Kennelklubbens allmänna
bestämmelser om jäv
Godkända av Kennelklubbens fullmäktige 17.5.2007. Gäller från 1.1.2008.

1. En domare får inte tjänstgöra som utsedd (ledande) överdomare i ett prov där en hund som ägs
eller på grundval av avtal innehas av den berörda domaren. En hund som ägs eller på grundval av
avtal innehas av den utsedda (ledande) överdomarens familjemedlem får inte heller delta i ett
prov där respektive överdomare tjänstgör. Föräldrar, äkta makar, sambor, parter i ett registrerat
parförhållande, barn och syskon anses vara familjemedlemmar även om de bor på en annan
adress.
2. Domaren som bedömer hunden / exteriördomaren / dopingövervakaren / assistenten vid
dopingprovtagning är jävig om hen själv eller hens familjemedlem är:
- hundens förare/handler
- hundens ägare
- hundens uppfödare
- hundens innehavare på grundval av avtal
Föräldrar, äkta makar, barn och syskon anses vara familjemedlemmar även om de bor på en annan
adress. Sambor och personer som bor i ett motsvarande förhållande jämställs med äkta makar.
Uppfödarens syskon anses vara familjemedlemmar endast om de bor på samma adress som
uppfödaren.
3. En exteriördomare, som på grund av sitt arbete eller sin hobby behandlar utställningsanmälningar
eller uppgifter om hundar som förs in i utställningskatalogen kan inte verka som domare på
utställningen i fråga. En hund ägd av en exteriördomare har inte rätt att delta i en utställning där
domaren i fråga själv bedömer.
En hund ägd av en domarelev får inte tävla i den ring och ras där domareleven utför sin uppgift.
Domareleven får inte heller visa en hund på utställning den dagen hen gör sin elevtjänstgöring.
Domareleven får inte visa en hund för den exteriördomare, i vars ring domareleven har på samma
utställning gjort sin elevtjänstgöring. Med samma utställning avses i detta fall en utställning som
arrangeras av samma arrangör på samma ort och under på varandra följande dagar.
(Kennelklubbens fullmäktige 23.11.2014, gäller från 1.1.2015)
En hund som ägs eller på grundval av avtal innehas av en ringfunktionär som arbetar på
utställningen får inte tävla i den ring där ringfunktionären arbetar. Ringfunktionären får inte heller
visa en hund på samma utställning för den domare i vars ring funktionären har arbetat i på
respektive utställning.
4. Kennelklubbens styrelse har rätt att av motiverade skäl bevilja dispens från dessa bestämmelser.

