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KURS FÖR PROVFUNKTIONÄRER
DEL I
PROGRAM
Kursen börjar
-

0,5 h

anmälning, inledning, presentationer

Provverksamhet:
- syfte
- betydelse
- mål

0,5 h

Utbildning av provfunktionärer, ansvar och
skyldighetersamt kompetensförklarande
Kennelklubben
organisation/provverksamhet
centrala regler

0,5 h

Kennelklubbens allmänna regler för provverksamhet

1,0 h

Att arrangera ett prov

1,0 h

Kennelklubbens provdokument och ifyllning av dessa

2,0 h

Prov/hund och lagstiftning

0,5 h

Kursen avslutas
- diskussion, kursintyg
II SKEDET
(som utbildare på kursen verkar en överdomare för resp. provform)
Enligt direktiv för respektive provform.

4

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 upprätthållaprovfunktionärers kunskaper och färdigheter.
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 för kännedom 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 registeröver 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.
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FINSKA KENNELKLUBBEN
PERSONMEDLEMMAR
över 140 000
SPECIALKLUBBAR
över 70

KENNELDISTRIKT
19

RASFÖRENINGAR
över 30

MEDLEMSFÖRENINGAR
Rasklubbar,
jaktsällskap

GRENFÖRBUND 1

ca 1700
• fattar beslut i vittgående
ärenden
• bestämmer om stadgarna för Kennelklubben

•

ALLMÄNT MÖTE
VART 3:E ÅR

•

•
•
•
•

utser styrelsen
beslutar om verksamhet
och ekonomi
bekräftar allmänna regler

•
•

FULLMÄKTIGE
2 ggr/år
144 representanter
•

•
•
•
•

ansvarar för verksamhet och
ekonomi
representerar Kennelklubben
utser kommittéer
godkänner medlemmar

Kustannus Oy
KOIRAMME
medlemstidskrift
SHOWLINK OY
blanketter
Prettybit Projects OY
programvara

STYRELSE
ordförande + 9 ledamöter
sammanträder nästan varje månad

KENNELKLUBBENS
KANSLI
• verksamhetsledare
• ca 40 anställda
- avdelningen för organisations-

•
•

alla medlemmar och
medlemsföreningar kan
delta
utser fullmäktige

2 representanter / kenneldistrikt
1 representant / specialklubb eller
grenförbund
5–12 väljs från ”fria listor”
utser etiska nämnden

Kommittéer:
Bereder och ställer förslag om ärenden inom
sina resp. områden till styrelsen
för beslutsfattande där.

ETISKA NÄMNDEN
•
•

ordförande
6 medlemmar + personliga
suppleanter

verksamhet

- administrativ och ekonomi avdelning
- internationella ärenden och
evenemang

- IT-avdelning
- kommunikation
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KENNELKLUBBENS UTBILDNING
UTBILDNINGSMÖJLIGHETER FÖR MEDLEMMAR
Den utbildning Finska Kennelklubben och dess medlemsföreningar erbjuder sina medlemmar är
väldigt mångsidig pga. det omfattande utbudet av olika hundsporter.
Här följer allmänna principer för de olika utbildningarna.

UPPFÖDARUTBILDNING
Grundkurs för uppfödare
- grundläggande information om ärftlighet och avel
- parning och valpning
- registrering och övrigt regelverk i anslutning till uppfödning
- lagstiftning som berör hundköp och konsumentskydd
- djurskyddslagen
- övrigt om ämnet
- sluttentamen/kursintyg
Fortsättningskurs för uppfödare
- för dem som avlagt grundkursen godkänt
- förberedande studier (litteratur)
- fördjupade kunskaper om genetik och avel
- uppfödningsarbete, beskattning och bokföring
- övriga fördjupade kunskaper om hunduppfödning och annat kring det
- sluttentamen/kursintyg
Specialklubbars uppfödar- och avelsdagar
- specialklubbar arrangerar utbildning kring olika ämnen
- inget gemensamt överenskommet innehåll
Utbildning av avelskonsulter
- Kennelklubben arrangerar
- för avelskonsulter i specialklubbar
- vanligtvis kan även övriga intresserade delta

UTBILDNING FÖR UTBILDARE
Kurs för träningsledare
- särskilda krav måste uppfyllas innan medlemsföreningen föreslår
- tillräcklig erfarenhet av utbildning ”på fältet”
- goda pedagogiska färdigheter
- kraven varierar beroende på hundsport (tex. lydnad, agility, bruksprov)
- teoretisk del och praktik
- kenneldistrikt auktoriserar
- ”kortet” måste förnyas med jämna mellanrum (verksamhet som utbildare kontinuerligt)
Utbildning för utbildare i enskild provform
- rasföreningar och förbund arrangerar utbildning för utbildare i sina respektive
hundsporter.

PROVUTBILDNING
Kurs för provfunktionärer del 1
- rekommendation av medlemsföreningen
- erfarenhet om provformen
- Kennelklubbens allmänna del
- Samma för alla provformer
Kurs för provfunktionärer del 2 (skilt för varje provform)
- för personer som avlagt del 1

7

- specialklubbar svarar för innehållet
- auktoriseras av kenneldistrikt (SPKL, SVKL eller SAGI för respektive hundsporter)
Utbildning av prisdomare
- allmänna grundkrav och egna krav för enskilda provformer
- kenneldistriktet auktoriserar
Utbildning av överdomare
- allmänna grundkrav och egna krav för enskilda provformer
- specialklubben/förbundet antar till utbildningen. Kenneldistriktets förord behövs
- Kennelklubbens överdomarkurs del 1 (obligatorisk för alla)
- utbildningen inom enskild provform genomförs av specialklubbar/förbund
- elevtjänstgöringar och eventuella provbedömningar
- specialklubben föreslår auktorisering, kenneldistriktet förordar, Kennelklubben auktoriserar
- fortsatt utbildning obligatorisk

HUNDUTSTÄLLNING
Utbildning av ringfunktionärer
- kenneldistriktets utställningsinstruktör utbildar
- arrangeras av kenneldistrikt
- fortbildning skilt för varje kenneldistrikt
Utbildning av utställningsinstruktörer
- särskilda krav måste uppfyllas innan en person föreslås för uppdraget
- kennel föreslår, Kennelklubben bekräftar
- Kennelklubben arrangerar fortbildning
Utbildning av exteriördomare
- särskilda krav måste uppfyllas innan en person föreslås för uppgiften
- Kennelklubben utbildar och kompetensförklarar
- grundutbildning och rasspecifik elevtjänstgöring
- auktorisering ras för ras (Kennelklubben)
Fortbildning för exteriördomare
- Kennelklubben, specialklubbarna för sina resp. raser
ÖVRIG UTBILDNING
Utbildning av id-märkare (distriktsutbildare 2007-)
- särskilda lämplighetskrav
- Kennelklubben ger grund- och fortsatt utbildning
- Kennelklubben kompetensförklarar
Utbildning av kennelkonsulter
- Kennelklubben utser
- Kennelklubben utbildar
- fortbildning varje år
- verksamhetsområden enligt kenneldistrikt
distriktsutbildare
- särskilda krav måste uppfyllas innan en person föreslås för uppdraget
- kenneldistriktet föreslår
- Kennelklubben utser
- fortbildning varje år
- verksamhet i huvudsak enligt kenneldistrikt
Närmare information om olika utbildningsalternativ och krav för deltagande fås bl.a.
av distriktsutbildare, Kennelklubben, kenneldistrikt, rasföreningar och i tidskriften Koiramme – Våra
hundar.
Kennelklubbens medlemsföreningar arrangerar dessutom olika klubbkvällar, utbildnings/träningsläger osv. Närmare information i resp. föreningars medlemstidskrifter och notiser.
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FINSKA KENNELKLUBBENS STADGAR
Godkända på Kennelklubbens allmänna möte 24.11.2019.
Stadgarna träder i kraft 1.1.2020.
1 § Hemort och officiella språk
Föreningens namn är på finska Suomen
Kennelliitto ry och på svenska Finska Kennelklubben rf (senare Kennelklubben). Av
föreningens namn kan inofficiellt användas
den engelska formen The Finnish Kennel
Club. Kennelklubbens hemort är Helsingfors.
De officiella språken är finska och svenska.
Mötes- och protokollspråket är finska.
2 § Syfte
Kennelklubbens syfte som en rikstäckande
expertorganisation inom hundbranschen är
att skapa goda förutsättningar för hundars
välbefinnande och hundhållning i det finska
samhället, så att hunden utgör en naturlig del
av det finska levnadssättet. Kennelklubben
främjar ansvarsfullt ägande samt ansvarsfull
uppfödning och användning av registrerade
hundar. Målet är en frisk hund som har en
god mentalitet och som till sina bruksegenskaper och till sin byggnad samt exteriör är
välmående och typisk för sin ras. Kennelklubben värnar om den finländska
hundavelns traditioner i synnerhet när det
gäller de inhemska raserna. Kennelklubben
är en expert- och intresseorganisation för
hundägare, hundintresserade och hunduppfödare. Kennelklubben påverkar och är sakkunnig i den internationella hundverksamheten.
3 § Förverkligande av syftet
Kennelklubben följer upp utvecklingen av
hundhållning i samhället, håller kontakt med
myndigheter, påverkar lagstiftningen samt
den allmänna opinionen i syfte att främja
hundens och hundintressenternas intressen i
samhället. Kennelklubben driver och främjar
forskningsarbete till förmån för hundens
hälsa, välbefinnande, avel, beteende, uppfödning, utbildning samt övrig hundsport.
Kennelklubben idkar utbildnings-, informations- och publikationsverksamhet samt arrangerar hundevenemang och -verksamhet.
Kennelklubben administrerar sina utställningar, prov, tävlingar samt övriga evenemang

