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UTBILDNING, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR AV PROVFUNKTIONÄRER
SAMT AUKTORISERING
DIREKTIV FÖR UTBILDNING OCH AUKTORISERING AV PROVFUNKTIONÄRER
Godkända i Kennelklubben 4.12.2018
Syftet med utbildningen är att förenhetliga provverksamheten.
Utveckla provfunktionärers kunskaper och färdigheter samt upprätthålla dessa.
KRAV SOM STÄLLS PÅ PROVFUNKTIONÄRER
- I provfunktionärsutbildningen kan delta medlemmar i kenneldistrikt, specialklubbar, förbund
och kennelföreningar.
- Den som söker till utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper om den egna provformen.
- En provfunktionär ska vara myndig = ha rättshandlingsförmåga (har fyllt 18 år).
- Ska vara medlem i Kennelklubben.
- Ska vara en aktiv idkare av provformen och tjänstgjort aktivt i funktionärsuppdrag eller vara
annars väl insatt i provformen.
UTBILDNING
1. UTBILDNINGENS SYFTE
Att öka och förenhetliga grundläggande kunskaper och kennelkunskaper hos funktionärer i olika
provformer.
Utvidga kännedomen om olika provformer.
Öka ansvarsmedvetenhet hos provfunktionären.
Efter avlagd kurs bör deltagaren behärska ifyllningen av provdokument och förfarandet med dessa
samt klara av att tjänstgöra som ansvarig provfunktionär och/eller i sekreteraruppdrag inom den egna
provformen.
Utbilda tillräckligt många provfunktionärer till arrangörernas förfogande så att det i varje prov finns
minst en funktionär med respektive utbildning.
2. ATT SÖKA TILL UTBILDNINGEN
Sker skriftligt eller på det sätt som meddelats av utbildningens arrangör. Den sökande ska ha
tillräckliga kunskaper om den egna provformen, till exempel via tävlingserfarenhet, och vara i myndig
ålder.
3. GENOMFÖRANDE AV UTBILDNINGEN
Utbildningen är indelad i två faser, som avläggs i ordningsföljd:
DEL 1
Information som är gemensamt för alla provformer.
Distriktsutbildare verkar i första hand som utbildare. Giltig i 5 påföljande kalenderår.
DEL 2
Specialutbildning inom respektive provform.
Den som söker till utbildningen ska ha rekommendation av en medlemsförening i Kennelklubben.
Utbildningen genomförs av överdomare för respektive provform, enligt dess regler och direktiv.
AUKTORISATION
Deltagaren ska avlägga båda delarna godkänt för att bli auktoriserad provfunktionär. Kenneldistrikt /
Suomen Palveluskoiraliitto / Suomen Vinttikoiraliitto / Suomen Agilityliitto beviljar auktorisation och för
register över provfunktionärer de har auktoriserat. Auktorisationen gäller i fem år och kan förnyas på
förslag av en medlemsförening.
Överdomarens auktorisation som provfunktionär i enskild provform gäller för den tid hen är
auktoriserad överdomare i respektive provform. När en överdomare avstår från sin auktorisation som
överdomare i respektive provform, bör hen förnya sin auktorisation som provfunktionär i provformen i
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fråga som vanligt, med fem års mellanrum.
RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR
En provfunktionär har skyldighet att i sin uppgift iaktta regler samt direktiv för arrangemang för
respektive provform. Hen ska i sin verksamhet iaktta allmänt vedertagna praxis, opartiskt och rättvist.
En provfunktionär ansvarar för arbetet av funktionärer. Hen bland annat ordnar med att
funktionärerna förbereds tillräckligt väl till uppdraget och bevakar deras verksamhet under provet. Att
ansvarig provfunktionär deltar i provet eller i tävlingen är inte önskvärt.
Instruerar en utländsk domare om provregler och praxis i Finland.
Ger vid behov ett utlåtande om provförloppet eller arrangemang, ifall ett överklagande enligt
besvärsförfarandet har gjorts om provet. Överdomaren ansvarar för att provet genomförs enligt
reglerna.
Kostnader som uppstått för provfunktionären ersätts vid varje enskilt fall enligt separat
överenskommelse.
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