Direktiv för ifyllning av provprotokoll

Alla provprotokoll, förutom arrangörens exemplar som arrangören behåller, skickas till kenneldistriktet eller
till en av kenneldistriktet utsedd protokollgranskare. Efter att provprotokollen har granskats skickar
kenneldistriktet dessa vidare till Kennelklubben – Showlink och till de specialklubbar som deltagit i provet.
Samtliga provprotokoll, vars mottagaruppgifter granskaren inte har, skickas till Showlink.
Ifall elektronisk resultatregistrering används i provformen kan granskningen centraliseras och i tillämpliga
delar automatiseras, varvid granskare för enskilda kenneldistrikt inte behövs.
Tekniska fel som upptäckts vid granskning av protokoll bör meddelas till överdomaren och den tävlande.
Individuella bedömningsblanketter skickas med provprotokollen till både specialklubben och Kennelklubben.
Individuella provprotokoll för resultat som sparats via Omakoira-tjänsten skickas till Showlink, som skickar
provprotokollen vidare till specialklubbar.
Enligt Kennelklubbens regler ska provprotokollen skickas till kenneldistriktet inom en (1) vecka efter avslutat
prov, och kenneldistriktet skickar protokollen vidare till Kennelklubben enligt distribution inom två (2) veckor.
Protokoll till Kennelklubben skickas till adressen:
Finska Kennelklubben – Showlink Oy
Provresultat
PB 20
79101 LEPPÄVIRTA
Om det i provet deltar hundar underställda av fler än en specialklubb, ska varje specialklubb få en kopia av
provprotokollet.
OBS! Resultat från bruksprov, mentaltester, lydnad, hunddans och rallylydnad skickas till Suomen
Palveluskoiraliitto. Resultat från prov för vinthundar skickas till Suomen Vinttikoiraliitto. Resultat från
agilitytävlingar skickas till Suomen Agilityliitto. Respektive förbund skickar resultaten vidare till Kennelklubben.
En förteckning över raskoder kan beställas hos Showlink och finns på Kennelklubbens webbplats.
Frågor om dessa direktiv besvaras av den som ansvarar för prov- och tävlingsärenden på Kennelklubben.
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IFYLLNING AV PROVPROTOKOLL
Provprotokoll fylls i enligt följande:
‐ provets arrangör, plats och datum i respektive fält
‐ provformens förkortning, t.ex. AJOK, kenneldistrikt och kenneldistriktets nummer i respektive fält
‐ provets karaktär kryssas
‐ väder och före i respektive fält. Fälten lämnas tomma ifall väder och före saknar betydelse för provets
gång

‐
‐

tilläggsuppgifter (överdomarens berättelse) kan skrivas på en bilaga om dessa inte ryms i respektive
fält
namn på ansvarig provfunktionär och domarelever i respektive fält

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

raskod samt hundens fullständiga namn jämte ev. kennelnamn, utan titlar
registernumret ska absolut anges korrekt (obs! inget HD-resultat)
i provprotokollet antecknas hundägarens hemkommun, inte hemvist
resultat och poäng. Respektive punkt lämnas tom i sådana provformer där inga poäng ges.
resultat antecknas klass för klass
endast arabiska siffror används
i anmärkningskolumnen antecknas namn och domarnummer av den domare som är ansvarig för
hundens provresultat i sådana prov där flera domare bedömer

‐
‐

sekreterarens namn och telefonnummer dagtid (Obs! viktigt om frågor angående resultat uppstår)
överdomarens namn och domarnummer = Kennelklubbens medlemsnummer

‐

hundar som är borta antecknas inte i provprotokollet

ANTECKNING AV RESULTAT
Eventuella poäng antecknas enligt provreglerna, t.ex. 48, 130,5 och 83,52.
Anmärkningskolumnen
I provprotokollets anmärkningskolumn antecknas i enlighet med respektive provregler och -direktiv t.ex.:

‐
‐
‐
‐
‐

Föraren avbröt (Keskeytti)
Domaren avbröt (Keskeytettiin)
Avstängd från provet (Suljettu)
Avstod (Luopui)
Diskvalificerad (Hylätty)

I provregler och -direktiv fastställs vilket resultat eller anteckning hunden erhåller i varje enskilt fall.
- inget resultat
0 och eventuella poäng
pris och eventuella poäng
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INTERNATIONELLA PROV
Certifikat antecknas i anmärkningskolumnen för en hund som i internationellt prov erhållit internationellt
certifikat; CACIT, CACIOB, CACIAG, CACIL.
Även reserv-CACIT, reserv-CACIOB, reserv-CACIAG och reserv-CACIL antecknas om överdomaren föreslår en
sådan till hunden.
Kennelklubben meddelar till FCI uppgifterna om den hund som erhållit certifikatet. FCI skickar certifikatkortet
till Kennelklubben efter att ha registrerat resultatet. Kennelklubben skickar certifikatkortet till hundägaren, om
en ägaranmälan för respektive hund har gjorts hos Kennelklubben. I annat fall skickas kortet till
provarrangören.
OBS! Resultat bör tillställas FCI inom tre månader från ett internationellt prov för bekräftelse av CACIT,
CACIOB, CACIAG och CACIL.
ÖVRIGA DIREKTIV FÖR IFYLLNING AV PROVPROTOKOLL
Inom bruksprov antecknas olika terrängformer i samma provprotokoll, eftersom förkortningarna för de olika
terrängformerna anger vilken provform det är fråga om.
Om en blankett inte räcker till, antecknas i den nedre kanten av den första blanketten hur många sidor
provprotokollet omfattar och fortsättningsbladen numreras i det övre hörnet vid höger kant enligt följande
(om det t.ex. totalt finns 5 blanketter och 4 fortsättningsblad):
andra blanketten
tredje blanketten
fjärde blanketten
femte blanketten