som den har beviljat till sina medlemsföreningar genom regler och direktiv den har
utarbetat. Kennelklubben utser och utbildar
förtroendevalda till nämnda evenemang. Det
finns särskilda direktiv om valet av och utbildningen för dessa. Kennelklubben kan i ringa
omfattning driva närings- och förvärvsverksamhet som anknyter till förverkligande eller
främjande av dess syfte. Kennelklubben
samarbetar med internationella gemenskap.
För att uppnå sitt syftemål för Kennelklubben
ett hundregister och en förteckning över raser
den har godkänt. Hundregistret och de stamböcker hundregistret grundar sig på är Kennelklubbens egendom. Kennelklubben administrerar nödvändiga djur- och personregister.
Kennelklubben kan hålla identifieringsregister
över djur.
4 § Verksamhets- och räkenskapsperiod
Kennelklubbens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Mandatperioderna för Kennelklubbens
organ inleds vid ingången av kalenderåret.
5 § Kennelklubbens egna medlemskap
Kennelklubben kan vara medlem i internationella hundorganisationer och vara medlem
eller delägare i övriga sammanslutningar.
6 § Medlemskap i Kennelklubben
Kennelklubbens medlemmar är antingen
registrerade föreningsmedlemmar eller personmedlemmar. Kennelklubbens styrelse
godkänner medlemmar i de fall där detta inte
i dessa stadgar har ålagts fullmäktige. Det är
möjligt att bli medlem under pågående verksamhetsår. Medlemskap i Kennelklubben
kvarstår även om Kennelklubbens stadgar
ändrades så att medlemmen inte längre fylller förutsättningarna i de nya stadgarna för
att bli antagen som medlem.
7 § Personmedlemmar
Personmedlemmarna är års-, ungdoms-,
familje-, heders- eller ständiga medlemmar.
Som ungdomsmedlem kan godkännas en
person som är under 18 år. Som familjemed9

lem kan godkännas maka/make som bor i
samma hushåll med en års-, heders- eller
ständig medlem eller någonderas 18 år fyllda
barn. Ständiga medlemmar är personer som
har godkänts som ständiga medlemmar före
stadgeändringen 25.11.2007. Nya ständiga
medlemmar godkänns inte.
Fullmäktige kan, på förslag av styrelsen och
med en röstmajoritet om minst ¾, kalla en
person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt
har främjat förverkligandet av Kennelklubbens syften till hedersmedlem eller Kennelklubbens tidigare styrelseordförande till hedersordförande. Kennelklubben kan samtidigt
ha endast en hedersordförande.
8 § Föreningsmedlemmar
Föreningsmedlemmar är kenneldistrikt, grenförbund, specialklubbar, rasföreningar,
rasklubbar och fritidsföreningar som idkar
hundverksamhet. Kennelklubben styr och
övervakar kenneldistriktens, grenförbundens,
specialklubbarnas och rasföreningarnas
verksamhet.
Kenneldistrikt
Ett kenneldistrikt är en distriktsorganisation
som fullmäktige har godkänt som medlem.
Kennelklubbens riksomfattande verksamhet
styrs via kenneldistrikt i syfte att göra den
regionala kennelverksamheten känd och att
utvidga omfattningen av hundsport. Kenneldistriktens verksamhet definieras närmare i
reglementet för kenneldistrikt, som godkänts
av fullmäktige och som bör iakttas av kenneldistrikt. Ett kenneldistrikt representerar Kennelklubben inom sitt område. Kennelklubbens
fullmäktige beslutar om medlemskap, antal
och omfattning av kenneldistrikt, som är Kennelklubbens distriktsorganisationer. Ett kenneldistrikt är inte medlem i någon annan av
Kennelklubbens medlemsföreningar. Medlemskapet av ett kenneldistrikt upphör på
beslut av fullmäktige om dess verksamhet
upphör eller är i strid med Kennelklubbens
syfte (2 §). Medlemskapet upphör den dag
fullmäktige tar beslutet.
Grenförbund
Ett grenförbund är en riksomfattande förening
som representerar en eller flera hundsporter
och som fullmäktige har godkänt som medlem. Grenförbundets verksamhet definieras
närmare i reglementet för grenförbund, som
godkänts av fullmäktige och som bör iakttas

av grenförbund. Grenförbundsmedlemskap
förutsätter att medlemmen har grenförbundsrättigheter, som beviljas av Kennelklubbens
fullmäktige. Kennelklubbens fullmäktige kan
återkalla grenförbundsrättigheterna, om grenförbundet under tre på varandra följande år
inte har uppfyllt de krav som ställs för verksamheten i reglementet för grenförbund.
Återkallande av grenförbundsrättigheter leder
också till att grenförbundets medlemskap
upphör den dag fullmäktige tar beslutet. Till
Kennelklubben kan höra endast en riksomfattande medlemsförening som representerar
samma prov- eller tävlingsverksamhet. Ett
grenförbund är inte medlem i ett kenneldistrikt
eller en specialklubb.
Specialklubb(sstatus)
En specialklubb är en riksomfattande förening, som leder aveln av en eller flera hundraser och som är medlem i Kennelklubben.
En rasförening kan ansöka om specialklubbsrättigheter hos fullmäktige för att få specialklubbsstatus. Specialklubbens rättigheter och
skyldigheter definieras närmare i reglementet
för specialklubbar, som godkänts av fullmäktige. Kennelklubbens fullmäktige kan återkalla
specialklubbsrättigheterna med en röstmajoritet om ¾, om specialklubben under tre på
varandra följande år inte har uppfyllt de krav
som ställs för verksamheten i reglementet för
specialklubbar. Specialklubbsrättigheterna
upphör den dag fullmäktige tar beslutet. En
specialklubb kan inte vara medlem i ett kenneldistrikt. Till Kennelklubben kan höra endast en riksomfattande specialklubb som representerar samma ras. Utöver en specialklubb som representerar en enskild ras kan
Kennelklubben som medlemsförening inte ha
en rasförening eller en rasklubb som representerar samma ras. Till en specialklubb som
representerar flera raser kan per ras samtidigt höra endast en rasförening eller rasklubb, som är medlemsförening i Kennelklubben.
Rasförening(sstatus)
En rasförening är en riksomfattande rasavelsförening, som representerar en eller flera
raser och som är medlem i specialklubben för
sin ras eller sina raser och också medlem i
Kennelklubben. En rasklubb kan ansöka om
rasföreningsstatus hos styrelsen. Kennelklubbens styrelse beviljar och återkallar rasföreningsrättigheter i enlighet med reglemen-
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tet för rasföreningar, som fastställts av fullmäktige. Utöver en rasförening som representerar en enskild ras kan Kennelklubben
som medlemsförening inte ha en annan rasförening eller en rasklubb som representerar
samma ras. Till en rasförening som representerar flera raser kan per ras samtidigt höra
endast en rasklubb, som är medlemsförening
i Kennelklubben. En rasförening är medlem i
kenneldistriktet för sin hemort.

Kennelklubbens styrelse. När rasföreningen
ansöker om att bli specialklubb, behövs ett
utlåtande av den specialklubb vars medlem
föreningen är. Om specialklubbens utlåtande
är negativt, kan Kennelklubbens fullmäktige
med en majoritet om minst 3/4 ge rasföreningen specialklubbsrättigheter. Kenneldistrikts-, grenförbunds- och specialklubbsrättigheter börjar från den tidpunkt som beslutats av fullmäktige.

Rasklubb
En rasklubb är en riksomfattande rasavelsförening, som representerar en eller flera
raser och som är medlemsförening i Kennelklubben. En rasklubb kan ansöka om rasföreningsstatus i enlighet med reglementet för
rasföreningar. En rasklubb är medlem i specialklubben för sin ras eller sina raser samt
medlem i kenneldistriktet för sin hemort.

11 § Medlemsrättigheter och -skyldigheter
Person- och föreningsmedlemmar har rösträtt
på Kennelklubbens allmänna möte enligt vad
som fastställs i dessa stadgar. Medlemmar
bör betala en av fullmäktige fastställd årsmedlemsavgift. Personer som har oavbrutet
varit medlemmar i 40 års tid är befriade från
att betala medlemsavgift. Ständiga och hedersmedlemmar samt hedersordförande är
inte skyldiga att betala medlemsavgift. Kennelklubbens fullmäktige fastställer årliga medlemsavgifter och avgiftsklasser, som bestäms
enligt medlemskategorier nämnda i 7 § och 8
§. Medlemmar ska iaktta Kennelklubbens
stadgar, direktiv samt föreskrifter. Medlemsföreningars stadgar ska överensstämma med
Kennelklubbens stadgar och syftemål. En
icke-medlem som deltar i Kennelklubbens
verksamhet förbinder sig att iaktta Kennelklubbens stadgar och direktiv.

