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koulutusohje. Vid oklara fall gäller den finska versionen.

Allmänt
Ansvariga funktionärer för avelsgranskningar av beteende samt avelsgranskare av beteende, som
auktoriserats av Finska Kennelklubben, kan tjänstgöra vid avelsgranskningar av beteende för vilka raser som
helst. Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté ansvarar för utbildningen i enlighet med fullmakter och
direktiv som getts av Kennelklubben.
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté meddelar om utbildningsevenemang för
avelsgranskningsfunktionärer samt kompetensförklarar de funktionärer som avlagt utbildningen godkänt.
Utbildningen genomförs under en period på högst tre år.

1. Utbildning av ansvariga funktionärer
1.1 Arrangemang av utbildning av ansvariga funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté utser bland auktoriserade funktionärer för avelsgranskningar
av beteende de personer som utbildar ansvariga funktionärer samt vidareutbildar redan auktoriserade
ansvariga funktionärer.
1.2 Förhandskrav som ställs på en ansvarig funktionär
−
−
−
−
−
−
−
−

medlem i Finska Kennelklubben
i myndig ålder
avlagd grundkurs för provfunktionärer (Provfunktionär 1)
förord av specialklubb, rasförening eller rasklubb om lämplighet som ansvarig funktionär
goda fysiska egenskaper, till exempel ska den sökande kunna sätta sig, huka sig ner, stå och springa
utan besvär. Tillräcklig syn- och hörselförmåga
normal uppfattningsförmåga, ett normalt minne och normala psykiska egenskaper
god förmåga att hantera hund
tillräckliga språkliga färdigheter samt goda kommunikations- och sociala färdigheter, så som
kundbetjäningsfärdigheter samt stresstolerans

För att bli antagen till utbildningen bör den sökande tillställa Kennelklubben en anhållan om att bli antagen
till utbildningen jämte förord från specialklubben, rasföreningen eller rasklubben.
Förordet bör ta ställning till huruvida personen är lämplig för uppdraget. En lämplig person har lång
erfarenhet av iakttagandet av beteendet hos olika hundar och av att handla med dem i olika
1

situationer eller aktiviteter. Den sökande bör alltså ha en god förmåga att iaktta och förstå hundens
kroppsspråk och beteende.
1.3 Ansvariga funktionärens uppgifter:
−
−
−
−
−
−
−

vara närvarande under hela avelsgranskningens gång
säkerställa att avelsgranskningen arrangeras enligt direktiv och att nödvändig utrustning samt
tillräcklig många assistenter finns på plats
behärskar alla uppgifter som tillhör assistenterna och introducerar vid behov övriga assistenter i
deras uppgifter på plats
ansvarar för byggandet av banan
tjänstgör som den assistent som hanterar hunden i moment 1 (mötande av människa) och 2
(hantering) i avelsgranskning av beteende
ansvarar för att ge instruktioner till ekipage vid granskningarna
handleder arrangören i granskningsförberedelserna, under granskningen och efter
granskningsevenemanget

1.4 Utbildningsprogram för ansvariga funktionärer
Studierna är indelade i fyra avsnitt och omfattar både själv- och närstudier.
Avsnitt 1
Studerande tar självständigt del av direktiv och regler för avelsgranskning av beteende samt det
förhandsmaterial som getts.
Avsnitt 2
Studerande deltar i en närutbildning, som sträcker sig över två (2) dagar och som fokuserar på hantering av
hundar och arrangerandet av testet.
Avsnitt 3
Studerande övar självständigt genom att aspiranttjänstgöra på avelsgranskningar samt genom att filma
övningsvideon. Närvaro vid avelsgranskningar bekräftas av auktoriserade funktionärer.
Avsnitt 4
Studerande deltar i en närutbildning, som sträcker sig över två (2) dagar. Under utbildningen hålls ett
praktiskt prov. När aspiranten har avlagt det praktiska provet kan hen auktoriseras som ansvarig funktionär
eller tilldelas ytterligare uppgifter. Ifall aspiranten tilldelas ytterligare uppgifter, bör hen avlägga det
praktiska provet senare för att kunna bli auktoriserad som ansvarig funktionär. I det praktiska provet ingår
mötande av hund och hantering av hund (momenten 1 och 2) samt att ge instruktioner till ekipage vid
granskningen.
1.5 Behållande av auktorisation och fortbildning
För att behålla sin auktorisation bör den ansvariga funktionären delta i fortbildning vart annat år.

2. Avelsgranskare
2.1 Arrangemang av utbildning av avelsgranskare av beteende
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté utser bland auktoriserade avelsgranskare de personer som
utbildar nya avelsgranskare samt vidareutbildar redan auktoriserade avelsgranskare.
2.2 Förhandskrav som ställs på avelsgranskare
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−
−

auktorisation som ansvarig funktionär
överdomarutbildning del 1

2.3 Avelsgranskarens uppgifter:
−
−
−

godkänner banan för avelsgranskning av beteende
ansvarar för att granskningen arrangeras enligt Kennelklubbens direktiv
antecknar avelsgranskningens omdömen enligt direktiv

