RIKSMATCHER FÖR INHEMSKA RASER
Provets namn
Haukku-matchen
Hirvenhaukut-matchen
Kilpa-matchen

Titel
MMM-

Specialklubb / ras
Finska Spetsklubben / finsk spets
Finska Spetsklubben / karelsk björnhund
Finska Stövarklubben / finsk stövare

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR OCH FINSKA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
Agility-FM
FM- drevprov på räv för american fox hound
FM-drevprov för bassetraser
Ajovoittaja-matchen för beagle
FM i vallhundsprov för border collie och
australian kelpie
Finsk Drevmästerskapsmatch för drever
Ajomestari-matchen för estniska stövare
Hirvimestaritar-matchen

SMRMMM-

Hirvimestaruus-matchen

M-

Kenttien voittaja
Kettukilpa

MKKKT-SMKT-VSMMJMMNMFTWWTWM-

FM-tävlingar i hunddans
FM-älgprov för lajka
FM-viltspårprov
FM-drevprov för taxar
FM-jaktprov för retrievers, B-prov
FM-jaktprov för retrievers, A-prov
FM-prov för retrievers, WT-prov
FM i vallning, border collie och australian
kelpie
FM-prov för brukshundar, räddningshundar och
i specialspår (FH)
FM-prov för norrbottenspets
FM-tävling i rallylydnad
FM-tävlingsprov för slädhundar, FM-arbetsprov
för slädhundar
Riistakoirakilpailu
FM-jaktprov för spaniels
Hirviherra-matchen för finsk spets
Kuningatar-matchen för karelsk björnhund
(tikar)
FM-prov i lydnad
FM-prov i skijoring, Nordic style
Jänismestaruus för ryska stövare
FM i vattenräddningsprov
FM-tävlingar för vinthundar,
kapplöpning, lure coursing, lure
coursing i släpp

MMAMMR-

M-

Finska Kennelklubben / alla raser
Finska Stövarklubben / american fox hound
Finska Bassetklubben / raser underställda Bassetklubben
Finska Beagleklubben / beagle
Finska Border Collies & Australiska Kelpies / border collie och
australian kelpie
Finska Dreverklubben / drever
Finska Stövarklubben / estnisk stövare
Finska Jämt- och Gråhundklubben / raser underställda Finska
Jämt- och Gråhundklubben
Finska Jämt- och Gråhundklubben / raser underställda Finska
Jämt- och Gråhundklubben
Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen
Finska Stövarklubben / finsk stövare
Finska Kennelklubben / alla raser
Finska Laikaklubben / lajkor
Turlista / alla raser
Finska Taxklubben / taxar
Finlands Retrieverorganisation / retrievers
Finlands Retrieverorganisation / retrievers
Finlands Retrieverorganisation / retrievers
Finska Border Collies & Australiska Kelpies / border collie och
australian kelpie
Suomen Palveluskoiraliitto / brukshundar

MRTMSM-REKSM-REKÄMMHHKR-

Finska Spetsklubben / norrbottenspets
Finska Kennelklubben / alla raser
Finska Siberian Husky-sällskapet / enligt regler

TSMVKMJMVMSRMSMMSAM-

Finska Kennelklubben / alla raser
Suomen Palveluskoiraliitto / alla raser
Venäjänajokoirayhdistys / ryska stövare
Turlista / enligt regler

Saksanseisojakerho / raser underställda Saksanseisojakerho
Finlands Spanielförbund / FCI-grupper 8.2 och 8.3
Finska Spetsklubben / finsk spets
Finska Spetsklubben / karelsk björnhund - tikar

Suomen Vinttikoiraliitto / enligt regler

ÖVRIGA RIKSMATCHER
Derby
Elit
Junkkari
Kultamalja

DVELITJKM-

Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen
Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen
Saksanseisojakerho / raser underställda Saksanseisojakerho
Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen

LANDSKAMPER / NORDISKA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
Finland-Sverige-Norge-landskamp för stövare, vart annat år
Nordiskt Mästerskap för stövare, vart annat år

MAPM-

stövare
finska stövare

Finland-Sverige-Norge-landskamp för beagle
Finland-Sverige-Norge-landskamp för drever
Finland-Sverige-Norge-landskamp för älghundar
Finland-Sverige-Norge-landskamp i fågelskallprov
NM för taxar, drevlandskamp
NM för retrievers (vart annat år)
NM för brukshundar (NOM)
Nordisk Mästerskapstävling i lydnad
Nordisk Mästerskapstävling i agility
Titel erhålls automatiskt ifall NM arrangeras (27.10.2003)

PMPMMAPMPMPMNOMPMPM-

Beagle (förr BMA-)
Drever (förr DMA-)
Alla raser med rätt att delta i HIRV-prov
Finsk spets
Taxar
Retrievers
Brukshundar
Alla raser
Alla raser

ALLMÄNNA DIREKTIV OM FM-TITEL OCH OM ATT REPRESENTERA FINSKA KENNELKLUBBEN
”En hund som är registrerad i Finska Kennelklubbens hundregister kan representera Finska Kennelklubben i
landskamper, nordiska mästerskapstävlingar, EM- och VM-tävlingar.” Beslutet trädde i kraft 1.5.2006.
Följande beslut har gjorts om en persons deltagande i landslaget: Alla lagmedlemmar och lagledaren ska vara
medlemmar i Finska Kennelklubben. Krav på medlemskap gäller från och med 23.5.2001.
Styrelsen har den 23.5.2001 gjort följande beslut om utdelning av FM-titel:
För att matchbidrag ska betalas för tävlingen och för att vinnarhunden ska beviljas en officiell titel som antecknas i
registreringsbeviset, ska minst sex hundar som tävlar i högsta klassen i respektive provform delta i FM-provet. I
prov med endast en klass ska samtliga deltagande hundar ha tagit det högsta priset i respektive provform minst
en gång. Styrelsen har den 9.2.2006 även beslutat att följande beslut gäller för alla av Kennelklubben godkända
direktiv för arrangemang av FM-prov:
”FM-titel kan uppnås av en hund som är registrerad i Kennelklubbens hundregister.”