Fritidsförening
Som Kennelklubbens medlem kan godkännas en fritidsförening, som idkar hundverksamhet lokalt eller regionalt. En fritidsförening
är medlem i kenneldistriktet för sin hemort.
9 § Personmedlemskapets början
Personmedlemskap ansöks om genom att
betala årsmedlemsavgiften, som bekräftats
av fullmäktige. Personmedlemmar antas av
Kennelklubbens styrelse. Datumet för personmedlemskapets början är betalningsdatumet för den första betalda medlemsavgiften. Hedersmedlemmar och hedersordförande antas av Kennelklubbens fullmäktige.
Hedersmedlemskap och hedersordförandeskap börjar från beslutsdatumet.
10 § Föreningsmedlemskapets början
Föreningsmedlemskap ansöks om skriftligt.
Till ansökan bör bifogas de dokument som
krävs i direktivet som godkänts av Kennelklubbens styrelse. Föreningsmedlemskapet
börjar från den dag Kennelklubbens styrelse
godkänner medlemskapet. Rasföreningsrättigheterna börjar från det datum då Kennelklubbens styrelse godkänner rasklubben
som rasförening. Fullmäktige kan på ansökan bevilja Kennelklubbens medlemsförening grenförbunds- eller specialklubbsrättigheter i enlighet med dessa stadgar, de
reglementen som Kennelklubbens fullmäktige godkänt för grenförbund och specialklubbar samt de direktiv som utfärdats av

12 § Utträdande och uteslutning
En medlem kan utträda ur Kennelklubben
genom att meddela styrelsen eller styrelsens
ordförande skriftligt om utträdande samt genom att meddela detta på föreningens möte
att antecknas i protokollet. Medlemskapet av
en medlem som utträder upphör den dag
anmälan om utträde tas emot. Om den i 16 §
nämnda etiska nämnden behandlar en anmälan som gjorts på en medlem, fortsätter medlemskapet att gälla fram till den dag nämnden
tar ett beslut, dock högst i ett år räknat från
det datum anmälan om utträde har tagits
emot. Styrelsen kan konstatera att en medlem har utträtt, ifall medlemsavgiften har varit
obetald i över två månaders tid från dess förfallodag. Om uteslutning av medlem föreskrivs i punkten ”Etisk nämnd”. En medlem
som utträder, konstaterats ha utträtt eller som
har uteslutits har inga rättigheter till föreningens tillgångar.
13 § Allmänt möte
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Kennelklubbens ordinarie allmänna möte
hålls vart tredje år i november. Kennelklubbens styrelse kallar till allmänt möte minst två
(2) månader före mötet. Möteskallelsen publiceras i Kennelklubbens medlemstidning och
/ eller på Kennelklubbens webbplats.
Allmänna mötets åligganden
1.Konstatera att anmälningen vid mötesplatsen har slutat och mötets laglighet¨
2.Välja ordförande och sekreterare för mötet
3.Granska fullmakterna och konstatera det
totala antalet röster
4.Välja minst två (2) protokolljusterare
5.Välja minst tre (3) rösträknare
6.Välja fullmäktigeledamöter och suppleanter
7.Besluta om ändring av Kennelklubbens
registrerade stadgar och upplösning av Kennelklubben enligt vad som förutsätts i stadgarna
8.Behandla övriga ärenden, om vilka beslut
dock inte kan fattas.
Rösträtt på allmänt möte
1.Alla Kennelklubbens personmedlemmar
som har fyllt 18 år har en (1) röst och kan
med fullmakt representera fyra (4) andra personmedlemmar.
2.En representant för medlemsförening får
utöver föreningens röster med fullmakt representera tjugonio (29) personmedlemmar,
dvs. sin egen röst medräknad avge 30 personmedlemmars röster.
3.Personmedlem kan representera endast en
medlemsförening, och en medlemsförening
kan ha endast en representant.
4.Kenneldistrikt, specialklubbar och grenförbund har en (1) röst per varje påbörjat hundratal egna personmedlemmar i dessa och
medlemsföreningarnas egna personmedlemmar sammanlagt; dock högst 30 röster.
5.Övrig än i punkt 4 nämnd medlemsförening
har en (1) röst per påbörjat hundratal personmedlemmar i dess egna medlemsföreningar; dock högst tre (3) röster.
6.Vid omröstning om ärendena i punkt 2, 4
och 5 under allmänna mötets åligganden har
varje på mötet närvarande röstberättigad
naturlig person och person som representerar en förening dock endast en (1) röst.
Representanter som befullmäktigats till
allmänt möte och fullmäktigekandidater
Medlemsförening ska skriftligt informera
Kennelklubbens styrelse om sitt medlemsan-

tal föregående årets sista dag för uträkning
av det totala antalet röster i punkt ”Rösträtt
på allmänt möte” och ange representanten
som medlemsföreningen befullmäktigat till
det allmänna mötet. Anmälan ska vara Kennelklubbens kansli till handa tjugoåtta (28)
dagar före allmänt möte, senast klockan
15.Fullmakter som används vid allmänt möte
ska tillställas Kennelklubbens kansli tjugoåtta
(28) dagar före allmänt möte, senast klockan
15. Namnen på kenneldistriktens, specialklubbarnas och grenförbundens kandidater
till fullmäktige och deras suppleanter ska
meddelas skriftligt till Kennelklubbens styrelse. Anmälan ska vara Kennelklubbens
kansli till handa 28 dagar före Kennelklubbens allmänna möte, senast kl. 15.
Extra allmänt möte
Extra allmänt möte sammankallas när allmänt möte själv, fullmäktige eller styrelsen
har så beslutat eller när minst 1/10 av Kennelklubbens medlemsföreningar eller 1/10 av
Kennelklubbens personmedlemmar eller 1/10
av Kennelklubbens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver detta av styrelsen, med
angivande av mötets syfte. Extra allmänt
möte sammankallas minst två (2) månader
före mötet. Möteskallelsen publiceras i Kennelklubbens medlemstidning och / eller på
Kennelklubbens webbplats.
14 § Fullmäktige
Valbarhet och behörighet av ledamot och
suppleant i fullmäktige
Kennelklubbens personmedlem, som fyllt 18
år, har rätt att kandidera till ombud eller suppleant. Ombud och suppleanter ska vara
personmedlemmar i Kennelklubben. Underlåtenhet att betala medlemsavgift eller en påföljd som ålagts av etiska nämnden leder till
förlust av behörighet.
Inval och mandatperiod
Kennelklubbens allmänna möte utser ledamöter till fullmäktige (ombud) och deras personliga suppleanter för tre (3) kalenderår åt
gången. Det allmänna mötet kan avsätta en
ledamot eller suppleant i fullmäktige. Mandatperioden för en fullmäktigeledamot eller
en suppleant upphör mitt under perioden, om
styrelsen anser att personen har förlorat sin
behörighet. Ombudens och suppleanternas
mandatperiod på tre år börjar vid ingången
av det kalenderår som följer på valet.
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Konstituerande möte
Fullmäktige utser på sitt möte, som hålls
omedelbart efter det allmänna mötet, bland
sig ordförande och vice ordförande för fullmäktige för tre (3) år.
Sammansättning och beslutförhet
Det allmänna mötet utser två (2) ombud från
varje kenneldistrikt, ett (1) ombud från varje
specialklubb och ett (1) ombud från varje
grenförbund samt personliga suppleanter för
dessa, bland de kandidater kenneldistrikt,
specialklubbar och grenförbund har föreslagit
i enlighet med det som föreskrivs i dessa
stadgar. Vidare utser det allmänna mötet
bland kandidater, som inte kandiderar för
kenneldistrikt, specialklubbar eller grenförbund, tolv (12) ledamöter till fullmäktige och
personliga suppleanter för dessa. Samma
person kan vara personlig suppleant endast
för en fullmäktigeledamot och en fullmäktigeledamot kan inte heller vara en personlig
suppleant för en annan fullmäktigeledamot.
En och samma person kan i fullmäktige representera endast ett kenneldistrikt eller en
specialklubb eller ett grenförbund. Fullmäktige är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Fullmäktigemöten
Fullmäktige sammanträder årligen till två
ordinarie möten, vår- och höstmöte. Vårmötet
hålls i maj och höstmötet i november. Ett
extra fullmäktigemöte hålls när fullmäktige
eller styrelsen har fattat beslut om att mötet
hålls eller när minst 1/3 av fullmäktigeledamöterna skriftligt och med angivande av mötets syfte har begärt om detta av styrelsen.
Sammankallande av fullmäktige
Styrelsen sammankallar fullmäktige till möten
med en kallelse som skickas per brev eller
elektroniskt minst tjugoen (21) dagar före
mötet till den adress fullmäktigeledamoten
har meddelat Kennelklubben. I kallelsen ska
anges de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktiges åligganden
Fullmäktige utövar den beslutanderätt hos
Kennelklubbens medlemmar, som i stadgarna inte har fastställts tillhöra det allmänna
mötet. Det åligger fullmäktige, utöver de åligganden som har fastställts på andra ställen i
stadgarna, att

