Ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Godkänt av Kennelklubbens styrelse 26.11.2006. Gäller från 1.1.2007.

A. ALLMÄNNT BESVÄRSFÖRFARANDE
Bedömning som utförts enligt reglerna kan inte överklagas.
Meningsskiljaktigheter
Prov, tävlingar och mentaltester:
Meningsskiljaktigheter ska anmälas före provet, tävlingen eller testet avslutas, skriftligt med
Kennelklubbens blankett till den domare eller överdomare som ansvarar för evenemanget.
Denne bör, efter att ha satt sig in i frågan, sträva efter att genast avgöra den.
Provet, tävlingen eller mentaltestet anses vara avslutat en timme efter att resultaten har
offentliggjorts.
Om meningsskiljaktigheten inte anmälts under provet, tävlingen eller mentaltestet har
besvärsrätten gått förlorad.
Provets överdomare ska redogöra för besvärsförfarandet för den som söker ändring.
Besvärstid, besvärsavgift och fortsatta besvär
En part som är missnöjd med ett beslut som fattats av ansvarig domare eller överdomare
ska överklaga beslutet hos det kenneldistrikt som beviljat eller förordat provet, inom fjorton
(14) dagar från den händelse som lett till överklagan. För bruksprovs del görs överklagan
hos Suomen Palveluskoiraliitto, för vinthundprovs del hos Suomen Vinttikoiraliitto och för
agilitytävlingars del hos Suomen Agilityliitto. Då ärendet behandlas ska utlåtande av alla
berörda parter vara bifogade.
Som part betraktas en person vars intressen beslutet gäller.
Besvärsavgiften är två (2) gånger deltagaravgiften. Besvärsavgiften ska bevisligen betalas
till den som beviljat provet innan besvärstiden gått ut. Besvärsavgiften gäller inte för
bedömande domare, bestyrelsen eller dess medlem.
Besvärsavgiften återbetalas när besväret slutgiltigt avgjorts och besväret ansetts vara
befogat.
Kenneldistriktet, Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Vinttikoiraliitto och Suomen
Agilityliitto ska avgöra ärendet inom sextio (60) dagar och beslutet ska ges för kännedom
till den som överklagat per rekommenderat brev eller på annat bevisbart sätt. En part som
är missnöjd med beslutet kan överklaga beslutet till Kennelklubbens styrelse inom sju (7)
dagar räknat från den tidpunkt då kännedom om beslutet har erhållits.
Om mycket vägande skäl föreligger har Kennelklubbens styrelse rätt att ta ärendet till
behandling, fastän det allmänna besvärsförfarandet inte skulle ha följts.

Utställningar:
Meningsskiljaktigheter som uppkommit på utställning ska meddelas skriftligt med
Kennelklubbens blankett till en medlem i arrangerande utställningsbestyrelse. Denne bör,
efter att ha satt sig in i ärendet, sträva efter att genast avgöra meningsskiljaktigheten.
Om meningsskiljaktigheten inte anmälts under utställningen har besvärsrätten gått
förlorad.
Medlem i utställningsbestyrelsen ska på begäran redogöra för praxis vid
besvärsförfarandet åt den som besvärar sig.
Besvärstid och besvärsavgift
En part som är missnöjd med ett beslut som fattats av en medlem i utställningsbestyrelsen
ska överklaga beslutet skriftligt hos utställningsbestyrelsen inom sju (7) dagar från den
händelse som lett till överklagan. Då ärendet behandlas ska utlåtande av alla berörda
parter vara bifogade. Som part betraktas en person vars intressen eller avgörande beslutet
gäller.
Besvärsavgiften är två (2) gånger den billigaste ordinarie anmälningsavgiften.
Besvärsavgiften ska bevisligen betalas till provbestyrelsen innan besvärstiden gått ut.
Besvärsavgiften återbetalas när besväret slutgiltigt avgjorts och besväret ansetts vara
befogat.
Besvärsavgiften gäller inte för domare, bestyrelsen eller dess medlem.
Utställningsbestyrelsen ska avgöra ärendet inom trettio (30) dagar från besvärsskriftens
ankomst. Beslutet ska tillställas den som överklagat per rekommenderat brev eller på
annat bevisbart sätt.
Fortsatta besvär
En part som är missnöjd med ett beslut som fattats av utställningsbestyrelsen kan
överklaga beslutet skriftligt hos det kenneldistrikt som beviljat eller förordat utställningen,
inom sju (7) dagar efter att ha erhållit kännedom om beslutet.
Besvär som gäller rasföreningars specialutställningar riktas till Kennelklubbens styrelse.
Kenneldistriktet ska avgöra ärendet inom sextio (60) dagar och beslutet ska ges för
kännedom till den som besvärat sig per rekommenderat brev eller på annat bevisbart sätt.
En part som är missnöjd med beslutet kan överklaga beslutet till Kennelklubbens styrelse
inom sju (7) dagar räknat från den tidpunkt då kännedom om beslutet har erhållits.
Om mycket vägande skäl föreligger har Kennelklubbens styrelse rätt att ta ärendet till
behandling, fastän det allmänna besvärsförfarandet inte skulle ha följts.

B. ANSPRÅK PÅ RÄTTELSE
Ifall man på utställning eller i prov eller tävling upptäcker att det har skett ett fel som strider
mot reglerna, finns det möjlighet att yrka på rättelse även efter att besvärstiden gått ut.
Rättelseyrkan görs av specialklubben, utställningsbestyrelsen, ansvariga domaren för
provet, tävlingen eller mentaltestet eller kenneldistriktet på grundval av respektive
övervakningsskyldigheter.
Rättelseyrkan riktas till Kennelklubbens styrelse.
Den ska göras inom ett (1) år från att utställningen, provet eller tävlingen har hållits och
skickas för kännedom till den instans som beviljat tillstånd.
Hundägaren ska följa det allmänna besvärsförfarandet.
Om mycket vägande skäl föreligger har Kennelklubbens styrelse rätt att ta ärendet till
behandling, fastän förfarandet för att göra anspråk på rättelse inte skulle ha följts.

