Styrelsen 12.6.2014
Anmälningar om hundens beteende vid prov samt behandlingen och följderna av dessa
Förfarande och följder i prov
Om hunden har tre gånger avstängts från prov/diskvalificerats på grund av tydligt aggressivt beteende, kan
Kennelklubben försätta hunden i tävlingsförbud, vars längd bestäms från fall till fall. Hunden kan ställas i
tävlingsförbud redan efter en avstängning/diskvalificering, om följderna har varit allvarliga.
Vad som anges ovan gäller inte kontrollerad aggressivitet som hör till provets natur.
Förfarande och konsekvenser utanför prov
Om hunden anfaller eller ger sig på en människa eller en annan hund på provområdet eller i dess
omedelbara närhet eller annars beter sig hotande och har därmed blivit föremål för tre anmälningar, kan
Kennelklubben försätta hunden i tävlingsförbud. Förbudets längd bestäms från fall till fall.
Vid bestämning av tävlingsförbudets längd tas särskild hänsyn till vilka konsekvenser händelsen har haft
samt allvaret av dessa. Förutom tävlingsförbud stryks de resultat som hunden har uppnått i respektive prov.
Anmälningar
Ansvarig överdomare/provfunktionär ska göra anmälan om aggressivt beteende, om
hunden har avstängts/diskvalificerats på grund av detta. Anmälan om att hunden på provområdet eller i
dess omedelbara närhet har anfallit eller gett sig på en människa eller en annan hund eller annars betett
sig hotande görs i första hand av den person som själv eller vars hund har blivit föremål för förut nämnda
beteende. I andra hand kan anmälan göras av en medlem i provbestyrelsen, ansvarig provfunktionär eller
provets veterinär.
Anmälningsförfarande
Anmälan görs under provet, på en blankett som fastställts av Kennelklubben och som anmälaren bestyrker
med sin underskrift. I anmälan ska man sträva efter att inkludera också utlåtande av den person vars hunds
beteende anmälan gäller samt namn av och kontaktuppgifter till eventuella ögonvittnen, för att i synnerhet
klargöra vad som har orsakat händelsen som har lett till anmälan. Provbestyrelsen har skyldighet att hålla
anmälningsblanketter till hands på provplatsen samt genast efter avslutat prov skicka anmälningarna till
Kennelklubben. Anmälan kan också göras på en hund som har betett sig aggressivt på provområdet eller i
dess omedelbara närhet, även om hunden i fråga inte var anmäld till respektive prov.
Beslutsfattande
Om anmälan leder till en anteckning om aggressivt beteende i hundens uppgifter, ges anmälan till
specialklubben för kännedom. Beslut om provförbud och strykning av resultat fattas av Kennelklubbens
styrelse, på förslag av mentalitetskommittén. Beslutsfattandet i Kennelklubben hindras inte av att den
person vars hund är föremål för anmälan inte har använt sin rätt att inkomma med genmäle i ärendet.
Konsekvenserna som nämns i första och andra stycket träder i kraft den dagen då Kennelklubbens styrelse
har fattat sitt beslut. I prov och tävlingar underställda Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Vinttikoiraliitto
och Suomen Agilityliitto iakttas förfarandet av respektive förbund.

