Finska Kennelklubbens direktiv om
avelsgranskning av beteende
Godkända av Finska Kennelklubben 12.12.2019.
Gäller från 1.1.2020.
Detta dokument är en översättning av den finskspråkiga texten Suomen Kennelliiton ohje käyttäytymisen
jalostustarkastukselle. Vid oklara fall gäller den finska versionen.

Inledning
Dessa direktiv gäller för avelsgranskningar av beteende, som godkänts av Finska Kennelklubben. Direktiven
kompletteras av:
−
−
−

Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende

Vid avelsgranskningar iakttas dessutom Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för prov och tävlingar.

1 Syfte
Syftet med avelsgranskning av beteende är att samla in data om hundens beteende som är av betydelse för
avel, i situationer som fastställs i direktiven. Avelsgranskningen av en enskild hund ger information om
hundens egenskaper och möjliggör jämförelse med andra hundar av samma ras, rasens genomsnittsnivå
och de målsättningar som har fastställts i rasens rasspecifika avelsstrategi (jalostuksen tavoiteohjelma, JTO).
Specialklubben fastställer och publicerar en idealprofil för rasen. Specialklubben kan även ge ovan nämnda
uppgifter i uppdrag till underlydande rasförening eller specialklubb.

2 Arrangemang av avelsgranskning
Specialklubben ansvarar för avelsgranskningens arrangemang, och kan delegera arrangemanget till sin
underlydande rasförening eller rasklubb. Den arrangerande föreningen bjuder avelsgranskarna och en
ansvarig funktionär till granskningen och ser till de praktiska arrangemangen, inklusive assistenter och
utrustning.
En avelsgranskare kan bedöma högst 16 hundar under en granskningsdag. Avelsgranskaren har även rätt att
komma överens med den arrangerande föreningen om ett lägre antal hundar än så. Arrangerande förening
kan besluta om ett minimiantal deltagare som krävs för att granskningen arrangeras.

3 Rätt att delta och begränsat deltaganderätt
Arrangören är skyldig att underrätta deltagarna i granskningen om rätten att delta. Hundägaren underrättas
om förarens och hundens rätt att delta. Vårdnadshavaren ansvarar för en person som är yngre än 18 år.
Ansvariga funktionären granskar förarens och hundens rätt att delta. Ekipaget utesluts från granskningen av
den ansvariga funktionären och avelsgranskaren, ifall ekipaget inte fyller kraven för att delta i granskningen.
Resultat som uppnåtts av ekipage som deltagit utan behörighet att delta ogiltigförklaras.
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Hundföraren bör behärska sin hund. Hen ska ha tillräckliga kunskaper och fysiska egenskaper för att föra
hunden.
För att få delta ska hunden vara av en ras för vilken en idealprofil har utarbetats och godkänts av
Kennelklubben. Arrangören fastställer för vilka raser granskningen är avsedd för. Hundar som deltar ska
uppfylla Kennelklubbens bestämmelser om registrering, id-märkning och vaccinationer.
Hund som deltar i avelsgranskning av beteende ska vara 24 månader fylld. Ingen övre åldersgräns finns.
Hunden kan delta i flera granskningar under sin livstid, dock ska minst 6 månader gå mellan de olika
granskningarna. Om man har varit tvungen att avbryta granskningen på grund av skada, kan granskningen
tas om när hunden igen är frisk, dock inte längre under samma dag.
Har man varit tvungen att avbryta granskningen på grund av omständigheterna, kan granskningen fortsättas
efter granskarens omdöme.
En löptik kan delta i granskningen som den sista hunden som granskas, om det för övriga arrangemangs del
är möjligt och om arrangören ger tillstånd för detta.
Granskning kan även göras på hund som inmönstras samt på sådana hundar/raser, för vilka man anhåller
om registrering i Kennelklubben på beslut av avelsvetenskapliga kommittén.
Finska Kennelklubbens antidopingreglemente iakttas vid granskningen.
I granskningen får inte delta:
−
−
−
−
−

hund som är döv, blind, sjuk, skadad eller funktionshindrad
tik mindre än 30 dygn före beräknad valpning (beräknad tid – 63 dygn från första betäckningen) och
mindre än 75 dygn efter valpning
hund som uppför sig aggressivt mot människor eller andra hundar
hund som har förbud att delta i evenemang underställda Finska Kennelklubben
en hund som deltar i avelsgranskningen får inte bära munkorg eller nossele

4 Anmälan om hundens aggressiva beteende
I granskningar tillämpas Kennelklubbens direktiv om anmälningar om hundens beteende vid prov, tävlingar
och utställningar samt behandlingen och följderna av dessa. Avelsgranskaren jämställs med överdomaren
som ansvarar för provet, och ansvariga funktionären med provfunktionären.

5 Jävighet
Kennelklubbens gällande allmänna bestämmelser om jäv iakttas.

6 Beviljande av tillstånd att arrangera tävling
Raser som granskas bör ha idealprofiler som godkänts av Kennelklubben. Idealprofilen ska vara godkänd hos
Kennelklubben och publicerad av specialklubben minst 30 dygn före evenemanget. Specialklubben kan
delegera publiceringen av idealprofilen till underlydande förening.
Kennelklubben bör underrättas om granskningar minst 30 dygn innan de arrangeras och enligt de
instruktioner Kennelklubben har gett. Ifall granskningen är öppen för flera raser, bör gemensamt
överenskomna eniga uppgifter om granskningen, om vilka beslut har gjorts av respektive styrelser, tillställas
Kennelklubben av de olika klubbarna och/eller föreningarna.
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7 Framflyttande eller inhibering av prov
Kennelklubbens gällande allmänna regler iakttas. Överdomaren i reglerna jämställs med avelsgranskaren,
och provbestyrelsens ordförande med ansvarspersonen för den aktör som arrangerar
granskningen/granskningens arrangör.