2/5
3/5
4/5
5/5

På så vis kan man i samband med registrering av resultat vara säker på att samtliga provprotokoll från
respektive prov har kommit fram.
RESULTAT
Klassbeteckningar:

Resultatalternativ:

SOV
NUO
ALO
AVO
VOI
EVL
LUT grader

= sim- och räddningsprov (VEPE)
= unghundsklass
= nybörjarklass
= öppen klass
= segrarklass
= elitklass
= anlagsprov för grythundar

1.
2.
3.
0

= första pris
= andra pris
= tredje pris
= föraren avbröt (keskeytti)
= domaren avbröt (keskeytettiin)

soveltuvuuskoe
nuorten luokka
alokasluokka
avoin luokka
voittajaluokka
erikoisvoittajaluokka
luolakoirien taipumuskoe

Poäng: antecknas med arabiska siffror i de provformer där poäng tilldelas.
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I anmärkningskolumnen:

föraren avbröt (keskeytti)
domaren avbröt (keskeytettiin)
stängs från provet/tävlingen (suljettu)
SERTK
= certifikat
CACIT
= certifikat i internationellt prov
CACIL
= certifikat i internationell tävling för vinthundar
CACIOB
= certifikat i internationellt lydnadsprov
CACIAG
= certifikat i internationell agilitytävling
CACITRL
= certifikat i internationellt vallhundsprov

SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR NATIONELLA PROV OCH FM-PROV
I anmärkningskolumnen antecknas den titel segrarhunden har erhållit samt årtal. Kennelklubben registrerar
titeln i hundens uppgifter.
PROVTYP
1 Drevprov

PROVFORM
1
Drevprov
2
Drevprov för beagle
3
Drevprov på räv
4
Drevprov på lo
5
Drevprov för drever
6
Drevprov på räv för drever
7
Drevprov för taxar

FÖRKORTNING
AJOK
BEAJ
KEAJ
IAJOK
DRAJ
DKAJ
MÄAJ

2 Prov för skällande fågelhund 8

Prov för skällande fågelhund

LINT

3 Prov på storvilt

9
10

Älgprov
Anlagsprov på björn

HIRV
KARH

4 Spårprov

11
12
13
14

Älgspårprov
Spårprov på skadat hjortdjur
Viltspårprov
Spårprov för blodhundar

HIRV-J
VAHI
MEJÄ
HIJÄ

5 Prov för stående fågelhundar 15
16
17
18

Specialprov för stående fågelhundar
Fältprov för stående fågelhundar
Skogsprov för stående fågelhundar
Fjällprov för stående fågelhundar

KAER
KAKE
KAME
KATU

6 Prov för retrievers

19
20
21
22
23

Anlagsprov för retrievers
A-jaktprov för retrievers
B-jaktprov för retrievers
Praktiskt jaktprov för retrievers
Working test för retrievers

NOU
NOME-A
NOME-B
NKM
NOWT

7 Prov för spaniels

24

Anlagsprov för spaniels

SPA
4

25
25b
26
27

Jaktprov för spaniels
Jaktprov för spaniels – vattenfågel
Jaktprov för wachtelhund
Skogsprov för wachtelhundar

SPME
SPME-V
WACH
WACH-M

28
29
30
31
32

Anlagsprov för grythundar
Naturgrytsrevidering
Jaktprov för grythundar
Vattenvillebrådsprov för terriers och taxar
Anlagsprov för dvärgtaxar

LUT
LUO
LUME
VERI
PIKA

9 Prov för arktiska draghundar 33
34
35

Arbetsprov för slädhundar
Tävlingsprov för slädhundar
Prov i weight pulling för alaskan malamute

REKÄ
REK
KVK

10 Prov för vinthundar

36
37
37b
38

Kapplöpning för vinthundar
Lure Coursing
Lure Coursing - synjagande
Lure Coursing i släpp

VIR
VIC
VIC-R
VIC-A

11 Vattenräddningsprov

39

Vattenräddningsprov

VEPE

12 Vallhundsprov

40

PAIM-BC&AK

41
42
43

Vallhundsprov för australian kelpie
och bordercollie
Vallhundsprov
Anlagsprov i vallning
Förprov i vallning

13 Bruksprov

44
45
46
47
48
49
50
51
52

Behörighetsprov (BH)
Spår
Sök
Rapport
Skydd
Kombiprov
Specialspår (FH)
Ledarhundsprov
Dragprov, nordisk stil

