Direktiv om utbildning och auktorisering av provfunktionärer
Godkänt i Kennelklubben 11.12.2019, gäller från 1.1.2020.
Syftet med utbildningen är att förenhetliga provverksamheten samt att utveckla och upprätthålla
provfunktionärers kunskaper och färdigheter.
En ansvarig provfunktionär ska utses till samtliga prov redan då anhållan om prov görs.
Med avvikelse från vad som anges ovan behöver en ansvarig provfunktionär inte utses till prov som
pågår en hel provsäsong.

KRAV SOM STÄLLS PÅ PROVFUNKTIONÄRER OCH UTBILDNING
En person som söker till utbildningen ska vara medlem i Finska Kennelklubben redan då grundkursen
inleds, och personen ska ha tillräckliga kunskaper om den egna provformen eller de egna provformerna.
Utbildningen av ansvariga provfunktionärer är tvådelad och består av den grundläggande delen samt
delen som fokuserar på den enskilda provformen.

Grundläggande utbildning
Utbildningen arrangeras av Kennelklubben, kenneldistriktet eller ett organ, som Kennelklubben har
beviljat rätt att arrangera den grundläggande delen av provfunktionärsutbildningen.
En distriktsutbildare verkar som kursledare för den grundläggande kursen i provfunktionärsutbildningen.

Specialutbildning inom respektive provform
Utbildningen arrangeras av Kennelklubben eller en medlemsförening i Kennelklubben. Den som söker till
utbildningen ska ha rekommendation av en medlemsförening i Kennelklubben.
Utbildningen inom den enskilda provformen arrangeras enligt utbildningsdirektiv, som tagits fram av det
organ som ansvarar för respektive provform. Utbildningsprogrammet för en enskild provform ska
tillställas Kennelklubben av det organ som handhar respektive provform. Utbildaren ska vara en erfaren
domare eller överdomare i respektive provform.

AUKTORISERING
Auktorisation som ansvarig provfunktionär beviljas när kursdeltagaren har inom en period på fem år
avlagt godkänt både den grundläggande delen av utbildningen samt utbildningen i den enskilda
provformen.
Auktorisation beviljas när den sökande har fyllt 18 år. Kenneldistrikt/Suomen Palveluskoiraliitto/Suomen
Vinttikoiraliitto/Suomen Agilityliitto beviljar auktorisation som provfunktionär. Ovan nämnda organ för
register över sina auktoriserade provfunktionärer.

Den som beviljar auktorisation har rätt att upphäva auktorisationen, antingen för en viss tid eller
permanent.

RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR
Ansvarig provfunktionär är skyldig att i sin uppgift iaktta regler och direktiv för respektive provform, och
ska i sin verksamhet handla på ett jämlikt och rättvist sätt.
Den ansvariga provfunktionären övervakar arbetet av övriga funktionärer och ska på begäran avge ett
utlåtande om provförlopp eller -arrangemang, ifall ett klagomål om provet har gjorts enligt
besvärsförfarandet.
Huruvida ansvarig provfunktionär kan delta i provet eller tävlingen fastställs i regler och direktiv för
respektive provform.
För att behålla sin auktorisation ska en ansvarig provfunktionär delta i fortbildning som är avsedd för hen.
Provfunktionären ska iaktta allmän laglydighet samt även i övrigt uppföra sig sakligt. Vid deltagande i
verksamhet som är underställd Kennelklubben ska hen iaktta Kennelklubbens regler och direktiv.