8 Avelsgranskare av beteende
Personen som tjänstgör som avelsgranskare av beteende bör vara medlem i Kennelklubben. Hen ska till sina
fysiska och mentala egenskaper vara lämplig för uppdraget. Hen ansvarar för att avelsgranskningen
arrangeras och hundarna bedöms enligt Kennelklubbens direktiv.
Bedömning av beteendet genomförs av två personer tillsammans. Av dessa personer ska åtminstone den
ena vara auktoriserad avelsgranskare, den andra granskaren utses till granskningen i fråga av föreningen
som arrangerar granskningen.
Ifall flera raser bedöms i granskningen, kan för varje ras utses en egen person som den andra (ickeauktoriserade) avelsgranskaren.

9 Ansvarig funktionär
Den ansvariga funktionären ska vara medlem i Kennelklubben och auktoriserad för uppdraget. Hen ska till
sina fysiska och mentala egenskaper vara lämplig för uppdraget.
Den ansvariga funktionären ger direktiv om och råd för granskningens arrangemang till arrangören. Den
ansvariga funktionären ansvarar för granskningens genomförande samt informerar assistenterna, som
arrangören har utsett för att assistera vid granskningen, om deras uppgifter. Personen som assisterar vid
momenten 1−2 bör vara en auktoriserad ansvarig funktionär för avelsgranskningar av beteende.

10 Anmälan till granskning och avanmälan
Arrangören fastställer hurdant förfarande tillämpas vid anmälan samt anmälningsavgift. Likaså bestämmer
arrangören om anmälan efter anmälningstidens utgång samt avanmälan. Anmälningsavgiften behöver inte
återbetalas utan giltig orsak. Giltiga orsaker är hundens eller förarens sjukdom (veterinär- och/eller
läkarintyg kan krävas) eller att tiken har börjat löpa.
Frånvaro ska meddelas till granskningens arrangör före evenemangets början, på det sätt som meddelats av
arrangören.
Hundägaren beställer en elektronisk remiss till avelsgranskning av beteende via Omakoira-tjänsten.
Remissen ska vara beställd före granskningen börjar.

11 Begrepp i anslutning till avelsgranskning av beteende
Avlagd
Hunden avlägger alla granskningsmoment. Fel eller brister i beteendet är små. Hunden är varken skygg eller
aggressiv.
Underkänd
Hundens prestation underkänns om hunden är tydligt nervös, skygg eller aggressiv eller om den i
granskningen har fått en bedömning som specialklubben har fastställt som diskvalificerande i rasens
idealprofil. Hunden kan även underkännas om den uppvisar onormalt, avvikande och allvarligt beteende,
för vilket det inte finns någon punkt för i bedömningsblanketten. Granskningen kan göras om tidigast om 6
månader.
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Avbruten
Domaren eller ägaren/föraren avbryter granskningen om hunden skadar sig under testets gång.
Granskningen kan göras om när hunden igen är frisk, dock inte längre under samma dag.

12 Skadad hund
Granskningen avbryts om hunden skadar sig.
Granskaren eller hundens förare kan avbryta granskningen. En granskning som avbrutits på grund av skada
kan göras om när hunden är frisk, dock inte längre under samma dag.

13 Ansvarsfrågor
Hundägaren ansvarar för skador på eller som orsakats av hunden. Hundföraren/-ägaren godkänner regeln
genom att hen kommer till granskningsplatsen med hunden.

14 Inskrivning av granskningsresultat
Inskrivning och sändning av resultat
Granskarna fyller i hundens bedömningsblankett för avelsgranskning av beteende allteftersom testet
fortskrider. De bekräftar den ifyllda pappersblanketten med sina underskrifter eller den elektroniska
blanketten enligt Kennelklubbens direktiv. Ett exemplar av granskningsblanketten bör ges till hundägaren.
Avelsgranskningsresultat är officiella samt offentliga. Granskningsresultatet registreras i Kennelklubbens
avelsdatasystem av avelsgranskaren, ansvariga funktionären eller av en person som utsetts av
rasföreningen. Resultatet registreras när besvärstiden har gått ut, alltså tidigast en timme efter att hundens
granskning har avslutats.

15 Ändringar till direktiv
Ändringar till dessa direktiv kan göras av den kommitté i Finska Kennelklubben som tilldelats ansvaret om
verksamhet beträffande avelsgranskningar av beteende.

16 Överklaganden och meningsskiljaktigheter
Kennelklubbens gällande allmänna regler iakttas. Avelsgranskningen av beteende jämställs med prov,
tävlingar, mentaltester (punkt A.) eller arbetsprov (punkt B.).
Avelsgranskaren jämställs med ansvarig domare, ansvarig överdomare eller bedömande domare. Finska
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté jämställs med kenneldistrikt. Arrangören och dess
representant jämställs med bestyrelsen eller en medlem i bestyrelsen och i punkt B. med den som gör
rättelseyrkan.

17 Tvingande skäl
Oskälig störning under provet
Force majeure-situationer; förhindrade funktionärer eller ändrade omständigheter, varvid granskningen
inte kan arrangeras på ett sätt som är jämlikt för alla deltagare. Välbefinnandet av hundar eller människor
äventyras.
Kennelklubbens styrelse kan på grund av tvingande skäl begränsa deltagandet i prov och tävlingar eller
utfärda andra särbestämmelser om genomförandet av prov och tävlingar.
Undantagsfall
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har rätt att på grund av särskilt vägande skäl i enskilda fall
bevilja dispens från bestämmelserna i dessa direktiv.
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