1.Övervaka styrelsens verksamhet
2.Behandla förslag av Kennelklubben styrelse
3.Fastställa medlemsavgifter
4.Behandla ärenden som Kennelklubbens
fullmäktigeledamöter eller suppleanter eller
Kennelklubbens medlemsföreningar har lämnat till Kennelklubbens styrelse tre (3) månader före fullmäktigemöte för behandling i
fullmäktige
5.Besluta om kenneldistriktens medlemskap,
antal och omfattning
6.Besluta om grenförbundens och specialklubbarnas medlemskap
7.Godkänna och återkalla grenförbundens
och specialklubbarnas rättigheter
8.Godkänna reglementen för kenneldistrikt,
grenförbund, specialklubbar och rasföreningar
9.Godkänna reglementet för den etiska
nämnden
10.Godkänna allmänna regler som gäller
verksamheten samt allmänna prov-, utställnings- och tävlingsregler; dock inte Kennelklubbens registrerade stadgar
11.Besluta om förvärv och försäljning eller
donering av Kennelklubbens fasta egendom
och aktier som berättigar till besittning av
lokaler.
12.Besluta om att bli medlem i och att utträda
ur internationella organisationer.
Vårmötets åligganden
1.Konstatera att anmälningen vid mötesplatsen har slutat och mötets laglighet, beslutförhet, antalet närvarande ombud eller suppleanter samt det totala antalet röster
2.Välja minst två (2) protokolljusterare
3.Välja minst tre (3) rösträknare
4.Behandla föregående års verksamhetsoch årsberättelse, bokslut och revisorernas
berättelse
5.Fastställa verksamhetsberättelsen och
bokslutet
6.Besluta om beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen och övriga ansvarsskyldiga för den
föregående verksamhets- och räkenskapsperioden och vid behov om åtgärder den föregående räkenskapsperiodens bokslut eller
verksamhetsberättelse ger anledning till
7.Fastställa medlemsavgifter för följande år
och de förmåner som på grundval av dessa
uppstår för varje medlemskategori
8.Komplettera vid behov sammansättningen
av styrelsen och etiska nämnden
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9.Behandla övriga i möteskallelsen angivna
ärenden
10.Diskutera, om mötet så beslutar, om
ärenden som inte har nämnts i möteskallelsen men som tagits upp. Beslut om dessa
kan tas endast om mötet enhälligt så beslutar
och om det enligt 24 § i föreningslagen är
möjligt.
Höstmötets åligganden
1.Konstatera att anmälningen vid mötesplatsen har slutat och mötets laglighet, beslutförhet, antalet närvarande ombud eller suppleanter samt det totala antalet röster
2.Välja minst två (2) protokolljusterare
3.Välja minst tre (3) rösträknare
4.Behandla verksamhetsplanen samt budgeten för följande verksamhets- och räkenskapsperiod
5.Fastställa verksamhetsplanen samt budgeten
6.Välja två revisorer och två revisorssuppleanter
7.Välja styrelseordförande vartannat år
8.Välja styrelseledamöter
9.Välja ordförande och övriga medlemmar till
etiska nämnden
10.Komplettera vid behov sammansättningen
av styrelsen och etiska nämnden
11.Behandla övriga i möteskallelsen angivna
ärenden
12.Diskutera, om mötet så beslutar, om
ärenden som inte har nämnts i möteskallelsen men som tagits upp. Beslut om dessa
kan tas endast om mötet enhälligt så beslutar
och om det enligt 24 § i föreningslagen är
möjlig.
15 § Styrelse
Styrelsens sammansättning
Kennelklubbens fullmäktige utser bland Kennelklubbens personmedlemmar ordförande
för styrelsen för två (2) år åt gången samt nio
(9) styrelseledamöter för tre år åt gången på
så sätt att tre (3) ledamöter är årligen i tur att
avgå.
Till styrelsen kan väljas Kennelklubbens personmedlem som fyllt 18 år. En person kan
vara styrelseledamot i högst tre (3) på
varandra följande fullständiga treårsperioder
åt gången. Styrelsen utser bland sig en vice
ordförande för ett (1) år åt gången. Ordföranden och vice ordföranden för fullmäktige
samt hedersordföranden har rätt att närvara
och yttra sig vid styrelsemöten. Ordförande

och vice ordförande för fullmäktige kan inte
vara Kennelklubbens styrelseledamöter. Om
en styrelseledamot mitt under sin mandatperiod avgår, utesluts eller är förhindrad att
sköta sina åligganden, utser fullmäktige på
sitt möte i hens ställe en ny ledamot för den
återstående mandatperioden.
Styrelsens mandatperiod
Mandatperioden för styrelseordföranden och
ledamöter börjar vid ingången av det kalenderår som följer på valet.
Styrelsens åligganden
1.Leda Kennelklubbens verksamhet, sköta
dess ekonomi samt förvalta dess egendom,
biträdd av Kennelklubbens kansli som leds
av verksamhetsledaren
2.Representera Kennelklubben samt föra
dess talan inför myndigheter och domstolar
3.Besluta om verksamhetsledarens anställningsförhållande och på dennes förslag om
anställningsförhållanden för arbetstagare på
avdelningschefsnivå
4.Godkänna kansliorganisationen på förslag
av verksamhetsledaren
5.Godkänna regler och direktiv som faller
utanför fullmäktiges ansvarsområde
6.Ratificera internationella regler och lämna
dem till fullmäktige för kännedom
7.Bereda och framlägga ärenden på fullmäktigemöten
8.Verkställa beslut som tagits av fullmäktige
9.Godkänna nya medlemmar och konstatera
utträdda medlemmar, såvitt detta inte har i
dessa stadgar ålagts fullmäktige, samt konstatera utträde av medlemmar som försummat betalningen av medlemsavgifter
10.Besluta om rasföreningsrättigheter
11.Besluta om att hänvisa ärenden till etiska
nämnden och kriterierna för publicering av
dess beslut
12.Välja styrelseordförande och -ledamöter
till Finlands Kennelstiftelse
13.Tillsätta nödvändiga kommittéer och arbetsgrupper som lyder under styrelsen och
som förbereder och sköter ärenden styrelsen
har ålagt dem
14.Styrelsen behandlar överklaganden av
beslut, som fattats av kommittéer som lyder
under styrelsen.
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Sammankallande av styrelse och beslutförhet
Styrelseordförande och vice styrelseordförande ansvarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Kallelsen skickas per brev
eller elektroniskt, om möjligt, minst tio (10)
dygn före mötet till den adress styrelseledamoten har meddelat Kennelklubben. Styrelsen ska omedelbart sammankallas till möte,
om minst sex (6) styrelseledamöter skriftligt
och med angivande av mötets syfte yrkar på
detta. Styrelsen är beslutför, när minst sex
(6) styrelseledamöter, av vilka en ska vara
ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Ordförande och ledamöter i styrelsen
ska vara personmedlemmar i Kennelklubben.
16 § Etisk nämnd
Etiska nämndens sammansättning och
mandatperiod
Kennelklubbens fullmäktige utser för tre (3)
år åt gången en etisk nämnd, som består av
en ordförande och sex (6) medlemmar. Mandatperioden för medlemmar i etiska nämnden
börjar vid ingången av det kalenderår som
följer på valet. Ordförande och medlemmar
ska vara 18 år fyllda personmedlemmar i
Kennelklubben. Ordförande och minst en
medlem ska ha tagit rättsvetenskaplig examen. Ordföranden för eller medlemmar i
etiska nämnden kan inte verka som ordförande eller vice ordförande för Kennelklubbens fullmäktige eller styrelse och inte heller
som Kennelklubbens styrelseledamot eller
medlem i eller ordförande för någon av Kennelklubbens kommittéer, arbetsgrupper eller
övriga organ. Om en ledamot i etiska nämnden mitt under sin mandatperiod avgår, utesluts eller är förhindrad att sköta sina åligganden, utser fullmäktige på sitt möte i hens
ställe en ny ledamot för den återstående
mandatperioden.
Etiska nämndens åligganden
Etiska nämnden behandlar förseelser mot
Kennelklubbens stadgar samt direktiv och
föreskrifter som har antagits på grundval av
stadgarna. Med behandling avses att påföljder och tilläggspåföljder åläggs en person
eller en gemenskap, som i sin hundsportverksamhet, hundhållning, förtroendeuppdrag eller i annan av Kennelklubben ålagd
uppgift:
a) bryter mot finsk lag, förordning eller föreskrift på lägre nivå

