Direktiv om anmälningar om hundens
beteende
Godkända av Kennelklubbens styrelse 20.8.2020.
Gäller från 20.8.2020.

Dessa direktiv gäller alla prov, tävlingar, utställningar, granskningar, tester och andra evenemang som är
underställda Finska Kennelklubben. Evenemang som är underställda Kennelklubben arrangeras i enlighet
med Kennelklubbens regler och direktiv. Anmälan om arrangerande av ett sådant evenemang görs till
Kennelklubben. Resultat från evenemang som är underställda Kennelklubben sparas till Kennelklubbens
system.
Syftet med anmälan om hundens beteende är att man kan förbjuda en hund, som beter sig aggressivt, från
att delta i evenemang och därmed trygga säkerheten.

Förfarande och följder vid evenemang
En anmälan görs till Kennelklubben när en hund stängs från evenemanget, när dess deltagande avbryts
eller när den diskvalificeras på grund av aggressivt beteende.
Kennelklubben antecknar uppgift om anmälan i sina system och kan ställa hunden i tävlingsförbud vars
längd bestäms från fall till fall. Vid bestämning av förbudets längd tas hänsyn till vilka konsekvenser
händelsen har haft samt allvaret av dessa.
Kontrollerad aggressivitet som ansluter till evenemangets karaktär (t.ex. skydd) anmäls inte.

Förfarande och konsekvenser utanför evenemang
Anmälan kan också göras på en hund som har betett sig aggressivt mot en människa eller en annan hund på
evenemangsområdet eller i dess omedelbara närhet, oberoende av om hunden i fråga var anmäld till
respektive evenemang eller inte.
Kennelklubben antecknar uppgift om anmälan i sina system och kan ställa hunden i tävlingsförbud även på
grundval av anmälningar som gjorts vid dessa situationer. Förbudets längs bestäms från fall till fall och vid
bestämning av dess längd tas hänsyn till vilka konsekvenser händelsen har haft samt allvaret av dessa.

Anmälaren
Anmälan görs i första hand av den person som själv eller vars hund har varit föremål för det aggressiva
beteendet.
I andra hand görs anmälan av ansvarig överdomare/provfunktionär vid prov,
exteriördomare/ringfunktionär på utställningen, utställningsinstruktör, medlem i prov- eller
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utställningsbestyrelsen, evenemangets veterinär eller någon annan person som representerar
evenemangets arrangör.
Anmälningsförfarande
Anmälan ska göras på Kennelklubbens blankett innan evenemanget, som är underställt Kennelklubben,
slutar. Anmälaren undertecknar blanketten. Man ska även sträva efter att få ett utlåtande av den person
vars hund är föremål för respektive anmälan. Det aggressiva beteendet och situationen som ledde till det
beskrivs så tydligt som möjligt i anmälan. Den ifyllda och undertecknade blanketten lämnas till
evenemangets arrangör innan evenemanget slutar.
Evenemangets arrangör har skyldighet att se till att blanketter finns tillgängliga. När evenemanget har
slutat bör representanten för evenemangets arrangör genast granska anmälningar som gjorts under dagen
och skicka dessa direkt till Kennelklubben utan dröjsmål.

Tillfälligt förbud att delta i evenemang
Exteriördomaren/utställningsinstruktören/överdomaren som ansvarar för provet kan på grund av hundens
aggressiva beteende tillfälligt förbjuda hunden att i fem (5) dygns tid delta i evenemang. Förbudet börjar
från dagen för evenemanget.

Beslutsfattande
Arbetsgruppen för hundens aggressiva beteende kan ställa hunden i tävlingsförbud efter prövning.
Tävlingsförbudet träder i kraft den dag arbetsgruppen fattar beslut i ärendet. Ett tävlingsförbud som
utfärdats av arbetsgruppen ersätter det tillfälliga tävlingsförbudet. Ett tävlingsförbud som utfärdats av
arbetsgruppen gäller tills Kennelklubbens styrelse har behandlat ärendet.
Kennelklubbens styrelse beslutar om förbudets slutliga längd efter förslag av arbetsgruppen.
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. Påföljder som ålagts av Kennelklubbens styrelse träder
i kraft den dag styrelsen har fattat sitt beslut.
Suomen Palveluskoiraliitto ry, Suomen Vinttikoiraliitto ry och Suomen Agilityliitto ry tillämpar sina
respektive förfarandesätt vid behandling av anmälningar om hundens aggressiva beteende. Kennelklubben
kan vid sitt beslutsfattande ta i beaktande de beslut som fattats av ovan nämnda förbund.
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