PAKK
PAJÄ
PAHA
PAVI
PASU
PAEK
PAEJ
PAOP
PAVH

14 Räddningshundprov

53
54
55
56
57
58
59

Spårprov för räddningshundar nationell
Sökprov för räddningshundar
Ruinsök A-prov
Ruinsök B-prov
Sjöräddningsprov
Lämplighetsprov internationell
Spår A-prov

PEJÄ
PEHA
PERA-A
PERA-B
PEME
PESO
PEJÄ-A

8 Grytprov

PAIM
PAIM-T
PAIM-E

5

60
61
62
63
64

Spår B-prov
Sök A-prov
Sök B-prov
Ruinsök A-prov
Ruinsök B-prov

PEJÄ-B
PEHA-A
PEHA-B
PERA-A
PERA-B

15 Mentaltest

65

Mentaltest

LTE

16 Mentalbeskrivning

66

Mentalbeskrivning Hund

MH

17 Lydnadsprov

67

Lydnadsprov

TOKO

18 Agilitytävlingar

68
68b

Agilitytävling (agilitybana)
Agilitytävling (hoppbana)

AGI-A
AGI-H

19 Hunddans

69
69b

Heelwork to Music
Freestyle

KT
KT-V

20 Rallylydnad

70

Rallylydnad

RT

21 Nosework

71

Nosework

NW

KENNELDISTRIKT OCH DISTRIKTSNUMMER
01 Etelä-Hämeen kennelpiiri ry.
02 Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
03 Kainuun kennelpiiri ry.
04 Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
05 Keski-Suomen kennelpiiri ry.
06 Kymenläänin kennelpiiri ry.
07 Lapin kennelpiiri ry.
08 Varsinais-Suomen kennelpiiri ry.
09 Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry.
10 Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry.
11 Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
12 Pohjois-Savon kennelpiiri ry.
13 Salpausselän kennelpiiri ry.
14 Satakunnan kennelpiiri ry.
15 Suur-Savon kennelpiiri ry.
16 Uudenmaan kennelpiiri ry.
17 Vasa Kenneldistrikt - Vaasan Kennelpiiri rf
18 Ålands kenneldistrikt rf.
19 Helsingin seudun kennelpiiri ry.

6

DREVPROV (AJOK)
Rätt att delta har raser i FCI-grupp 6.
OM PRESTATIONER GÖRS PÅ BÅDE BARMARK (P) OCH SNÖFÖRE (L) I SAMMA DREVPROV SKA RESULTAT
ANTECKNAS PÅ SEPARATA PROVPROTOKOLLBLANKETTER.
Om det är fråga om ett säsongsprov ska detta kryssas i provprotokollet.
Om hunden avstängs eller avstår, antecknas ett streck (-) istället för resultat, t.ex.: AJOKDå antecknas inga poäng, och inte heller en nolla (0) som resultat. I anmärkningskolumnen antecknas avstod
eller avstängs från provet.
t.ex.

AJOK-1, 82,5 = 1:a pris i drevprov 82,5 poäng
AJOK- = avstod (luopui) eller avstängdes (suljettiin)

RIKSMATCHEN KILPA FÖR FINSKA STÖVARE
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
JÄNISMESTARUUS-MATCHEN FÖR RYSKA STÖVARE
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

DREVPROV FÖR BEAGLE (BEAJ)
161 beagle

904 estnisk stövare

OM PRESTATIONER GÖRS PÅ BÅDE BARMARK (P) OCH SNÖFÖRE (L) I SAMMA DREVPROV SKA RESULTAT
ANTECKNAS PÅ SEPARATA PROTOKOLLBLANKETTER.
Om hunden avstängs eller avstår, antecknas ett streck (-) istället för resultat, t.ex.: BEAJ-.
Då antecknas inga poäng, och inte heller en nolla (0) som resultat. I anmärkningskolumnen antecknas avstod
eller avstängs från provet.
t.ex.

BEAJ-2, 55,26

= 2:a pris i drevprov för beagle, 55,26 poäng

Resultat för estniska stövare antecknas i protokollet för drevprov för beagle (BEAJ).
AJOVOITTAJA-MATCHEN FÖR BEAGLE
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
AJOMESTARI-MATCHEN FÖR ESTNISKA STÖVARE
I anmärkningskolumnen antecknas AM-årtal vid vinnaren.

DREVPROV PÅ RÄV (KEAJ)
Rätt att delta har raser i FCI-grupp 6.
t.ex. KEAJ-1 82

= 1:a pris, 82 poäng
7

KETTUKILPA-MATCHEN (finska stövare)
I anmärkningskolumnen antecknas KK-årtal vid vinnaren.
FM-DREVPROV PÅ RÄV FÖR AMERICAN FOXHOUND (american foxhound)
I anmärkningskolumnen antecknas RM-årtal vid vinnaren.

DREVPROV PÅ LO (IAJOK)
Rätt att delta har raser i FCI-grupp 6.
t.ex.

