TERMINLISTA
Godkänt i Kennelklubben 9.4.2015
Gäller från 9.4.2015
provet. Specialklubbens förord behövs ej för
internationella prov.

1. PROV SOM BEVILJAS AV
KENNELKLUBBEN
1.1. RIKSMATCHERNA FÖR DE
INHEMSKA RASERNA OCH
UTTAGNINGSPROVEN
Riksmatcherna för de inhemska raserna samt
uttagningsproven till dessa anhålls om i
enlighet med regler för respektive
match/uttagningsprov. Ansökningarna
behandlas enligt följande:
Ansökan till
kennelHos
Hos
distriktet
kennel- specialsenast
distriktet klubben
MATCH och
UTTAGNINGS31.12
31.1
PROV

Hos
Kennelklubben

30.4

Kilpa-, Haukku- och Hirvenhaukut-matcherna
är Kennelklubbens matcher där ansvaret för
arrangemangen är hos kenneldistriktet.
Finska Stövarklubben och Finska
Spetsklubben har gjort upp en lista över vilka
som står i tur att arrangera riksmatcherna och
uttagningsproven till dessa. De ansvarar för
att proven förverkligas enligt reglerna samt
informerar före ansökningstidens utgång det
kenneldistrikt, som står i tur att ordna provet,
om reglerna.

1.2. ÖVRIGA FM-PROV,
UTTAGNINGSPROV TILL DESSA OCH
LANDSKAMPER SAMT
INTERNATIONELLA PROV/TÄVLINGAR

Provet hålls

Anhållan Anhållan Anhållan
hos
hos
hos
kennel- special- Kenneldistriktet klubben klubben

1.1–30.4

30.4

31.5

30.9

1.5–31.7
1.8–31.12

31.8
31.12

30.9
31.1

31.1
30.4

Anhållan om internationella prov/tävlingar ska
vara försedda med beviljarens förord och ska
vara i Kennelklubben senast 5 månader före

2. PROV SOM BEVILJAS AV
KENNELDISTRIKTET
Anhållan om prov görs via Omakoira-tjänsten
av det kenneldistrikt där provet ska hållas.
Kenneldistrikten är skyldiga att tillställa
Kennelklubben en förteckning över prov de
beviljat för att Kennelklubben ska kunna
publicera uppgifterna.
Anhållan
hos
kenneldistriktet

Anmälan
hos
Kennelklubben

1.1–30.4

31.8

30.9

1.5–31.7

31.12

31.1

1.8–31.12

31.3

30.4

Provet hålls

Kenneldistrikten har möjlighet att pga.
omständigheterna avvika från
anhållningstiderna och bevilja prov inom sina
respektive distrikt två (2) veckor före
provdagen under tiden 1.1–30.4.
Anhållan om vallhundsprov görs enligt
tidsfristerna, men den beviljade provdagen
kan pga. omständigheterna ändras smidigt
genom att meddela den egentliga provdagen
två veckor före provet till kenneldistriktet.
Den beviljande instansen meddelar
evenemangets arrangör i god tid om anhållan
som inte har beviljats eller i vilken det har
gjorts ändringar i.
3. PROV SOM BEVILJAS AV SUOMEN
PALVELUSKOIRALIITTO (SPKL)
Bruksprov med över tio (10) deltagande
hundar och som omfattar fler än en provform
ska anhållas om två månader före den
planerade tidpunkten för provet av SPKL.
Anhållan om internationella prov görs enligt
punkt 1.2.
3.1 FM-BRUKSPROV

Enligt punkt 1.2.
3.2 MENTALTEST, MH-BESKRIVNINGAR
OCH PROV MED EN PROVFORM OCH
HÖGST TIO (10) HUNDAR
Anhållan görs till SPKL en månad före den
planerade tidpunkten för testet, beskrivningen
eller provet. Datumet för testet, beskrivningen
eller provet ska meddelas till förbundet
senast 14 dagar före evenemanget.
Den beviljande instansen meddelar
evenemangets arrangör i god tid om anhållan
som inte har beviljats eller i vilken det har
gjorts ändringar i.
4. PROV SOM BEVILJAS AV SUOMEN
VINTTIKOIRALIITTO (SVKL)
Anhållan om prov för vinthundar görs till
SVKL. SVKL är skyldig att sända en
förteckning över beviljade prov till
Kennelklubben för publicering.
Anhållan
hos Vinttikoiraliitto

