
ALLMÄN REGEL OM GODKÄNNANDE OCH ÄNDRINGAR AV PROV- TÄVLINGS-

OCH CHAMPIONATDIREKTIVEN

Fullmäktiges beslut 22.11.2009: Nya prov- och tävlingsregler, ändringar i gällande

prov- och tävlingsregler samt alla championatregler och ändringar i gällande

championatregler tas till behandling endast, om de rasorganisationer eller förbund som

nämns i dessa regler vid sina respektive allmänna möten har tagit beslut om

ändringen.

En regel är i kraft i fem (5) år i den form, som fullmäktige har godkänt den och före det

kan den inte ändras. Kennelklubben kan pga. speciellt vägande skäl föreslå ändringar

tidigare.

Kennelklubbens styrelse kan begränsa deltagande i prov och tävling av påtvingade

orsaker eller ge speciella bestämmelser om begränsningen.

TÄVLINGSKLASSER I PROV OCH TÄVLINGAR

Fullmäktiges beslut 15.11.1997:

Byte av klass i prov och tävlingar:

Hund, som i prov har uppnått ett resultat som berättigar till en högre klass eller

motsvarande, ska också tävla i den klass som resultatet berättigar till, ifall det inte i

ifrågavarande provforms regler finns inskrivet om en övergångsperiod eller annan

avvikande bestämmelse om byte av klass.

KOMPLETTERING AV ANMÄLAN EFTER UTGÅNGEN ANMÄLNINGSTID

Styrelsens beslut 13.8.1996: I uttagningstävlingar inför s.k. värdetävlingar ska

hundarna vid anmälningstillfället (sista anmälningsdagen) uppfylla de villkor för

deltagande som finns stipulerade.

OPERERADE (KASTRERADE) HANHUNDARS DELTAGANDE I PROV OCH

TÄVLINGAR

Fullmäktiges beslut 7.5.1994: Kastrerade hanars deltagande i prov och tävlingar

godkänns, ifall de tidigare bevisligen har haft normala testiklar och hunden har fått ett

veterinärintyg utskrivet på Kennelklubbens veterinärblankett över att testiklarna tagits

bort.

Opererade hanhundar betraktas som hundar med normala testiklar och de kan erhålla

championats- och FM-titel. Det föregående nämnda gäller även för steriliserade tikar.



OGILTIGFÖRKLARANDE AV RESULTAT UPPNÅDDA AV EN HUND SOM INTE

HAR RÄTT ATT DELTA

Styrelsens beslut 20.5.2009: Rätten att underkänna en hunds prov-, tävlings- eller

testresultat då resultatet uppnåtts av en hund som saknat rätt att delta (t.ex. avsaknad

av ID-märkning, gällande vaccinationsintyg, licens etc.) delegeras till Kennelklubbens

kansli.

FÖRNYANDE AV TEST AV ENGÅNGS NATUR EFTER ATT RESULTATET

UNDERKÄNTS

Prov- och tävlingskommittén beslöt 22.4.2010 att ett test av engångs natur t.ex. MH,

LTT eller ett prov, t.ex. LUT, LUME, VAHI kan förnyas, ifall hundens resultat vid

ifrågavarande test eller prov underkänns pga. ett fel mot regler eller direktiv som

arrangören eller domaren är skyldig till.

INTERNATIONELLA PROVENS ANTAL ÅRLIGEN

Prov- och tävlingskommittén beslöt vid sitt möte den 29.1.2004 om internationella prov

som ordnas i Finland, att kenneldistrikten, Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen

Vinttikoiraliitto och Suomen Agilityliitto årligen kan förorda endast två internationella

prov / provform / kenneldistrikt, dock så att ett tvådagars prov med samma arrangör

räknas som ett tillfälle. Direktivet trädde i kraft 1.1.2005.

DELTAGANDE AV EN HUND MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Styrelsens beslut 15.6.2016 (7/16):

Styrelsen beslöt att en hund med en medfödd skada i extremiteten eller en hund med

en amputerad extremitet inte har rätt att delta i utställningar, prov, tävlingar eller tester

underställda av Kennelklubben pga. djurskyddsskäl.