IAJOK-2 68
IAJOK-

= 2:a pris, 68 poäng
= föraren avstod

DREVPROV FÖR DREVER (DRAJ)
130 drever
254 alpenländische dachsbracke
35 basset bleu de gascogne
34 basset artésian normand
163 basset hound
t.ex.

DRAJ-2, 62,55
DRAJ-3, 51,58

67 petit basset griffon vendeen
33 grand basset griffon vendeen
36 basset fauve de bretagne
294 otterhound

= 2:a pris, 62,55 poäng
= 3:e pris, 51,58 poäng

FINSK DREVMÄSTERSKAPMATCH FÖR DREVER
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
FM-DREVPROV FÖR BASSETRASER
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

DREVPROV PÅ RÄV FÖR DREVER (DKAJ)
130 drever
35 basset bleu de gascogne
34 basset artésian normand
163 basset hound

67 petit basset griffon vendeen
33 grand basset griffon vendeen
36 basset fauve de bretagne
294 otterhound

DRAJ och DKAJ har samma bedömningsgrunder och motsvarar varandra vad gäller pris.
Om provet omfattar både drevprov för drever och drevprov på räv för drever ska resultat antecknas på
separata protokollblanketter.
t.ex.

DKAJ-2, 62,55

= 2:a pris, 62,55 poäng

DREVPROV FÖR TAX (MÄAJ)
148.21 korthårig kanintax
148.22 korthårig dvärgtax
148.23 korthårig tax
148.11 strävhårig kanintax

148.13 strävhårig tax
148.31 långhårig kanintax
148.32 långhårig dvärgtax
148.33 långhårig tax
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148.12 strävhårig dvärgtax
t.ex.

MÄAJ-1, 60,26

= 1:a pris i drevprov för tax, 60,26 poäng

FM-DREVPROV FÖR TAXAR
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

PROV MED SKÄLLANDE FÅGELHUND (LINT)
49 finsk spets
48 karelsk björnhund
276 norrbottenspets

304 rysk-europeisk lajka
305 östsibirisk lajka
306 västsibirisk lajka

t.ex.

= 1:a pris, 76 poäng
= 2:a pris, 74 poäng

LINT-1, 76
LINT-2, 74

RIKSMATCHEN HAUKKU FÖR FINSK SPETS
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
FM-MATCH FÖR NORRBOTTENSPETS
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

ÄLGHUNDSPROV (HIRV)
49 finsk spets
48 karelsk björnhund
42 jämthund
306 västsibirisk lajka
903 svensk vit älghund

276 norrbottenspets
304 rysk-europeisk lajka
305 östsibirisk lajka
242 norsk älghund, grå 268 norsk älghund, svart
907 hälleforshund

t.ex.

= 1:a pris, 78 poäng
= inget pris, 9 poäng

HIRV-1, 78,
HIRV-0, 9,

RIKSMATCHEN HIRVENHAUKUT FÖR KARELSK BJÖRNHUND
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
HIRVIMESTARUUS-MATCHEN (raser underställda Finska Jämt- och Gråhundklubben)
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
HIRVIHERRA-MATCHEN FÖR FINSK SPETS
I anmärkningskolumnen antecknas HH-årtal vid vinnaren.
KUNINGATAR-MATCHEN FÖR TIKAR, KARELSK BJÖRNHUND
I anmärkningskolumnen antecknas KR-årtal vid vinnaren.
HIRVIMESTARI-MATCHEN (raser/tikar underställda Finska Jämt- och Gråhundklubben)
I anmärkningskolumnen antecknas MR-årtal vid vinnaren.
FM-HIRVENHAUKKU-MATCH FÖR LAJKA (rysk-europeisk lajka, östsibirisk lajka, västsibirisk lajka)
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I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)
Alla raser har rätt att delta.
t.ex.

KARH 1 = godkänt resultat
KARH 0 = underkänt resultat

ÄLGSPÅRPROV (HIRV-J)
I provet kan delta samtliga raser med rätt att delta i älgprov samt hundar som godkänt avlagt spårprov på
skadat hjortdjur (VAHI).
t.ex.

HIRV-J 1
HIRV-J 0

= godkänt resultat
= underkänt resultat

SPÅRPROV PÅ SKADAT HJORTDJUR (VAHI)
Alla raser har rätt att delta. Hundens förare ska ha jaktkort i enlighet med jaktlagen och -förordningen samt
ett godkänt och giltigt skjutprov.
t.ex.

VAHI 1
VAHI 0

= godkänt resultat
= underkänt resultat

Typ av spår antecknas i anmärkningskolumnen:
K = autentiskt spår (krock eller skadat vilt)
T = lagt spår

VILTSPÅRPROV FÖR JAKTHUNDAR (MEJÄ)
Alla raser har rätt att delta.
t.ex.

MEJÄ-AVO 1, 44,
MEJÄ-VOI 0

= 1:a pris i öppen klass, 44 poäng
= segrarklass, provet avbröts

FM-VILTSPÅRPROV
I anmärkningskolumnen antecknas JM-årtal vid vinnaren.

SPÅRPROV FÖR BLODHUNDAR (HIJÄ)
84

blodhund

t.ex.