Anmälan
hos
Kennelklubben

1.1–30.4

31.8

30.9

1.5–31.7

31.12

31.1

1.8–31.12

31.3

30.4

Provet hålls

SVKL har egna närmare anvisningar om
förfarandet vid anhållan om prov. Den
beviljande instansen meddelar
evenemangets arrangör i god tid om anhållan
som inte har beviljats eller i vilken det har
gjorts ändringar i.
.
5. PROV SOM BEVILJAS AV SUOMEN
AGILITYLIITTO (SAGI)
Anhållan om agilitytävlingar görs till SAGI.
SAGI är skyldig att sända en förteckning över
beviljade prov till Kennelklubben för
publicering.
Anhållan
hos
Agilityliitto

Anmälan
hos
Kennelklubben

1.1–30.4

31.8

30.9

1.5–31.7

31.12

31.1

1.8–31.12

31.3

30.4

Provet hålls

Den beviljande instansen meddelar
evenemangets arrangör i god tid om anhållan
som inte har beviljats eller i vilken det har
gjorts ändringar i.
6. PROVPROTOKOLL
Den arrangerande föreningen skickar
granskade resultat och provprotokoll till det
kenneldistrikt inom vars område provet hålls.
De ovan nämnda dokumenten skickas till
kenneldistriktet inom en vecka från att provet
har avslutats. Kenneldistriktet skickar
resultaten inom två veckor till Kennelklubben.
Förfarandet är likadant då resultaten skickas
till SPKL eller SVKL.
7. TILLSTÅND FRÅN
JAKTVÅRDSDISTRIKT FÖR ATT HÅLLA
HUNDAR OKOPPLADE UNDER PROV
OCH VID TRÄNING
Utgångspunkt: Jaktlagen § 51 ja 52
Under tiden 1.3–19.8 ska man enligt
jaktlagens § 52 ha tillstånd av
jaktvårdsdistriktet att hålla hundar okopplade
på sådana prov eller träningar där hunden
inte omedelbart kan kopplas under provet
eller träningen.
Direktiv:
Tillstånd kan beviljas endast för sådana prov
där villebrådet inte störs under
fortplantningstiden.
Med andra ord ska provformen vara sådan att
dylikt störande inte sker. Denna precisering
kan hindra beviljandet av prov, om någon
anhåller om skogs-, fält- eller specialprov för
hönshundar i mars-april.
Tillstånd att hålla hundar frikopplade under
hundprov beviljas endast för provformer som
godkänts av Kennelklubben.
För att underlätta arbetet är det skäl att
bevilja alla tillstånd rörande prov på samma
gång, med gemensamma ansökan som
skickas av kenneldistrikt.
Ansökan om tillstånd för träning av hundar
görs huvudsakligen av jaktföreningen på
medlemmars vägnar. Ifall sökande är enskild

hundägare är det skäl att be denne visa
jakträttsinnehavares samtycke för
användning av det tänkta skogsområdet.
En förteckning över de hundprov för vilka
jaktvårdsdistriktet enligt JL § 52 kan
bevilja tillstånd att hålla hunden frikopplad
mellan 1.3–19.8:
Brukshundar
- rapportprov
- i övriga provformer för brukshundar hålls
hundarna kopplade eller hålls så att de
omedelbart kan kopplas och tillstånd behövs
inte
Hönshundar
- vatten- och eftersöksprov
- skogsprov, fältprov
- fjällprov (Enontekis, Enare, Utsjoki) tillstånd
för tiden 1.4–19.8
- specialprov för hönshundar
Övriga fågelhundar
- anlagsprov för retriever
- jaktprov för retriever
- anlagsprov för spaniel
Vattenvilt- och andra vattenprov
- vattenviltprov för terriers och taxar
- vattenräddningsprov
För hundprov som hålls 20.8–28.2 behövs
inte tillstånd av jaktvårdsdistriktet för
frikopplande av hund. Undantag utgör
anlagsprov på björn och drevprov på lodjur,
för vilka det behövs tillstånd även från
Finlands Viltcentral.
Älghundsprov ingår inte distriktets
tillståndsprövning.
Enligt JL § 52 kan träning av och prov för
älghundar ordnas endast 20.8–31.12.