2.4 Utbildningsprogram för avelsgranskare
Studierna är indelade i två avsnitt och omfattar både själv- och närstudier.
Avsnitt 1
Studerande tar självständigt del av direktiv och regler för avelsgranskning av beteende samt det
förhandsmaterial som getts.
Avsnitt 2
Studerande deltar i en närutbildning, som sträcker sig över två (2) dagar. I slutet av utbildningen hålls ett
praktiskt prov. Studeranden kan auktoriseras som avelsgranskare på grundval av avlagt praktiskt prov. Ifall
den studerande inte avlägger det praktiska provet godkänt, bör hen göra elevtjänstgöringar och därefter
delta i praktiska provet på nytt. För att studeranden ska bli godkänd i provet bör andelen rätta bedömningar
vara 80 %. Vid bedömning av de fel som gjorts beaktas felens natur (är felen stora eller små). Beslut om
andel fel tas av avelsgranskaren som ansvarar för utbildningen.
Ifall studeranden inte har avlagt eller blivit godkänd i det praktiska provet under avsnitt 2, bör hen
elevtjänstgöra på avelsgranskningar. Deltagandet i avelsgranskningar bör dokumenteras genom utlåtanden
som getts av auktoriserade avelsgranskare. Studeranden har möjlighet att delta i ett nytt praktiskt prov
efter elevtjänstgöringarna. När studeranden har blivit godkänd i det praktiska provet anhåller hen om
auktorisation som avelsgranskare av beteende hos Kennelklubben. Ett utlåtande som getts av praktiska
provets examinator bör bifogas till anhållan.
2.5 Behållande av auktorisation och fortbildning
För att behålla sin auktorisation bör avelsgranskaren delta i fortbildning vart annat år.

3. Auktorisation som avelsgranskare för mentaltestdomare och MH-beskrivare
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté utser bland auktoriserade avelsgranskare av beteende de
personer som utbildar mentaltestdomare och MH-beskrivare till avelsgranskare.
För att bli antagen till utbildningen krävs giltig auktorisation som mentaltestdomare eller MH-beskrivare.
För att bli antagen till utbildningen bör mentaltestdomaren eller MH-beskrivaren, som önskar få
auktorisation som avelsgranskare, anhålla hos Kennelklubben om att bli antagen till utbildningen.
3.1 Avelsgranskarutbildning för mentaltestdomare och MH-beskrivare
De som antagits till utbildningen sätter sig in i avelsgranskarens uppgifter i två avsnitt. Studierna omfattar
både själv- och närstudier.
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Avsnitt 1
Studerande tar självständigt del av direktiv och regler för avelsgranskning av beteende samt det
förhandsmaterial som getts.
Avsnitt 2
1) Praktisk orientering i officiell granskning över minst en dag. Minst sex hundar bör delta i granskningen.
Deltagandet i avelsgranskningar bör dokumenteras med ett utlåtande/intyg om närvaro som getts av en
auktoriserad avelsgranskare.
2) Observation av minst 10 hundar krävs för att bli auktoriserad avelsgranskare. Av dessa tio hundar har den
studerande bedömt sex (6) hundar till den utsedda avelsgranskaren. För att bli godkänd bör
andelen rätta bedömningar vara 80 %. Vid bedömning av de fel som gjorts beaktas felens natur (är felen
stora eller små). Beslut om andel fel tas av utsedd avelsgranskare. Efter godkända bedömningar anhåller
aspiranten om auktorisation hos Kennelklubben. Ett utlåtande som getts av utsedd avelsgranskare bör
bifogas till anhållan.
3.2 Behållande av auktorisation och fortbildning
För att behålla sin auktorisation bör avelsgranskaren delta i fortbildning vart annat år.

4. Avelsgranskarens ställning
Avelsgranskarens uppdrag är krävande, uppskattat och synligt. Granskaren handlar alltid i rollen av en
förtroendevald befullmäktigad av Kennelklubben. Granskaren förutsätts vara opartisk i sin verksamhet.
Inställningen mot Kennelklubben och granskarkollegor bör vara saklig såväl i granskningssituationer som
utanför dem. På grund av sin ställning bör granskaren iaktta följande direktiv:
−
−
−
−

från och med den tidpunkt granskaren anländer till granskningsplatsen är hen Kennelklubbens
representant och arrangörens gäst
hen bör alltid vara hänsynsfull mot hundförarna och publiken, vare sig hen var granskare, åskådare
eller deltagare
granskaren iakttar Kennelklubbens allmänna regler om jäv
att granska hundar med Kennelklubbens avelsgranskning utanför officiella avelsgranskningar eller
evenemang som arrangeras av Kennelklubben är förbjudet

5. Auktorisationens giltighet
Auktorisationen som ansvarig funktionär och avelsgranskare gäller tills vidare, fram tills att auktorisationen
återkallas på grund av någon av följande orsaker:
−
−
−
−

innehavaren av auktorisationen meddelar Kennelklubben om att hen avstår från sin auktorisation
Ifall medlemskapet i Kennelklubben avbryts, avbryts även auktorisationens giltighet för den tid
personen inte är medlem
försummelse av skyldigheten att delta i fortbildning
Kennelklubben kan återkalla bedömningsrätten för viss tid eller för alltid, ifall granskaren har brutit
mot regler eller granskarens etik

6. Undantagsfall
Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har rätt att på grund av särskilt vägande skäl avvika från
bestämmelserna i dessa direktiv.
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