HIJÄ-ALO 0
HIJÄ-AVO 1
HIJÄ-VOI 1

= nybörjarklass, underkänt
= öppen klass, godkänt resultat
= segrarklass, godkänt resultat

PROV FÖR STÅENDE FÅGELHUNDAR (KAKE, KAME, KATU, KAER)
KANAKOIRAKERHO – HÖNSHUNDSSEKTIONENS PROV
Alla raser i FCI-grupp 7 har rätt att delta.
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Fältprov
Skogsprov
Fjällprov

KAKE
KAME
KATU

Resultat som berättigar för brukschampionat kan uppnås i KAKE, KAME, KATU ELIT och KEV. Resultatet
antecknas i protokollets anmärkningskolumn med SERTK.
t.ex.

KAKE-VOI 1, SERTK
KAME-AVO 0
KATU-NUO 2

= 1:a pris i segrarklass i fältprov, SERTK
= nollresultat i öppen klass i skogsprov
= 2:a pris i unghundsklass i fjällprov

KANAKOIRAKERHO – HÖNSHUNDSSEKTIONENS RIKSPROV
Engelska stående fågelhundar, raserna 301, 303, 304, 305, 330
Mästerskapstävling
Fältsegrartävling KEV

I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

Riksmatcher
Derbytävlingen DER
Elit-prov ELIT
Guldpokalen (Kultamalja) KUL

I anmärkningskolumnen antecknas DV-årtal vid vinnaren.
I anmärkningskolumnen antecknas Elit-årtal vid vinnaren.
I anmärkningskolumnen antecknas KM-årtal vid vinnaren.

SAKSANSEISOJAKERHO RY:S PROV
Alla raser i FCI-grupp 7 har rätt att delta.
Specialprov för stående fågelhundar
KAER
I provresultatet ska antecknas koder som beskriver vilt och fällning av vilt.
‐ skogsfågel (tjäder, orre, järpe, fjällripa, morkulla), skogshare och fälthare; kod M
‐ fälthöna (rapphöna, fasan, morkulla), skogshare och fälthare; kod F
‐ annat vilt utan kod
‐ om man under provet har fällt ovan nämnt vilt för stående hund antecknas dessutom koden P
t.ex. KAER-VOI 1, 82 FP = 1:a pris i segrarklass, 82 poäng, viltarbete på fälthöns, villebråd har fällts.
SAKSANSEISOJAKERHO RY:S RIKSPROV
Raser underställda Saksanseisojakerho.
Mästerskapsprov (Riistakoirakilpailu)
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
Riksmatch (Junkkari)
I anmärkningskolumnen antecknas J-årtal vid vinnaren.

PROV FÖR RETRIEVERS (NOU, NOME-B, NKM, NOME-A, NOWT)
110 curly coated retriever
111 golden retriever
122 labrador retriever

121 flatcoated retriever
263 chesapeake bay retriever
312 nova scotia duck tolling retriever
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Anlagsprov för retrievers
t.ex.
NOU 1
NOU 0

NOU
= godkänt anlagsprov
= underkänt anlagsprov

B-jaktprov för retrievers NOME-B (prov på kallt villebråd)
t.ex.
NOME-B, ALO, 3
= B-jaktprov för retrievers, 3:e pris i nybörjarklass
NOME-B, AVO, = B-jaktprov för retrievers, öppen klass, föraren avbröt
NOME-B, VOI, 2
= B-jaktprov för retrievers, 2:a pris i segrarklass
Praktiskt jaktprov för retrievers NKM
t.ex.
NKM 1
= godkänt resultat i praktiskt jaktprov för retrievers
NKM 0
= underkänt resultat i praktiskt jaktprov för retrievers
A-jaktprov för retrievers NOME-A (en klass, prov på varmt vilt)
t.ex.
NOME-A, 1, SERT
= A-jaktprov för retrievers, 1:a pris, certifikat
Working test för retrievers
t.ex.
NOWT-ALO 1, 95
NOWT-AVO 0, 25
NOWT-VOI 3, 53

NOWT
= working test för retrievers, nybörjarklass, 1:a pris, 95 poäng
= working test för retrievers, öppen klass, 0-resultat, 25 poäng
= working test för retrievers, segrarklass, 3:e pris, 53 poäng

FM-JAKTPROV FÖR RETRIEVERS (NOME-B)
I anmärkningskolumnen antecknas NM-årtal vid vinnaren.
FM-JAKTPROV FÖR RETRIEVERS, A-PROV (NOME-A)
I anmärkningskolumnen antecknas FTW-årtal vid vinnaren.
FM-PROV FÖR RETRIERVERS, WT-PROV (NOWT)
I anmärkningskolumnen antecknas WTW-årtal vid vinnaren.