b) handlar i strid med Kennelklubbens syfte
c) handlar i strid med Kennelklubbens stadgar, direktiv, föreskrifter eller beslut
d) handlar annars i strid med god kennelsed.
Påföljder kan dessutom åläggas en person
eller en gemenskap, som i djurhållning bryter
mot finsk lag, förordning eller föreskrift på
lägre nivå.
Förfarande i etiska nämnden
Ärenden tas upp på styrelsens anmälan. I
anmälan ska ingå en tillräcklig redogörelse
över händelsen, i vilken parten i fråga har
handlat i strid med föreskrifterna som nämnts
i punkterna a–d ovan eller som i djurhållning
brutit mot finsk lag, förordning eller föreskrift
på lägre nivå. Närmare direktiv om behandling av ärenden ingår i reglementet för etiska
nämnden, som Kennelklubbens fullmäktige
har godkänt. Om minst två år har förflutit sedan den gärning som utgör grund för ärendet
begicks, kan Kennelklubbens styrelse anmäla ärendet till behandling endast om särskilda skäl föreligger. Styrelsen kan, efter
eget gottfinnande, låta bli att anmäla ärendet
för behandling i etiska nämnden eller ge parten i fråga en påminnelse. Styrelsen kan
också, när den anmäler ärendet till etiska
nämnden, tillfälligt ålägga medlem eller en
som inte hör till Kennelklubben en tilläggspåföljd, som gäller tills ärendet avgörs slutgiltigt
i etiska nämnden.
Etiska nämndens beslutförhet
Nämnden är beslutför, om minst en av minst
fyra (4) närvarande medlemmar har rättsvetenskaplig examen.
Påföljder som åläggs medlemmar för förseelser
1) Anmärkning: Överträdelse av Kennelklubbens stadgar, direktiv, föreskrifter eller god
kennelsed
2) Varning: överträdelse av god kennelsed,
överträdelse av lag, förordning eller myndighetsföreskrift på lägre nivå, Kennelklubbens
antidopingreglemente, Kennelklubbens syfte;
upprepade överträdelser av Kennelklubbens
stadgar, direktiv eller föreskrifter eller beslut
av etiska nämnden i en situation där förmildrande omständigheter föreligger
3)Uteslutning: inga förmildrande omständigheter föreligger vid överträdelse som beskrivs i punkt 2). Uteslutandet kan gälla för alltid eller för en viss tid. Utöver anmärkning,
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varning och uteslutning kan en eller flera
tilläggspåföljder åläggas. Vid åläggande av
påföljder eller vid fastställande av deras
längd betraktar etiska nämnden de sanktioner som tidigare getts av Kennelklubbens styrelse till parten i fråga i ett liknande ärende
som försvårande.
Tilläggspåföljder för medlemmar och ickemedlemmar
1) Förbud att delta i utställningar, prov och
tävlingar
2) Förbud att verka i förtroendeuppdrag, till
vilka rättigheter har beviljats av Kennelklubbens styrelse eller av ett organ, till vilken
Kennelklubbens styrelse har delegerat beviljanderätten, eller av en medlemsförening,
som styrelsen har befullmäktigat
3) Registreringsförbud.
Tilläggspåföljder kan gälla för alltid eller för
viss tid.
Publicering av beslut
Ett beslut som tagits av etiska nämnden och i
vilket namnet på den som är föremål för påföljden kan publiceras i Kennelklubbens medlemstidning och / eller på Kennelklubbens
webbplats. Grunderna för publicering fastställs av Kennelklubbens styrelse.
17 § Avgörande av ärenden på möten
Vid omröstning i sakfrågor blir den åsikt mötets beslut som har understötts av över hälften av de avgivna rösterna, om inte annat
föreskrivs i dessa stadgar. Vid val blir de som
fått de flesta rösterna valda (relativ majoritet)
och om endast en person kandiderar bör hen
få över hälften av de avgivna rösterna, om
inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Faller
rösterna lika, väljs i sakfrågor det av ordföranden understödda förslaget och vid val
avgör lotten.

Kennelklubbens dotterbolag och Kennelklubben rf.
3) Planera och utveckla Kennelklubbens
kansliorganisation och ekonomiska verksamhet samt framlägga nödvändiga förslag till
styrelsen om dessa
4) Förelägga förslag för styrelsen om anställning och avskedande av arbetstagare på
avdelningschefsnivå
5) Besluta om anställning och avskedande av
övriga arbetstagare
6) Bereda föredragningslistor till styrelsens
möten och verka som föredragande på styrelsemöten
7) Se till att styrelsens beslut verkställs.
20 § Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar förutsätter beslut
av Kennelklubbens ordinarie eller extra allmänna möte, som har fattats med en majoritet om minst ⅔ av de avgivna rösterna. Förslag till ändringar av stadgar ska publiceras i
Kennelklubbens medlemstidning och / eller
på Kennelklubbens webbplats minst två (2)
månader före allmänt möte.
21 § Upplösning av Kennelklubben
Beslut om upplösning av Kennelklubben ska
fattas vid två allmänna möten som hålls med
minst fyra (4) månaders mellanrum och av
vilka det ena bör vara ett ordinarie allmänt
möte. Beslut om upplösning ska vid båda
möten fattas med en majoritet om minst ¾ av
de avgivna rösterna. Om Kennelklubben upplöses, övergår dess tillgångar och skulder, i
enlighet med det beslut som tagits av det
sista allmänna mötet, till en eller flera gemenskaper vars ideella syfte är att främja
hundens sak. Om Kennelklubben blir nerlagd
ska dess tillgångar överlåtas till samma syfte.

18 § Rätt att teckna Kennelklubbens namn
Kennelklubbens namn tecknas av styrelsens
ordförande eller vice ordförande tillsammans
med verksamhetsledaren eller en person
som av styrelsen fått fullmakt till detta uppdrag.
19 § Verksamhetsledarens åligganden
1) Leda Kennelklubbens kansliorganisation
2) Verksamhetsledaren kan vid behov verka
som direktör för den koncern som består av
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SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN ry

REGLEMENTE FÖR KENNELDISTRIKT
Godkänt av Finska Kennelklubbens fullmäktige 16.11.1996.
Kenneldistriktet är en medlemsförening i Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
(senare klubben) och är samtidigt klubbens
regionala organ. Dess uppgift är att leda, utveckla och övervaka kennelverksamheten
inom sitt område i enlighet med distriktets
stadgar och detta reglemente, med de befogenheter Kennelklubbens fullmäktige och
styrelse har gett.

MEDLEMMAR
3. Medlemmar i kenneldistriktet är de medlemsföreningar som enligt distriktets stadgar
godkänts som medlemmar. Klubbens styrelse
godkänner medlemsförening som medlem i
klubben efter att distriktet har tillställt klubben
medlemsföreningens stadgar, förteckning
över funktionärer jämte adresser och utdrag
ur föreningsregistret.

ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN
1. Kenneldistriktet arbetar för att göra kennelverksamheten inom sitt område känt och för
att utvidga och effektivera hundsport genom
att
- bedriva informations-, utbildnings- och upplysningsverksamhet,
- leda och övervaka uppfödnings-, utställnings- och provverksamhet inom sitt område,
närma de olika rasintressenterna till varandra
och fördjupa deras samarbete genom att arrangera mångsidig kennelverksamhet, antingen ensam eller i samarbete med medlemsföreningar och övriga samarbetspartner.
REPRESENTATION
2. Kenneldistriktet
- representerar regional kennelverksamheten
och bevakar dess intressen.
- håller kontakt med intressentgrupper på sitt
område samt tar initiativ och ger förslag som
distriktet anser vara nödvändiga och som
främjar kennelarbetet i allmänhet och kenneldistriktets verksamhet.
Distriktets representanter till klubbens fullmäktige och allmänna möte väljs på distriktets stadgeenliga möte för den tidsperiod
som bestäms i klubbens stadgar. Berättigade
att delta i valet är representanter för distriktets medlemsföreningar enligt vad som
föreskrivs i distriktets stadgar.

Medlemsförening erhåller Kennelklubbens
medlemspublikation.
INHEMSKA KONTAKTER
4. a) Kenneldistriktet står i kontakt med klubben genom att
- årligen skicka distriktets verksamhetsanmälan, som omfattar verksamhetsberättelsen
jämte bokslut, följande års verksamhetsplan
och budget, en förteckning över distriktets
funktionärer jämte adresser och övriga uppgifter klubben har bett om samt kontaktuppgifter till distriktets medlemsföreningar.
- minst en månad före distriktets årsmöte
meddela tid och plats för mötet.
b) Kenneldistriktet står i kontakt med sina
medlemmar genom att
- förmedla meddelanden, direktiv och beslut
av klubbens ledning och distriktet i sin publikation till medlemmarna samt vid behov i
klubbens publikation och lokala medier.
- skicka distriktets representanter till medlemsföreningars kennelevenemang.
c) Kenneldistriktet upprätthåller goda kontakter till andra kenneldistrikt, specialklubbar
samt regionens övriga organisationer, myndigheter och massmedier som tangerar kennelverksamhet.
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UTSTÄLLNINGS- OCH PROVVERKSAMHET
5. Kenneldistriktet ordnar, leder, stödjer och
övervakar utställnings-, prov- och tävlingsverksamhet på sitt område i enlighet med de
direktiv som klubbens styrelse årligen sänder
ut.
- Genom att anordna och leda utbildningen av
funktionärer för utställningar och prov, fatta
beslut om (vid behov i samråd med resp.
specialklubb) alla prov, provdomarkurser,
tävlingar och matcher, som anordnas i distriktet och som klubben inte själv godkänner
och övervakar eller överlåtit åt resp. specialklubb.
UTBILDNING AV PRISDOMARE OCH ÖVRIG UTBILDNING
6. Kenneldistriktet sköter provdomarutbildningen och auktoriseringen av domare inom
ramen för de direktiv och fullmakter som getts

av klubben och i samarbete med specialklubbar samt ger förslag och avger utlåtanden i
frågor i anslutning till detta, i enlighet med
klubbens direktiv för utbildning av provdomare.
Kenneldistriktet handhar utbildningen av bl.a.
uppfödare, ringfunktionärer och utställningsinstruktörer, enligt direktiv som getts av klubben. Kenneldistriktet auktoriserar personer
som godkänts i utbildningen, med stöd av de
fullmakter som erhållits av klubben. Kenneldistriktet kan även återkalla rättigheterna att
tjänstgöra i ett uppdrag, om skäl för detta
förefinns.
FINANSIERING
7. Kenneldistriktet sköter finansiering av sin
verksamhet och erhåller ekonomiskt stöd av
klubben enligt de grunder som klubbens styrelse har fastställt och inom ramen för den
budget som godkänts av fullmäktige.

