FRAMFLYTTNING ELLER INHIBERING AV PROV OCH TÄVLINGAR INOM KENNELKLUBBEN
Godkänt av Kennelklubbens fullmäktige 5.5.2005
Anhållan om prov och tävling ska göras enligt gällande tidsschema för anmälningar.
Ett prov eller en tävling som fått godkännande ska arrangeras på beviljad tidpunkt och endast i
undantagsfall får det framflyttas eller inhiberas.

1. FRAMFLYTTNING AV PROV
Framflyttning av prov gäller alltid hela provet, i bruksprov även provarten eller viss klass i provarten
samt alla anmälda hundar.
Beslut om framflyttning av prov ska fattas innan provet börjat.
Beslut om framflyttning av prov och den nya tidpunkten för provet ska fattas av överdomaren i
samråd med provkommitténs ordförande eller en ansvarig funktionär för provet. Om någon av
dessa är förhindrad att delta på provdagen, fattas beslutet av den andra ensam.
Ett prov kan framflyttas endast en gång och den nya tidpunkten ska vara inom samma provsäsong;
tidpunkten får inte vara till hinder för prov som tidigare beviljats på samma datum. Till det nya
provet kan också nya hundar tas med, inom ramen för anmälningsfristerna.
Prov kan skjutas upp endast på följande grunder:
* väderleksförhållandena är mycket otjänliga eller direkt farliga för hundarna
*tillgången till provmarkerna inhiberas av orsaker som står utom arrangörernas kontroll
*provet kan inte anordnas i enlighet med reglerna
* plötsligt övermäktigt hinder för domaren, såvida inte reserv kan erhållas, t.ex. sjukdom, olycksfall,
dödsfall etc.
* vädret, temperatur +20/-20 (rekommendation)
Skriftligt meddelande om framflyttningen ska alltid omedelbart skickas till det kenneldistrikt eller
Kennelklubben som utfärdat tillståndet, med iakttagande av gällande tidsschema för anmälningar.
I provprotokollet ska alltid antecknas att provet har framflyttas samt orsaken till detta.
Om hunden inte deltar i det provet efter framflyttningen ska deltagaravgiften återbetalas, om inte
annat sägs i bestämmelserna för provformen.

2. INHIBERING AV PROV
Inhibering av prov gäller alltid hela provet, i bruksprov även provarten eller viss klass inom
provformen samt alla till klassen anmälda hundar.
Beslut om inhibering ska fattas innan provet börjar. Beslut ska fattas av överdomaren i samråd
med provkommitténs ordförande eller av den ansvarande provfunktionären. Om någon av dessa är
förhindrad att delta på provdagen, fattas beslutet av den andra ensam.
Ett prov kan inhiberas endast i följande fall:
* provet får skjutas upp (se punkt 1 Framflyttning av prov)
* anledning som berättigar till uppskjutning föreligger (jfr framflyttning)
* av annan, i reglerna/ provbestämmelserna nämnd godkänd orsak att inhibera prov
Inhiberat prov inkl. orsaker till inhibering ska anmälas med provprotokoll, inom den tid som
bestäms i direktiven för ifyllande av provprotokoll. Om provet inhiberas återbetalas
anmälningsavgiften, såvida annat inte stipuleras i reglerna.