PROV FÖR SPANIELS (SPA, SPME, SPME-V)
167 amerikansk cocker spaniel
301 american water spaniel
105 barbet
109 clumber spaniel
5 cocker spaniel
125 engelsk springer spaniel
336 spansk vattenhund
123 field spaniel

124 irländsk vattenspaniel
314 nederlandse kooikerhondje
298 lagotto romagnolo
37 portugisisk vattenhund
127 sussex spaniel
104 wachtelhund
126 welsh springer spaniel
221 wetterhoun

Anlagsprov för spaniels
t.ex.
SPA 1
SPA 0

SPA
= godkänt anlagsprov
= underkänt anlagsprov

Jaktprov för spaniels

SPME = övrigt vilt
SPME-V = vattenfåglar
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t.ex.

SPME VOI 2, 98

= 2:a pris i segrarklass, 98 poäng

Vattenarbetsmoment i jaktprov för spaniels
t.ex.
Vesityö 1
= godkänt vattenarbete
Vesityö 0
= underkänt vattenarbete
Vesityö = avbrutet vattenarbete
FM-JAKTPROV FÖR SPANIELS
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

JAKTPROV FÖR WACHTELHUND (WACH, WACH-M)
104

wachtelhund

t.ex.

WACH-M 1
WACH-M 0
WACH NUO 1
WACH ALO 2
WACH AVO 3

= godkänt skogsprov
= underkänt skogsprov
= fått minst 7 poäng i varje bedömningsmoment
= fått minst 5 poäng i varje bedömningsmoment
= fått minst 2 poäng i varje bedömningsmoment

GRYTPROV (LUT, LUO, LUME, VERI)
148.13 strävhårig tax
148.23 korthårig tax
148.33 långhårig tax
12 släthårig foxterrier
169 strävhårig foxterrier
339 parson russell terrier
341 terrier brasileiro (bara VERI)

4 cairn terrier
10 border terrier
70 lakeland terrier
78 welshterrier
103 tysk jaktterrier
246 ceskyterrier
345 jack russell terrier

Anlagsprov för grythundar
Naturgrytsrevidering
Jaktprov för grythundar

LUT
LUO
LUME

Vattenvillebrådsprov för terriers och taxar
VERI
t.ex.
LUTB 41
= utvecklingsgrad B, 41 poäng
LUTC 39
= utvecklingsgrad C, 39 poäng
LUO 1
= godkänd naturgrytsrevidering
LUME 1
= godkänt jaktprov för grythundar
LUME 0
= underkänt jaktprov för grythundar
VERI 1, 27
= vattenvillebrådsprov, 1:a pris, 27 poäng
VERI 3, 9
= vattenvillebrådsprov, 3:e pris, 9 poäng
VERI 0, 8
= vattenvillebrådsprov, 8 poäng, inget pris

BRUKSANLAGSPROV FÖR DVÄRG- OCH KANINTAXAR (PIKA)
148.21 korthårig kanintax
148.22 korthårig dvärgtax
148.11 strävhårig kanintax

148.12 strävhårig dvärgtax
148.31 långhårig kanintax
148.32 långhårig dvärgtax
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t.ex.

PIKA1
PIKA0

= godkänt bruksanlagsprov
= underkänt bruksanlagsprov

SLÄDHUNDSPROV (REK, REKÄ)
Alla raser har rätt att delta.
Arbetsprov för slädhundar
Tävlingsprov för slädhundar

(REKÄ)
(REK)

t.ex.

= 1:a pris i ledarhundsklass i arbetsprov för slädhundar, 28,5 poäng
= 2:a pris i allmän klass i arbetsprov för slädhundar, 25 poäng
= berömligt betyg i tävlingsprov för slädhundar, medeldistans med 4-spann
= inget pris i tävlingsprov för slädhundar, sprintdistans med 6-spann

REKÄ-JOH 1, 28,5
REKÄ-YLE 2, 25,
REK-MD4 1
REK-SP6 0

FM-PROV FÖR SLÄDHUNDAR (REK) (bara slädhundsraser)
I anmärkningskolumnen antecknas vid vinnarna SM-REK + klass-årtal
t.ex.

SM-REK 6-årtal

FM-PROV FÖR SLÄDHUNDAR (REKÄ) (bara slädhundsraser)
I anmärkningskolumnen antecknas SM-REKÄ-YLE-årtal eller SM-REKÄ-JOH-årtal vid vinnaren

PROV I WEIGHT PULLING FÖR ALASKAN MALAMUTE (KVK)
243 alaskan malamute
t.ex.

KVK 1
KVK 0
KVK -

= berömlig koefficient >/= 15
= underkänd koefficient <5
= inget resultat

VINTHUNDSPROV (VIC, VIC-R, VIC-A, VIR)
Raser underställda Suomen Vinttikoiraliitto samt 103 basenji och 146 rhodesian ridgeback (lure coursing)
I vinthundsprov antecknas ett resultat som berättigar för brukschampionat i provprotokollets
anmärkningskolumn med SERTK.
LURE COURSING
t.ex. VICY 3, 459, SERTK
VICY 0, DISK
VICY -, Avstängd
VICY 5, 243, Avbruten
VICY -, Avstod

VIC och VIC-R
= 3:e plats med totala poäng 456, SERTK
= Diskvalificerad antingen i omgång eller final
= Hunden avstängdes från provet (antingen omgång eller final)
= 5:e plats med 243 poäng, hundens prov avbröts före finalen
= Hunden avstod omgången

LURE COURSING I SLÄPP
VIC-A
Resultat lik övriga lure coursing-prov, men resultatet diskvalificerad (DISK) kan ej fås, släppets resultat kan
däremot makuleras.
t.ex.