SUOMEN KENNELLIITTO-FINSKA KENNELKLUBBEN RY.
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STATUS AV KENNELKLUBBENS
MEDLEMSFÖRENINGAR
Godkänd av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s fullmäktige 28.11.2021 och träder i
kraft 1.1.2022.
Medlemsföreningar kan avancera enligt regFinska Kennelklubben är medlem i det interlementen som antagits av Kennelklubbens
nationella hundavelsförbundet Federation
fullmäktige när de uppfyller kraven som ställs
Cynologique Internationale (FCI). Kennelför respektive status.
klubben har, på grundval av de avtal som
ingåtts med FCI och andra internationella
Kennelklubbens fullmäktige godkänner och
hundavelsförbund samt på grundval av sina
utesluter av sammanslutningsmedlemmar
stiftelseurkunder för de inhemska rasernas
kenneldistrikt, grenförbund och specialklubdel, ensamrätt att representera hundraser
bar. Kennelklubbens styrelse godkänner och
och avel av dessa i Finland med därmed
utesluter övriga sammanslutningsmedlemsammanhängande rättigheter och skyldighetmar.
er.
Kennelklubbens utställningar, prov och tävREGLEMENTE FÖR SPECIALKLUBBAR
lingar som en del av hundavel administreras
Enligt Suomen Kennelliitto – Finska Kennelav Kennelklubben.
klubben ry:s (2.1.2020) registrerade stadgar
(8 §), en specialklubb(sstatus) är
Kenneldistrikt är rikstäckande medlemsför- en riksomfattande föreningsmedlem i
eningar i Kennelklubben som verkar som
Kennelklubben, som leder aveln av en
Kennelklubbens regionala organisationer i
eller flera hundraser
enlighet med Kennelklubbens direktiv.
- rasförening ka ansöka om specialEtt grenförbund är en rikstäckande medlemsklubbsstatus hos fullmäktige
förening i Kennelklubben som, i enlighet med
- specialklubbsrättigheter och Kennelklubbens anvisningar, ansvarar för
skyldigheter fastställs i reglementet för
administrering av prov och tävlingar Kennelspecialklubbar
klubben har godkänt för den.
- specialklubb kan inte vara medlem i
En specialklubb är en rikstäckande medlemskenneldistrikt
förening som beviljats specialklubbsstatus av
- till Kennelklubben kan höra bara en
Kennelklubben och som, i enlighet med Kenriksomfattande specialklubb som reprenelklubbens instruktioner, leder och ansvarar
senterar samma ras
för avelsarbetet för de hundraser Kennelklub- utöver en specialklubb som representeben har godkänt för den.
rar en enskild ras kan Kennelklubben
En rasförening är en rikstäckande medlemsinte ha som medlemsförening en rasförening i Kennelklubben som beviljats rasförening eller en rasklubb som repreföreningsstatus av Kennelklubben och som, i
senterar samma ras
enlighet med Kennelklubbens och special- till en specialklubb som representerar
klubbens instruktioner, ansvarar till specialflera raser kan per ras samtidigt höra
klubben för avelsarbetet av hundraser den
endast en rasförening eller rasklubb,
representerar.
som är medlemsförening i KennelklubEn rasklubb är en rikstäckande medlemsförben
ening som Kennelklubben och specialklubben
eller rasföreningen samt kenneldistriktet har
Minimikrav för erhållande och behållande
godkänt som sin medlem. Rasklubbens verkav specialklubbsstatus
samhet övervakas och leds av specialklubFöreningen ska fylla följande minimikrav för
ben eller rasföreningen som representerar de
att erhålla specialklubbsstatus:
raser som även rasklubben representerar.
En fritidsförening är Kennelklubbens region1. Har verkat som en rasförening och
ala medlemsförening.
medlem i specialklubb, Kennelklubben
och kenneldistrikt under minst de fem
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2.

3.

4.

5.

6.

senaste åren och har således uppfyllt
kraven för rasföreningsstatus under
denna tid.
Har med sin verksamhet bevisat att den
kan sköta alla de uppgifter som fastställs i reglementet för specialklubbar
Har antagit en rasspecifik avelsstrategi
(JTO) och eventuellt ett program för
motarbetande av ärftliga defekter och
sjukdomar (PEVISA) för sin hundraser/raser på det sätt som förutsätts av regler och direktiv, och strävar att uppnå
målen i den Allmänna avelsstrategin i
sin avelsstyrning.
Antalet personmedlemmar i föreningen
eller i den och dess medlemsföreningar
sammanlagt har årligen varit minst 250
under de tre senaste åren. Familjemedlemmar ingår inte i antalet.
Totalt minst 400 hundar av den hundras/-raser föreningen representerar har
registrerats under de fem senaste åren.
Specialklubbsrättigheter kan även beviljas en förening, vars antal medlemmar
eller antal hundar inte fyller ovan
nämnda krav, ifall föreningens verksamhet har varit av mycket hög kvalitet
eller om det annars är motiverat att bevilja specialklubbsstatus till föreningen.

Uppfyllande av krav följs upp och specialklubbar underrättas årligen om detta och
Kennelklubbens styrelse underrättar fullmäktige om detta.
Om specialklubben under tre på varandra
följande år inte har uppfyllt kraven för behållning av sin status, kan fullmäktige upphäva
specialklubbens status i enlighet med Kennelklubbens registrerade stadgar.
Specialklubbsstatus ansöks hos Kennelklubben enligt ansökningsinstruktioner som getts
av Kennelklubbens styrelse.
Rättigheter som specialklubbsstatus medför
Fullmäktige beviljar specialklubbsstatus i enlighet med Kennelklubbens registrerade
stadgar.
Specialklubben har den representation i Kennelklubbens fullmäktige som fastställts i Kennelklubbens registrerade stadgar.

Fullmäktige ger specialklubben riksomfattande rätt att leda aveln av hundrasen/-raser
enligt det sätt som fastställs i detta reglemente och Kennelklubbens övriga direktiv.
I samband med beviljande av specialklubbsstatus bekräftar fullmäktige även de hundraser av vilka rätten att leda avel tilldelas specialklubben.
Specialklubbsstatus jämte rättigheter gäller
från och med den dag fullmäktige fattar sitt
beslut. Specialklubbens representation i fullmäktige bestäms emellertid i enlighet med
Kennelklubbens registrerade stadgar.
Skyldigheter som specialklubbsstatus
medför
Specialklubben har skyldighet att leda avel av
och hundsport med hundras/-raser den representerar samt representation i anslutning
till det.
Ledning av avel
Specialklubben leder hundrasens/-rasernas
avel i samarbete med och under övervakning
av Kennelklubben.
Specialklubben ger experthjälp i avel och i
avelsbruk av hundar som importeras eller
exporteras.
Specialklubben samlar och ger ut information
om hälsostatuset av sin hundras/-raser samt
ärftliga och övriga sjukdomar som förekommer hos hundrasen/-raserna i syfte att motarbeta dessa sjukdomar.
Specialklubben utarbetar och uppdaterar rasspecifika avelsstrategier (JTO) och eventuellt
PEVISA-program för hundrasen/-raser den
representerar, i enlighet med regler och direktiv som ansluter till dessa. Specialklubben
följer aktivt förverkligandet av målsättningar i
avelsprogram och Kennelklubbens allmänna
avelsstrategi för raser den representerar.
Specialklubben samlar och ger ut information
om utställnings- och provresultat för avel.
Ledning av hundsportverksamhet
Specialklubben leder hundsport med hundrasen/-raser den representerar, i samarbete
med sina medlemsföreningar, andra specialklubbar, rasklubbar, kenneldistrikt, grenförbund och övriga hundsportsammanslutningar
samt myndigheter.
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Specialklubben verkar aktivt i syfte att inkludera rasintressenter som medlemmar i den
organiserade kennelverksamheten samt för
att öka ras- och kennelkunskap.
Specialklubben har, i samarbete med rasföreningar och rasklubbar och enligt de fullmakter specialklubben har gett dessa och i enlighet med Kennelklubbens direktiv, huvudansvaret för utbildning av exteriördomare och
provdomare för rastypiska prov samt bedömningsprov.
Specialklubben avger vid behov utlåtanden till
Kennelklubben om exteriördomare samt deras reservpersoner för hundutställningar som
arrangeras i Finland.
Specialklubben övervakar, leder och styr utställningsverksamhet samt prov- och tävlingsverksamhet ensam eller i samarbete
med medlemsföreningar (andra specialklubbar). Specialklubben har rätt att arrangera
specialutställningar i enlighet med regler och
direktiv som gäller utställningar.
Specialklubben leder, övervakar och stöder
utbildnings- och diskussionstillfällen samt
ansvarar för informationsutgivning och publikationsverksamhet.
Representation
Specialklubben representerar hundrasen/raser den idkar och övervakar dess intressen
i samarbete med Kennelklubben.
Specialklubben kommer med initiativ och
förslag, som ansluter till avel av hundras/raser den representerar, till Kennelklubben.
Specialklubben förmedlar information om
Kennelklubbens meddelanden, direktiv och
beslut till sina medlemmar.
Specialklubb för inhemska hundraser har en
särskild skyldighet att ge ut information om
inhemska hundraser utomlands och hålla
kontakt med motsvarande utländska specialklubbar, föreningar och intressenter. Den kan
avge utlåtanden och utfärda rekommendationer till Kennelklubben om inhemska exteriör- och provdomare då dessa bjuds utomlands till bedömnings- eller andra uppdrag.
Dessutom avger den utlåtanden i frågor som
ansluter till rasen den representerar.

