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FÖRFARANDE OCH FÖLJDER PÅ PROV

Om hunden under tre gånger har uteslutits på den grund, att den är klart ilsken, kan
Kennelklubben försätta hunden i tävlingsförbud, vars längd bestäms från fall till fall.
Hunden kan få tävlingsförbud redan efter en förseelse, ifall följderna av denna har varit
allvarliga.
Ovan nämnda gäller inte om det är frågan om en behärskad aggressivitet, som hör till
hundens natur.

FÖRFARANDE OCH FÖLJDER UTANFÖR PROVET

I det fall, att hunden på provområdet eller i dess omedelbara närhet, anfaller eller tar fast i
en mänska eller i en annan hund eller för övrigt uppträder hotfullt sålunda, att hunden
anmälts tre gånger, kan Kennelklubben ge den tävlingsförbud, vars längd bestäms från fall
till fall.
Då man fastställer tävlingsförbudets längd tar man speciellt i beaktande händelsernas
följder och deras allvarlighet. Förutom tävlingsförbudet så fråntas hunden det resultat den
fått i nämnda prov.

ANMÄLAN

Provets ansvarige överdomare eller provfunktionär skall göra anmälan om ilsken hund, ifall
att hunden av denna orsak uteslutits från provet. Om hunden på provområdet eller i dess
omedelbara närhet har anfallit eller bitit en mänska eller en annan hund eller uppfört sig i
övrigt hotfullt, så skall anmälan i första hand göras av den person, som själv eller vars
hund har utsatts för nämnda uppförande. I andra hand kan anmälan göras av en medlem i
provbestyrelsen, ansvarige provfunktionären eller provets veterinär.

FÖRFARANDE VID ANMÄLAN

Anmälan uppgörs på en av Kennelklubben fastställd blankett, som anmälaren säkerställer
med sin underskrift. På anmälan skall man också försöka få utlåtande av den person, vars
hunds uppförande föranleder anmälan, samt namnen och kontaktuppgifter på eventuella
ögonvittnen för att speciellt kunna klargöra orsaken till händelseförloppet, som leder till
anmälan. Det är upp till provbestyrelsen att hålla anmälningsblanketter till handa på
provplatsen samt genast efter provet sända anmälan till Kennelklubben.

BESLUTSFATTANDE

Kennelklubbens styrelse besluter i ärendet om tävlingsförbud och fråntagande av resultat
på förslag av prov- och tävlingskommittén. Beslutsfattandet i Kennelklubben förhindras



inte av att personen, vars hund föranlett anmälan, inte har använt möjligheten till att avge
sin syn i fallet. De följder som omnämns i första och andra stycket träder i kraft den dag
Kennelklubbens styrelse tar beslutet.
I prov/tävlingar som underlyder Finska Brukshundklubben, Finska Vinthundsförbundet och
Finska Agilityförbundet gäller var och en organisations eget förfaringssätt.