VICA -, Makulerad

= Släppets provresultat makulerades
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KAPPLÖPNING
t.ex.
VIRA 2, 35.25, SERTK
VIRL 3, 36.37
VIRL 0, DISK
VIRX -, Avstängd
VIRL -, Domaren avbröt
VIRA -, Avstod
VIRX-, KESK

VIR
= 2:a plats omgång/tidslopp, tid 35,25 s, SERTK
= 3:a plats i finalen, tid 36,37 s
= Diskvalificerad i finalen
= Hunden avstängdes från provet i placeringsloppet
= Hundens prov avbröts före finalen
= Hunden avstod från finalen
= Hunden avbröt i placeringsloppet

Tid antecknas i poängkolumnen.
FM I LURE COURSING
FM-titel tävlas om i samtliga raser där minst 6 hundar deltar.
I anmärkningskolumnen antecknas SMM-årtal vid vinnaren.
FM I LURE COURSING I SLÄPP
FM-titel kan tilldelas om minst sex (6) släpp deltar i provklassen.
I anmärkningskolumnen antecknas SAM-årtal vid vinnaren.
FM I KAPPLÖPNING
FM-titel tävlas om i samtliga raser där minst 6 hundar deltar.
I anmärkningskolumnen antecknas SRM-årtal vid vinnaren.

VATTENRÄDDNINGSPROV (VEPE)
50 newfoundlandshund

226 landseer

Hundar av övriga raser kan delta i provet efter att ha avlagt sim- och räddningsprov godkänt.
t.ex.

VEPE-ALO 1, 90
VEPE-VOI 3, 75
VEPE-SOV 1, (82)
VEPE-SOV 0, (31)

= 1:a pris i nybörjarklass, 90 poäng
= 3:e pris i segrarklass 75 poäng
= sim- och räddningsprov 1 godkänt, (82 poäng)
= sim- och räddningsprov 0 underkänt, (31 poäng)

FM I VATTENRÄDDNINGSPROV
I anmärkningskolumnen antecknas VM-årtal vid vinnaren.

VALLHUNDSPROV FÖR AUSTRALIAN KELPIE OCH BORDERCOLLIE (PAIM-BC&AK)
293 australian kelpie

297 bordercollie

Hund av övrig ras erhåller rätt att delta i prov efter att ha avlagt förprov i vallning godkänt.
t.ex.

PAIM1, 79
PAIM2, 93
PPR1

= 2:a pris i klass I, 79 poäng
= 1:a pris i klass II, 93 poäng
= godkänt resultat på grundbana i klass I
15

FM I VALLNHUNDSPROV FÖR BORDER COLLIE OCH AUSTRALIAN KELPIE
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

VALLHUNDSPROV OCH ANLAGSPROV I VALLNING, FÖRPROV I VALLNING (PAIM, PAIMT, PAIM-E)
För vallhundsraser i FCI-grupper 1, 2 och 5, med undantag av bordercollie (PAIM-T för alla)
Vallhundsprov
t.ex.
PAIM klass 1, 53 poäng
PAIM klass 2, 86 poäng
PAIM klass 3, 75 poäng

= 53 poäng i lägsta klass, berättigar till klassbyte
= 86 poäng i andra klass
= 75 poäng i högsta klass, underkänt

Anlagsprov i vallning
t.ex.
PAIM-T 1
PAIM-T 0

= godkänt anlagsprov i vallning
= underkänt anlagsprov i vallning

Förprov i vallning
t.ex.
PAIM-E 78 poäng
PAIM-E 59 poäng

= godkänt förprov i vallning
= underkänt förprov i vallning

FM I VALLHUNDSPROV
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

BRUKSPROV
Ett godkänt behörighetsprov är ett krav för att kunna delta i bruks- eller räddningshundprov. Gäller dock inte
PAOP- och PAVE-prov.
Behörighetsprov (BH)
Spår
Rapport
Sök
Kombiprov
Skydd
Specialspår (FH)
Ledarhundsprov
Skijoring, Nordic style

(PAKK)
(PAJÄ)
(PAVI)
(PAHA)
(PAEK)
(PASU)
(PAEJ)
(PAOP)
(PAVH)

Alla raser har rätt att delta.

En förteckning över raser med rätt att delta hittas på Suomen Palveluskoiraliittos webbplats.
t.ex.

PAKK, 1, BH
PAVI-1, 1, 295, VK 1
PAJÄ-2, 0, 150

= behörighetsprov, godkänt resultat, utbildningstecknet BH
= rapport, klass 1, 1:a pris, 295 poäng och utbildningstecken
= spår, klass 2, resultat 0, 150 poäng

FM I BRUKSPROV
FM-prov arrangeras skilt för varje gren, inom PAJÄ, PAVI, PAHA, PAEK, PASU och PAOP.
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I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
FM I SPECIALSPÅR (IPG-FH)
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.
FM I SKIJORING, NORDIC STYLE (PAVH)
I anmärkningskolumnen antecknas VKM-årtal vid vinnaren.

