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ARBETSINSTRUKTION FÖR KENNELDISTRIKTETS DISTRIKTSUTBILDARE
Godkänt av Finska Kennelklubbens styrelse 2.10.2014.
Gäller från 1.1.2015.

1. Distriktsutbildarens ställning
Distriktsutbildaren är en person som föreslagits till uppgiften av kenneldistriktet och utsetts till den av Finska
Kennelklubben rf, senare Kennelklubben. Distriktsutbildaren är Kennelklubbens representant och
förtroendevald i sin uppgift. På uppdrag eller på begäran av kenneldistrikt och Kennelklubben driver
distriktsutbildaren undervisnings- och upplysningsverksamhet som ingår i kennelverksamheten utifrån den
verksamhetsplan som distriktsutbildaren har gjort upp till kenneldistriktet.
Distriktsutbildaren ansvarar för följande kurser:
Kurs

Arrangör

Grundkurs för uppfödare

Kennelklubben/kenneldistrikt

Fortsättningskurs för uppfödare

Kennelklubben/kenneldistrikt

Provfunktionär 1

Kennelklubben/kenneldistrikt

Överdomare 1

Kennelklubben/kenneldistrikt

Grundkurs för identifikationsmärkare

Kennelklubben/kenneldistrikt

Arrangemang av nybörjarkurs för exteriördomare

Kennelklubben

2. Val, utbildning och auktorisering av distriktsutbildare
Kenneldistriktet gör ett förslag om distriktsutbildare till Kennelklubbens styrelse som utser och avskedar
distriktsutbildaren eller befriar denne från sin uppgift. Det kan finnas fler än en distriktsutbildare per
kenneldistrikt ifall det anses vara nödvändigt. Kennelklubben gör distriktsutbildaren förtrogen med sin
uppgift och levererar arbetsmaterialet till denne.
Personen som föreslås ska fylla åtminstone följande minimikrav:
‐ medlem i Kennelklubben
‐ har avlagt kurserna ringfunktionär och provfunktionär 1
‐ har godkänt avlagt grund- och fortsättningskurserna för uppfödare
‐ har så mångsidig och omfattande kännedom om kennelverksamheten som möjligt
‐ är aktivt med i kennelverksamheten och deltar i föreningsverksamhet
‐ har goda muntliga och skriftliga färdigheter som krävs av en utbildare
‐ har vilja att utveckla sig själv och har förmåga att tillägna sig nya saker
‐ avnjuter allmänt förtroende inom kennelverksamheten
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Kennelklubben ansvarar för anordnande av fortbildning för distriktsutbildare. Distriktsutbildaren är skyldig
att delta i fortbildningstillfällen minst varannan gång.

3. Verksamhet
Distriktsutbildarens verksamhet koncentreras i huvudsak i utbildningsverksamheten inom kenneldistriktet.
Distriktsutbildarens expertis kan emellertid utnyttjas också riksomfattande.
Distriktsutbildaren planerar och presenterar för kenneldistriktet en årlig verksamhetsplan och vid behov
budget för den utbildning som ingår i distriktsutbildarens verksamhetsområde. Distriktsutbildaren gör årligen
upp en verksamhetsberättelse och -plan och sänder dessa till kenneldistriktet och Kennelklubben under
januari månad.
Distriktsutbildaren är skyldig att förhålla sig opartiskt och rättvist mot alla hundintressenter.

4. Kostnader
Kenneldistriktet svarar för distriktsutbildarnas kostnader för de kursers del som nämns i punkt 1 i enlighet
med Kennelklubbens resereglemente, med undantag av nybörjarkursen för exteriördomare för vars
kostnader Kennelklubben svarar.
Kennelklubben svarar för kostnaderna i anslutning till utbildning av distriktsutbildare.
Kennelklubben stöder kenneldistrikten med betalningen av distriktsutbildarnas reseersättningar och
dagtraktamenten inom ramen för den gällande budgeten som fullmäktige har godkänt.

5. Kennelklubbens styrelse har rätt att av särskilt vägande skäl avvika från denna instruktion.