Specialklubb, som representerar utländsk
ras, håller kontakt med rasens hemland och
motsvarande specialklubbar i andra länder.
Lagenlighet av specialklubbens verksamhet
Specialklubben bör verka i enlighet med föreningslagen samt Kennelklubbens och föreningens egna stadgar. Specialklubben ansvarar självständigt för sin ekonomi och finansiering.
Beviljande av rättighet att leda avel
Kennelklubbens styrelse godkänner en ny
hundras och dess rasstandard i enlighet med
direktiv i anslutning till dessa.
Kennelklubben administrerar och leder avel
av nya hundraser i Finland tills Kennelklubbens styrelse har tilldelat någon specialklubb
dessa uppdrag.
Vid beviljande av specialklubbsstatus till någon rasförening konstaterar Kennelklubbens
fullmäktige vilka hundraser rasföreningen
representerar vid den tidpunkten.
Kennelklubbens styrelse kan godkänna att
ledningen av hundrasens avel flyttas från en
specialklubb till en annan när specialklubbarna i fråga är eniga om överföreningen. Kennelklubbens styrelse har rätt att även besluta
om överföring av ledningen av avel av en
hundras från en specialklubb till en annan,
om specialklubbarna inte når samförstånd i
frågan. Vid meningsskiljaktigheter ska Kennelklubben arrangera ett diskussionstillfälle
med specialklubbarna innan det egentliga
beslutet fattas.
Upphävning av specialklubbsstatus
Specialklubbsstatus kan upphävas om specialklubben inte uppfyller de krav som fastställs
i detta reglemente eller kraven för ansökning
av specialklubbsstatus eller annars verkar i
strid med Kennelklubbens stadgar eller direktiv.
Specialklubben förlorar, genom beslut av
fullmäktige, rätten att leda aveln av hundrasen/-raser den representerar då den inte
längre fyller de krav som ställs i direktiven om
ansökan av specialklubbsstatus som antagits
av fullmäktige.
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Specialklubbsstatus upphör den dag fullmäktige tar beslutet.
Specialklubbens representation i fullmäktige
upphör i enlighet med Kennelklubbens registrerade stadgar.
I samband med att fullmäktige upphäver specialklubbsstatuset, beslutar den även om en
ny specialklubb för hundrasen/-raserna specialklubben representerar vid den tidpunkten.
Medlemsförening som förlorar specialklubbsstatus fortsätter sin verksamhet som rasförening, om den uppfyller de krav som ställs på
rasföreningar i reglementet för rasföreningar
och i övriga direktiv vid tidpunkten då specialklubbstatusen går förlorad. Om den inte uppfyller ovan nämnda förutsättningar för rasföreningsstatus, fortsätter dess medlemskap
som rasklubb.
Kennelklubbens styrelse kan genom beslut
av fullmäktige, tillfälligt för den tid som fast-

ställs i beslutet, åta sig de specialklubbens
uppdrag som fastställs i beslutet, ifall specialklubben inte följer detta reglemente eller
Kennelklubbens övriga direktiv som getts till
specialklubben, dock så att specialklubbsstatus kvarstår.
Specialklubben förlorar sin specialklubbsstatus om den utträder eller blir utesluten från
Kennelklubben. I detta fall kan Kennelklubbens styrelse tillfälligt åta sig ledningen av
avel av specialklubbens hundras/-raser. Kennelklubbens styrelse ska föreslå en ny specialklubb för rasen/raserna till fullmäktige.
Om specialklubbens medlemsantal och antalet registreringar inte uppfyller kraven i detta
reglemente vid dess ikraftträdande, behåller
specialklubben sin status i tre års tid. Därefter
bedöms, genom fullmäktigebeslut och i enlighet med detta reglemente, om specialklubben
eventuellt förlorar sin status.
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SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKUBBEN ry.
Godkänt av Finska Kennelklubbens fullmäktige 8.5.1997. Träder i kraft 1.7.1997.
Minimikrav för godkännande som rasförening och reglemente för rasföreningar
MINIMIKRAV FÖR GODKÄNNANDE SOM RASFÖRENING
Finska Kennelklubbens (senare klubben)
styrelse beviljar rasföreningsrättigheter.
För att erhålla rättigheter som rasförening ska
en specialklubbs underförening uppfylla följande minimikrav:
1. Föreningen har verkat som en av
specialklubben underställd rasklubb
under minst de fem senaste åren.

ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN
1. Rasföreningen driver upplysnings- och
publikationsverksamhet i anslutning till sin ras
samt verkar aktivt för att få av rasen intresserade personer till medlemmar i rasföreningen
och med i den organiserade kennelverksamheten, och fördjupar sålunda deras kunskaper om rasen och kennelarbete.
LEDNING AV AVELSARBETE

2. Föreningen har med sin verksamhet
bevisat att den kan sköta alla de uppgifter som fastställs i reglementet för
rasföreningar.
3. Föreningen har klanderfritt uppfyllt alla
skyldigheter i föreningslagen och i
föreningens stadgar.
Till anhållan om rasföreningsrättigheter ska
alltid bifogas utlåtande av den specialklubb
som representerar respektive ras.
Klubbens styrelse kan, om mycket vägande
skäl förefinns, bevilja rasföreningsrättigheter
trots specialklubbens negativa utlåtande.
REGLEMENTE FÖR RASFÖRENINGAR
En rasförening är en hela landet omfattande
förening som främjar avel av och intresset för
en eller flera hundraser, och som är medlemsförening i Finska Kennelklubben (senare
klubben) och i specialklubben för rasen eller
raserna i fråga. Klubbens styrelse har, med
förord av respektive specialklubb, beviljat
föreningen status som rasförening. En rasförening kan vara medlem i det kenneldistrikt
som verkar på föreningens hemort.
Rasföreningen leder under specialklubbens
övervakning aveln och rasens allsidiga utveckling inom ramen för sina stadgar och
detta reglemente, med de befogenheter klubbens styrelse har gett åt den.

2. a) Rasföreningen leder under specialklubbens övervakning avelsarbetet för sin ras
genom att bedriva avelsrådgivning t.ex. via
en sakkunnig avelskommitté.
b) Rasföreningen ger vid behov sakkunnig
hjälp vid export och import av hundar som
tillhör rasen.
c) Rasföreningen samarbetar med specialklubbens och klubbens avelsvetenskapliga
kommitté i syfte att utveckla avelsarbetet.
d) Rasföreningen arrangerar, med stöd av
specialklubben, avelsgranskningsverksamhet
för sin ras eller raser samt har ett nära samarbete med rasens uppfödare.
e) Rasföreningen publicerar, antingen ensam
eller tillsammans med specialklubben, minst
en gång om året basuppgifter som behövs för
rasens avelsarbete, såsom utställnings- och
provresultat samt registrerings- och hälsouppgifter.
f) Rasföreningen kartlägger i samarbete med
specialklubben rasens hälsotillstånd och ger
ut upplysningar om bekämpningen av ärftliga
och andra sjukdomar som förekommer i rasen, och följer med hur målsättningarna i
PEVISA-programmet förverkligas.
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REPRESENTATION

UTBILDNING AV DOMARE

3. Rasföreningen representerar och bevakar
rasens intressen i specialklubben och i klubben, samt gör framställningar via specialklubben till klubben angående utvecklingen av
den egna rasen i synnerhet och om kennelverksamheten i allmänhet, samt förmedlar
specialklubbens och klubbens meddelanden,
direktiv och beslut till sina medlemmar.

6. Rasföreningen bistår specialklubben och
tillser enligt givna befogenheter exteriör- och
provdomarutbildningen, i enlighet med klubbens direktiv för utbildning och auktorisering.
Respektive specialklubb har emellertid huvudansvaret för domarutbildningen.
ÖVRIG UTBILDNINGS-, UTSTÄLLNINGSOCH PROVVERKSAMHET

INHEMSKA KONTAKTER
4. a) rasföreningen står i kontakt med klubben genom att
- årligen skicka en verksamhetsanmälan samt
verksamhetsberättelse jämte bokslut, verksamhetsplan och budget samt en förteckning
över funktionärer jämte adresser till klubben.
b) Rasföreningen främjar intresset för sin ras
genom att skapa och upprätthålla ett gott
samarbete med sina medlemsföreningar,
underavdelningar, andra rasföreningar, kenneldistrikt och övriga organisationer och föreningar som tangerar kennelverksamheten
samt myndigheterna.
c) Rasföreningen följer i samarbete med sin
specialklubb exteriör- och provbedömningen
av sin ras och ger vid behov förslag till domare.