RÄDDNINGSHUNDSPROV
Alla raser har rätt att delta. Ett godkänt behörighetsprov är ett krav för att kunna delta i bruks- eller
räddningshundprov.
Nationellt räddningshundprov
Spårprov för räddningshundar
Sökprov för räddningshundar
Ruinsök A-prov
Ruinsök B-prov
Sjöräddningsprov

PEKO
PEJÄ
PEHA
PERA-A
PERA-B
PEME

Resultatet från det nationella räddningshundprovet är antingen godkänt eller underkänt.
t.ex.

PEHA, 1
PERA-B, 0

= sökprov för räddningshundar, godkänt resultat
= ruinsök B-prov, underkänt

Internationellt räddningshundprov
Förprov Sök
Förprov Spår
Förprov Ruin
Spår A-prov
Spår B-prov
Sök A-prov
Spår B-prov
Ruinsök A-prov
Ruinsök B-prov

IPOR
PEEK sök
PEEK spår
PEEK ruin
PEJÄ-A
PEJÄ-B
PEHA-A
PEHA-B
PERA-A
PERA-B

utbildningstecken
RH-FL V
RH-F V
RH-T V
RH-FA
RH-FB
RH-FLA
RH-FLB
RH-TA
RH-TB

I internationella räddningshundprov används poäng.
t.ex.

PEJÄ-A, 2, 255, RH-FA
PERA-A, 0, 188

= spår A-prov, resultat 2, 255 poäng, RH-FA utbildningstecken
= ruinsök A-prov, resultat 0, 188 poäng

FM-PROV FÖR RÄDDNINGSHUNDAR
Internationella prövningsordningen (IPO-R) tillämpas.
I anmärkningskolumnen antecknas M-årtal vid vinnaren.

MENTALTEST (LTE)
Alla raser har rätt att delta.
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LTEP
LTEM
LA

positivt resultat
negativt resultat
ovan vid eller berörd av skott

t.ex.

LTEP 107
LTEM 16

= Mentaltest, pluspoäng 107
= Mentaltest, minuspoäng 16

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Alla raser har rätt att delta.
Provprotokoll fylls i normalt, dock utan resultat.

LYDNADSPROV (TOKO)
Alla raser har rätt att delta.
t.ex.

TOKO-ALO 2, 152
TOKO-AVO 1, 180
TOKO-VOI 1, 315
TOKO-EVL1, 300

= 2:a pris i nybörjarklass, 152 poäng
= 1:a pris i öppen klass, 180 poäng
= 1:a pris i segrarklass, 315 poäng
= 1:a pris i elitklass, 300 poäng

FM-PROV I LYDNAD
I anmärkningskolumnen antecknas TSM-årtal vid vinnaren.

AGILITY (AGI-A, AGI-H)
Alla raser har rätt att delta.
t.ex.

AGI-A, Miniklass 1, 2, 0,00, SERT, LUVA = Agilitybana, mini 1-klass, placering 2, resultat 0,00
certifikat, resultat berättigar till klassbyte
AGI-A, Mediklass 3, 0, 26,01
= Agilitybana, medi 3-klass, placering 0, resultat 26,01
AGI-H, Maxiklass 2, diskv.
= Hoppbana, maxiklass 2, diskvalificerad

Hundar med resultat 0,00–25.99 placeras.
FM-TÄVLING I AGILITY
FM tävlas i alla fem storleksklasser (småmini, mini, medi, småmaxi och maxi). I anmärkningskolumnen
antecknas SM-årtal vid vinnaren.

HUNDDANS (KT och KT-V)
Alla raser har rätt att delta.
t.ex.

ALO 175,00, KM
AVO 86,33
VOI 194,75, KM, SERT

= nybörjarklass 175 poäng, hederspris
= öppen klass 86,33 poäng
= segrarklass 194,75 poäng, hederspris, certifikat

Freestyle (KT-V) och Heelwork to Music (KT) separat.
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FM-TÄVLING I HUNDDANS
I anmärkningskolumnen antecknas vid vinnaren av heelwork to music KT-SM + årtal och vid vinnaren av
freestyle KT-VSM + årtal.

RALLYLYDNAD (RT)
Alla raser har rätt att delta.
t.ex.

ALO71, RTK
AVOVOI0
MES92

= nybörjarklass 71 poäng, godkänd prestation, utbildningstecken
= öppen klass, diskvalificerad
= segrarklass under 70 poäng, diskvalificerad
= mästarklass 92 poäng, godkänt resultat

FM-TÄVLING I RALLYLYDNAD
I anmärkningskolumnen antecknas RTM- och årtal vid vinnaren.

NOSEWORK (NW)
Alla raser har rätt att delta.
t.ex.

NW-sisä 75/2
NW-laatikko 93/1 LN

= 75 poäng i inomhussök och 2 felpoäng
= 93 poäng i behållarsök och 1 felpoäng samt uppflyttning till högre klass
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