DIREKTIV FÖR GRANSKARE AV PROVPROTOKOLL
Godkänt i Kennelklubben 19.1.2019. Gäller från 19.1.2019.

1.

Varje kenneldistrikt eller förbund bör utse granskare av provprotokoll för varje provform.
Ifall elektronisk resultatregistrering används i provformen kan granskningen
centraliseras och i tillämpliga delar automatiseras, varvid granskare för enskilda
kenneldistrikt inte behövs. Detta direktiv gäller för övrigt granskningen av provresultat
som antecknats på pappersblanketter.

2.

De personer som utnämnts till uppdraget bör ha tillräcklig insikt i respektive prov- eller
tävlingsform för att kunna sköta de granskningsuppgifter som tilldelats dem.
Det rekommenderas att de personer som utnämnts är åtminstone domare i respektive
prov- eller tävlingsform.

3.

Provprotokollgranskaren bör följa upp alla beviljade prov/tävlingar för att kunna
säkerställa att granskade versioner av alla provprotokoll har skickats vidare inom utsatt
tid både till Kennelklubben och till specialklubbar för registrering av resultat.

4.

Varje enskild provprotokollgranskare ska granska, utan att någonsin ändra på
bedömningen, att poäng och pris är rätt antecknade i provdokumenten.
Granskaren bör även säkerställa att samtliga uppgifter har antecknats rätt i
provprotokollet och att provprotokollet har fyllts i med iakttagande av gällande direktiv
för ifyllande av provprotokoll.
Ifall det upptäcks ett fel i provdokumenten för en enskild hund, ska
provprotokollgranskaren kontakta provets/tävlingens överdomare, som bör bekräfta
korrigeringen i provpappren. Hundens förare och provarrangören ska omedelbart
skriftligen underrättas om ändringen som gjorts.

5.

Den arrangerande föreningen skickar granskade provdokument inom en vecka efter att
provet/tävlingen har avslutats till provprotokollgranskaren, som skickar granskade
provdokument vidare till Kennelklubben inom två veckor.
Om det i provet deltar hundar som är underställda flera specialklubbar, bör respektive
specialklubbar få en kopia provprotokollet och de individuella provprotokollen avseende
hundar av den egna rasen.

6.

Provprotokollgranskaren övervakar att provprotokoll fylls i för varje prov eller tävling,
också för inhiberade prov eller tävlingar, och att provprotokollen skickas till den instans
som beviljat respektive prov eller tävling samt till Kennelklubben. Också eventuell
framflyttning av prov- eller tävlingsdatumet av provet som hålls ska anges i
provprotokollet.

7.

Om provprotokollgranskaren upptäcker att förfarandet i provet eller tävlingen är i strid
med regler eller prov-/tävlingsdirektiv, bör respektive granskare anmäla detta hos
styrelsen av den förening som beviljat prov-/tävlingstillstånd så att eventuella åtgärder
kan vidtas.

