underkänt.

ex. PEHA, 1 = godkänt räddningsuppsökningsprov
PERA-B, 0 = underkänt räddningsruinprov-B

Internationella räddningshundsprov IPOR skolningsgrad
Lämplighetstest PESO RH-E
Räddningsspår A-prov PEJÄ-A RH-FA
Räddningsspår B-prov PEJÄ-B RH-FB
Räddningssök A-prov PEHA-A RH-FLA
Räddningssök B-prov PEHA-B RH-FLB
Räddningsruinprov-A PERA-A RH-TA
Räddningsruinprov-B PERA-B RH-TB

I de internationella räddningshundstävlingarna används poäng.

ex.PEJÄ-A, 2, 255, RH-FA = 2-resultat i räddningsspår A-prov, 255 p. Skolningsgrad RH-
FA

PERA-A, 0, 188 = 0-resultat i räddningsruinprov-A, 188 p.

FINSKA MÄSTERSKAPET FÖR RÄDDNINGSHUNDAR
De internationella räddningshundsreglerna (IPOR) används.
Till segrarens namn fogas titeln M-årtalet.

MENTALTEST (LTE)

Alla raser har rätt att delta.

LTEP plusresultat
LTEM minusresultat
LA skotträdd/skottberörd

ex. LTEP 107 = mentaltest, pluspoäng 107
LTEM 16 = mentaltest, minuspoäng 16

VATTENRÄDDNINGSPROV (VEPE)

50 new foundland 226 landseer

Övriga raser har rätt att delta efter ett godkänt resultat i lämplighetsprovet.

ex. VEPE-ALO 1, 90 = 1.pris i nybörjarklass, 90 poäng
VEPE-VOI 3, 75 = 3.pris i segrarklass, 75 poäng
VEPE-SOV 1, (82) = godkänt lämplighetstest, 82 poäng
VEPE-SOV 0, (31) = underkänt lämplighetstest, 31 poäng
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MÄSTERSKAPEN I VATTENRÄDDNING
Till segrarens namn fogas titeln VM-årtalet.

VINTHUNDSPROV (VIC, VIR)

Ett resultat som berättigar till brukschampionat skall noteras i provprotokollets anmärkningskolumn
som SERTK.

Rätt att delta har alla raser som hör till Vinttikoiraliitto samt 103 basenji och 146 rhodesian ridgeback
(VIC).

TERRÄNGLÖPNING VIC

ex. VICA, 9, 208, VICL 2, 236, SERTK = 9.a i terränglöpets försökheat, 208 poäng,
2.placerin i finalen, 236 poäng, SERTK

VIC-R =terränglöpning för rhodesian ridgeback, poäng
och placering som för VIC

VIA =i terrängtävling för grupp om 3 hundar, poäng
och placering som i VIC

BANLÖPNING VIR

ex. VIRA 2, 35,25 VIRL 3, 36,37 = 2.plats i försöksheatet, 35,25 sek., 3.plats i
finalen, 36,37 sek.

VIRA 3, 36,00 VIRL0 = 3.plats i försöksheatet, 36,00 sek, diskad i
finalen.

VIRX placeringslopp Tiden noteras i poängkolumnen.

FINSKA TERRÄNGMÄSTERSKAPEN
För titeln FM tävlar man i alla raser som deltar, minst 6 hundar.
Till segrarens namn fogas i anmärkningsfältet titeln SMM-årtalet.

FINSKA
FM titeln kan utdelas, då varje tävlingsklass har minst sex (6) grupper. Till segrarens namn fogas i
anmärkningsfältet SAM-årtalet.

FINSKA BANMÄSTERSKAPEN
För titeln FM tävlar man i alla raser som deltar, minst 6 hundar.
Till segrarens namn fogas titeln SRM-årtalet.