Vid missbruk kan tillståndet återkallas.
B. ANHÅLLAN OM KURS- OCH
UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
Kenneldistriktet behandlar anhållanden om
kurs och sänder uppgifter om beviljade kurser
till Kennelklubben. Anhållan om
kenneldistrikts eller specialklubbs egen kurs
sänds till Kennelklubben minst tre månader
innan kursen börjar. Anhållan ska vara
kenneldistriktet tillhanda senast fyra månader
innan kursen börjar.
Specialklubben meddelar kenneldistriktet om
de kurser som arrangeras inom
kenneldistriktets område. Föreningarna kan,
med avvikelse från de ovan nämnda
tidsfristerna, ordna enligt behov utbildning
som är ämnad endast för de egna
medlemmarna.
Kurser beviljade av SPKL, SVKL och SAGI
ska anmälas till Kennelklubben i god tid av
beviljad instans.
C. FÖRTJÄNSTTECKEN
Förslag om förtjänsttecken (undantag förslag
om bordsstandar) skickas årligen av
kenneldistrikt till Kennelklubbens styrelse före
31.12. Av förslagen ska framgå i vilken
ordning distriktet förordar förslagen. Även
specialklubbar ska anteckna ordningsföljden
för förordande innan förslagen skickas till
kenneldistriktet.
D. VERKSAMHETSBIDRAG
Anhållan om verksamhetsbidrag ska göras till
Kennelklubben senast 28.2 för innevarande
år.
E. ÅRSSTATISTIK
Kennelklubbens medlemsföreningar anmäler
sina medlemsantal och gör sin årsrapport till
Omakoira-tjänsten senast 30.4.

Villkor vid bifallande beslut
Den som erhållit tillstånd svarar för att
bestämmelserna i jaktlagen och -förordningen
samt villkoren i detta beslut efterföljs vid
träning av hundar/på prov.
Vid träning av hundar och på prov är det inte
tillåtet att göra avvikelser från
fredningstiderna och fredade djur får inte
störas.
Lokala polisdistriktets chef ska informeras om
tillståndet före vidare åtgärder vidtas.

F. AVVIKELSE FRÅN BESTÄMMELSERNA
Kennelklubbens styrelse kan pga. speciella
skäl avvika från dessa bestämmelser.

BILAGA 3
ANSVAR FÖR ANORDNANDE AV RIKSOMFATTANDE KILPA-, HAUKKU- OCH HIRVENHAUKKUMATCHER
Enligt kenneldistrikt i rotation (16 år)
I= Östra, P= Norra, L= Västra och E=Södra stordistriktet

ÅR

KILPA-MATCHEN

HAUKKU-MATCHEN

HIRVENHAUKUT-MATCHEN

2015 I: Norra Savolax

L: Norra Tavastland

E: Kymmenedalen

2016 P: Norra Österbotten

E: Egentliga Finland

I: Stor-Savolax

2017 L: Södra Österbotten

I: Norra Savolax

P: Kajaland

2018 E: Nyland/Helsingfors

P: Norra Österbotten

L: Satakunta

2019 I: Mellersta Finland

E: Egentliga Finland

2020 P: Mellersta Österbotten

L: Vasa
E: Södra Tavastland/
Salpausselkä

2021 L: Satakunta

I: Stor-Savolax

P: Mellersta Österbotten

2022 E: Egentliga Finland

P: Lappland

L: Norra Tavastland

2023 I: Stor-Savolax

L: Satakunta

E: Södra Tavastland/Salpausselkä

E: Kymmene

I: Norra Karelen

2024 P: Kajanaland
vart 16e år om
på nytt

I: Mellersta Finland

BILAGA 4
ANSVAR FÖR ANORDNANDE AV RIKSOMFATTANDE UTTAGNINGSPROV FÖR KILPA-, HAUKKUOCH HIRVENHAUKUT-MATCHER

ÅREN

2014,2018,2022,2026

2015,2019,2023,2027

2016,2020,2024,2028

2017,2021,2025,2029

OMRÅDE

KILPA- MATCHEN

HAUKKU- MATCHEN

HIRVENHAUKUTMATCHEN

ÖSTRA
NORRA
VÄSTRA
SÖDRA

Stor-Savolax
Mellersta Österbotten
Satakunta
Egentliga Finland

Norra Karelen
Kajanaland
Norra Karelen
Nyland/Helsingfors

Norra Savolax
Norra Österbotten
Vasa
Kymmenedalen

ÖSTRA
NORRA
VÄSTRA

Norra Savolax
Lappland
Södra Österbotten

Norra Karelen
Mellersta Österbotten
Satakunta

SÖDRA

Mellersta Finland
Kajanaland
Vasa
Södra Tavastland/
Salpausselkä

Kymmenedalen

Egentliga Finland

ÖSTRA
NORRA

Norra Karelen
Lappland

Stor-Savolax
Norra Österbotten

Mellersta Finland
Kajanaland

VÄSTRA

Södra Österbotten

Satakunta

SÖDRA

Nyland/Helsingfors

Egentliga Finland

Norra Tavastland
Södra Tavastland
/Salpausselkä

ÖSTRA

Norra Savolax

Mellersta Finland

Stor-Savolax

NORRA

Norra Österbotten

Mellersta Österbotten

Lappland

VÄSTRA

Norra Tavastland

Vasa

Södra Österbotten

SÖDRA

Kymmenedalen

Södra Tavastland/

Nyland/Helsingfors

Salpausselkä