Den ansvariga överdomaren ska utesluta en syn- eller hörselskadad hund från provet

om hunden i fråga inte klarar av de krav proven ställer. Hunden ska kunna bedömas i

alla delmoment (t.ex. skottfasthetstest), dessutom ska den föras på det sätt som

provregler och -direktiv föreskriver.

ATT DELTA I PROV OCH TÄVLINGAR UTAN UTSTÄLLNINGSRESULTAT

Godkänt av Kennelklubbens fullmäktige 3.5.2003. Träder i kraft retroaktivt 1.1.2003.

En registrerad hund, som är minst nio (9) månader gammal eller vid grytprov minst 15

månader gammal, får delta i prov och tävlingar i lägsta klass utan resultat från

utställning i följande prov:



Prov för skällande fågelhundar (LINT), drevprov för drever (DRAJ), drevprov på räv för

drever (DKAJ), drevprov på räv (KEAJ), viltspårprov (MEJÄ), drevprov för tax (MÄAJ),

drevprov på hare (AJOK och BEAJ) samt anlagsprov för grythund (LUT) och jaktprov

för grythund (LUME), fullmäktige 5.5.2005.

I ett prov med bara en klass får hunden tävla utan utställningsresultat tills den har fått

ett resultat med högsta pris inom respektive provform. För älghundsprov har fordran på

utställningsresultat avskaffats från punkten om rätt att delta från den 1.8.2012.

ALLMÄNT OM RÄTTEN ATT DELTA I PROV, TÄVLINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR

OCH ÖVRIGA KENNELKLUBBENS ARRANGEMANG

Fullmäktiges beslut 21.5.2009 allmänt om rätt att delta i prov, tävlingar och

utställningar, test och övriga motsvarande arrangemang som godkänts av

Kennelklubben:

Rätt att delta har inte en hund, vars ägare har fått förbud av Kennelklubbens

disciplinnämnd eller ett tillfälligt förbud av Kennelklubbens styrelse att delta som

tävlande, utställare, handler, deltagare eller förare.

EFTERLEVNAD AV DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT

Styrelsens beslut 12.6.2014:

Utställningen och provkommittén ska se till att en person till vilken disciplinnämnden

gett ett förbud att delta i utställningar, prov, tävlingar eller tester inte deltar i dessa

evenemang.

Ifall arrangören av utställning, prov, tävling eller test har vetskap om att hunden ej har

deltaganderätt pga. disciplinärt beslut har arrangören av evenemanget skyldighet att

se till att ifrågavarande hund/hundarna inte deltar i utställningen/provet/tävlingen/testet.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM DELTAGANDERÄTT I PROV, TÄVLINGAR OCH

TESTER

Styrelsens beslut 21.11.2014:

I prov, tävlingar och tester underställda av Kennelklubben får delta hundar som är

registrerade i en kennelorganisation i ett land erkänt av FCI och som representerar en

ras godkänt av den Nordiska Kennelunionen NKU, på det sätt som beskrivs i reglerna

och direktiven för provet, tävlingen eller testet i fråga. Dessutom ska hundarna vara ID-



märkta på ett av Kennelklubben godkänt sätt och uppfylla de krav som ställs i gällande

hälsobestämmelser som är godkända av Kennelklubben.

Övriga hundar kan delta i prov- och tävlingsverksamheten enbart med FIX-

ägarregistrering på det sätt som bestäms i regler och direktiv för provet, tävlingen eller

testet i fråga, ifall hundarna är ID-märkta på ett av Kennelklubben godkänt sätt och

uppfyller de krav som ställs i gällande hälsobestämmelser som är godkända av

Kennelklubben.

Beslutet träder i kraft 1.1.2015.

SPARNING AV PROV- OCH TÄVLINGSRESULTAT FÖR EN HUND I UTLÄNDSK

REGISTER

Styrelsens beslut 21.11.2014:

Styrelsen har godkänt sparningen av prov- och tävlingsresultat i hundregistret för

hundar i utländska register fr.o.m. 1.1.2015. Resultat uppnådda före det sparas inte,

med undantag från hundar som registreras till ett av Kenneklubbens officiella register

(FI, ER, EJ), för vilka resultaten sparas i samband med registreringen på ägarens

begäran.

Arrangören av provet sänder en kopia av ett registreringsbevis godkänt av FCI i

samband med sändningen av resultat.