SLÄDHUNDSPROV (REK, REKÄ)

I provet får alla raser delta

Bruksprov för slädhundar (REKÄ)



16

Tävlingsprov för slädhundar (REK)

ex: REKÄ-JOH 1, 28,5 = 1.pris i ledarhundsklass i bruksprov för slädhundar, 28,5p
REKÄ-YLE 2, 25, = 2.pris i allmän klass i bruksprov för slädhundar, 25 poäng
REK1 = berömligt i tävlingsprov för slädhundar
REK0 = inget pris i tävlingsprov för slädhundar

FINSKA MÄSTERSKAPEN FÖR SLÄDHUNDARNAS TÄVLINGSPROV (endast för
slädhundsraserna)
Till segrarens namn fogas titeln SM-REK + klass-årtalet
ex. SM-REK 6-årtal

FINSKA MÄSTERSKAPEN I SLÄDHUNDARNAS BRUKSPROV (endast för slädhundsraserna)
Till segrarens namn fogas titeln SM-REKÄ-YLE-årtalet eller SM-REKÄ-JOH-årtalet

LASSDRAGNINGSPROV FÖR ALASKAN MALAMUTE (KVK)

243 alaskan malamute

ex. KVK 1 = godkänd
KVK 0 = underkänd

VALLHUNDPROV FÖR AUSTRALIAN KELPIE OCH BORDER COLLIE
(PAIM-BC&AK)

293 australian kelpie 297 border collie

En hund av annan ras har rätt att delta efter att med godkänt ha genomgått ett förprov för vallhundar.

ex. PAIM1,79 = I –klassen, 2.prisen 79 poäng
PAIM2, 93 = II –klassen, 1.prisen 93 poäng
PPR1 = godkänd prestation på grundbana, I-klass

VALLHUNDSPROV OCH ANLAGSPROV, FÖRPROV (PAIM, PAIM-T, PAIM-E)

för vallande raser inom FCI-rasgrupperna 1, 2 och 5, med undantag för bordercollie och kelpie

Vallprov
ex. PAIM klass 1, 53 p = 53 p i lägsta klass, rätt att byta klass

PAIM klass 2, 66 p = 66 p i andra klass
PAIM klass 3, 75 p = 75 p i högsta klass, underkänt

Anlagsprov för vallhund
ex. PAIM-T 1 =godkänt anlagsprov f vallhund

PAIM-T 0 =underkänt anlagsprov

Förprov för vallhund
ex. PAIM-E 78 p =godkänt genomförande av förprov
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PAIM-E 59 p =underkänt

MH – MENTALBESKRIVNING (MH)

Alla raser har rätt att delta.

Provprotokollet (ATK-blanketten) fylls i på normalt sätt men inga poäng.

LYDNADSPROV (TOKO)

Alla raser har rätt att delta.
I provprotokollet noteras inte hundar av blandras.

ex: TOKO-ALO 2, 152 = 2.pris i nyborjarklass, 152 poäng
TOKO-AVO 1, 180 = 1.pris i öppen klass, 180 poäng
TOKO-VOI 1, 315 = 1.pris i segrarklass, 315 poäng
TOKO-EVL1, 300 = 1.pris i elitklass, 300 poäng.

FINSKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD
Till segrarens namn fogas titeln TSM-årtalet.

AGILITY (AGI-A, AGI-H)

Alla raser har rätt att delta. I provprotokollet noteras inte hundar av blandras.

ex.
AGI-A, Miniklass 1, 2, 0,00, SERT = Agility-mini, klass1, 2.placerig, resultat 0,00 certifikat
AGI-A, Mediklass 3, 0, 26,01 = Agility-midi, klass3, 0placering, resultat 26,01
AGI-H, Maxiklass 2, hyl. = Agility-maxi, klass2, underkänt resultat

Hundarna får placering utgående ifrån resultat 0,00 - 25.99

FINSKA MÄSTERSKAPET I AGILITY
Mästerskapet avgörs i alla tre storleksklasser (mini, medi ja maxi)
Till segrarens namn fogas titeln SM-årtalet.

DANS för HUNDAR (KT och KT-V)

Alla raser har rätt att delta. I provprotokollet antecknas inte resultat av en x-ras

ex. ALO 175,00 KM = nybörjarklass 175 p, hedersomnämnande
AVO 86,33 = öppen klass 86,33 p
VOI 194,75 KM, CERT = segrarklass 194,75 p, hedersomnämnande,

certifikat

Ett särskilt friprogram (KT-V) och att följa i takt med musiken (KT)



18

RALLY-LYDNAD (RT)

I tävlingen får alla raser delta. I provprotokollet antecknas inga resultat för X-ras hundar.

ex. ALO 71, ALO 1, RTK 1 =nybörjarklass 71 p, godkänd prestation, skolningskod
VOI 19, VOI 0 =segrarklass 19 p, underkänt resultat
MES 92, MES 1 =mästarklass 92 p, godkänd prestation