7. Rasföreningen anordnar, stödjer, leder och
övervakar inom sin intressesfär:
a) utbildningsverksamhet, genom att arrangera utbildnings- och diskussionstillfällen,
bedriva publikationsverksamhet samt se till
den interna och externa informationsutgivningen om sin ras och sin förening.
b) utställningsverksamhet, antingen ensam
eller tillsammans med andra specialklubbar,
rasföreningar, kennelföreningar eller kenneldistrikt.
c) provverksamhet, tävlingar och matcher
antingen ensam eller tillsammans med andra
specialklubbar, rasföreningar, kennelföreningar eller kenneldistrikt.
I samband med att utställningar eller prov
ansöks hos klubben ska respektive kenneldistrikt och specialklubb underrättas om dessa.

UTLÄNDSKA KONTAKTER
FINANSIERING
5. a) Rasförening, som representerar inhemsk ras, ger upplysningar om den utomlands och upprätthåller kontakt med motsvarande utländska föreningar och rasintressenter.
b) Rasförening, som representerar utländsk
ras, upprätthåller kontakt med rasens hemland och med motsvarande specialklubbar
och föreningar i andra länder.

8. Rasföreningen sköter självständigt finansieringen av sin verksamhet.
Rasföreningen erhåller ekonomiskt stöd för
bl.a. sin publikationsverksamhet i efterhand
enligt de grunder som klubbens styrelse fastställt och inom ramen för den av fullmäktige
godkända budgeten.
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KENNELDISTRIKT

Kommunfördelningen ändras årligen.
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KOMMUNER/KENNELDISTRIKT/DIVISIONER
Källa/kommuner: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2022

KOMMUN
A
Ackas
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura
B
Birkala
Björneborg
Borgnäs
Borgå
Brahestad
Brändö
Bötom
E
Eckerö
Enare
Enonkoski
Enontekis
Esbo
Etseri
Eura
Euraåminne
Evijärvi
F
Finström
Forssa
Fredrikshamn
Föglö
G
Geta
Grankulla
Gustav Adolfs
Gustavs
H
Haapajärvi
Haapavesi
Halso
Hammarland
Hangö
Hankasalmi
Harjavalta
Hattula
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsingfors
Hirvensalmi
Hollola
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinge
Högfors
I
Idensalmi
Ijo
Ikalis
Ilmajoki
Ilomants
Imatra
Ingo
Itis
J
Jakobstad
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jomala

KENNELDISTRIKT

DIVISION

Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Salpausselän kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri

Västra
Västra
Norra
Västra
Södra
Södra
Södra

Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri

Västra
Västra
Södra
Södra
Norra
Västra
Västra

Ålands kenneldistrikt
Lapin kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Helsingin Seudun kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri

Västra
Norra
Östra
Norra
Södra
Västra
Västra
Västra
Västra

Ålands kenneldistrikt
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt

Västra
Södra
Södra
Västra

Ålands kenneldistrikt
Helsingin Seudun kennelpiiri
Salpausselän kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri

Västra
Södra
Södra
Västra

Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Uudenmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Salpausselän kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Helsingin Seudun kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Salpausselän kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Kainuun kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri

Norra
Norra
Norra
Västra
Södra
Östra
Västra
Södra
Södra
Södra
Östra
Södra
Östra
Södra
Södra
Norra
Södra
Södra

Pohjois-Savon kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri

Östra
Norra
Västra
Västra
Östra
Södra
Södra
Södra

Vasa kenneldistrikt
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt

Västra
Södra
Östra
Södra
Västra

Jorois
Joutsa
Juga
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
K
Kaavi
Kajana
Kalajoki
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus
Karleby
Karlö
Karstula
Karvia
Kaskö
Kauhajoki
Kauhava
Kaustby
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kempele
Kervo
Keuru
Kides
Kihniö
Kimitoön
Kinnula
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsholm
Korsnäs
Koskis
Kotka
Kouvola
Kristinestad
Kronoby
Kuhmo
Kuhmoinen
Kumlinge
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Kyrkslätt
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kökar
L
Lahtis
Laihela
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappträsk
Lapua
Larsmo
Laukas

Suur-Savon kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri

Östra
Östra
Östra
Västra
Östra
Östra
Västra
Östra

Pohjois-Savon kennelpiiri
Kainuun kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Vasa kenneldistrikt
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Vasa kenneldistrikt
Vasa kenneldistrikt
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Vasa kenneldistrikt
Vasa kenneldistrikt
Kainuun kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Pohjois-Savon kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Salpausselän kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt

Östra
Norra
Norra
Västra
Östra
Västra
Östra
Norra
Norra
Norra
Östra
Västra
Västra
Västra
Västra
Norra
Östra
Norra
Norra
Norra
Norra
Södra
Östra
Östra
Västra
Södra
Östra
Norra
Östra
Östra
Västra
Norra
Östra
Östra
Västra
Västra
Södra
Södra
Södra
Västra
Västra
Norra
Västra
Västra
Östra
Västra
Västra
Norra
Södra
Östra
Södra
Norra
Västra

Salpausselän kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri

Södra
Västra
Östra
Västra
Södra
Västra
Norra
Östra
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Lemi
Lemland
Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Letala
Libelits
Lieksa
Limingo
Loimaa
Lojo
Loppi
Lovisa
Luhanka
Lumijoki
Lumparland
Lundo
Luumäki
Luvia
M
Malax
Mariehamn
Masku
Merijärvi
Miehikkälä
Muhos
Multia
Muonio
Muurame
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Mäntyharju
Mörskom
N
Nakkila
Nivala
Nokia
Nousis
Nurmes
Nurmijärvi
Nykarleby
Nyslott
Nystad
Nådendal
Närpes
O
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Outokumpu
P
Padasjoki
Paltamo
Pargas
Parikkala
Parkano
Pedersöre
Pelkosenniemi
Pello
Pemar
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pihtipudas
Polvijärvi
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhäjoki
Pyhäjärvi

Kymenläänin kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri

Södra
Västra
Västra
Östra
Norra
Södra
Östra
Östra
Norra
Södra
Södra
Södra
Södra
Östra
Norra
Västra
Södra
Södra
Västra

Vasa kenneldistrikt
Ålands kenneldistrikt
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri

Västra
Västra
Södra
Norra
Södra
Norra
Östra
Norra
Östra
Södra
Västra
Östra
Södra

Satakunnan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Vasa kenneldistrikt
Suur-Savon kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Vasa kenneldistrikt

Västra
Norra
Västra
Södra
Östra
Södra
Västra
Östra
Södra
Södra
Västra

Salpausselän kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri

Södra
Södra
Västra
Norra
Östra

Salpausselän kennelpiiri
Kainuun kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Vasa kenneldistrikt
Lapin kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Kainuun kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri

Södra
Norra
Södra
Södra
Västra
Västra
Norra
Norra
Södra
Norra
Östra
Östra
Östra
Östra
Östra
Östra
Norra
Norra
Södra
Västra
Norra
Östra
Norra
Norra

Pyhäntä
Pyhäranta
Pyttis
Påmark
Pälkäne
Pöytyä
R
Rantasalmi
Ranua
Raseborg
Raumo
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Reso
Riihimäki
Ristijärvi
Rovaniemi
Ruokolax
Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
S
S:t Karins
S:t Michel
S:t Mårtens
Saarijärvi
Sagu
Salla
Salo
Saltvik
Sastamala
Sastmola
Savitaipale
Savukoski
Seinäjoki
Sibbo
Sievi
Siikais
Siikajoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Simo
Sjundeå
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Storkyro
Storå
Sulkava
Sund
Suomussalmi
Suonenjoki
Svalas
Sysmä
Säkylä
T
Taipalsaari
Taivalkoski
Tammela
Tammerfors
Tavastehus
Tavastkyro
Tervo
Tervola
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Torneå
Träskända
Tusby
Tuusniemi

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri

Norra
Västra
Södra
Västra
Västra
Södra

Suur-Savon kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Kainuun kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri

Östra
Norra
Södra
Västra
Östra
Östra
Södra
Norra
Södra
Södra
Norra
Norra
Södra
Västra
Södra
Östra

Varsinais-Suomen kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Satakunnan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Kainuun kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Suur-Savon kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Kainuun kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Kainuun kennelpiiri
Salpausselän kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri

Södra
Östra
Södra
Östra
Södra
Norra
Södra
Västra
Västra
Västra
Södra
Norra
Västra
Södra
Norra
Västra
Norra
Norra
Östra
Norra
Södra
Norra
Västra
Södra
Östra
Norra
Västra
Västra
Västra
Östra
Västra
Norra
Östra
Norra
Södra
Västra

Kymenläänin kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Pohjois-Karjalan kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Uudenmaan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri

Södra
Norra
Södra
Västra
Södra
Västra
Östra
Norra
Östra
Norra
Östra
Norra
Södra
Södra
Östra
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Tyrnävä
Tövsala
U
Uleåborg
Ulvsby
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
V
Valkeakoski
Vanda
Varkaus
Vasa
Vederlax
Vemo
Vesanto
Vesilahti
Vetil

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri

Norra
Södra

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri
Lapin kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri

Norra
Västra
Södra
Norra
Norra
Östra

Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Helsingin Seudun kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Vasa kenneldistrikt
Kymenläänin kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri

Västra
Södra
Östra
Västra
Södra
Södra
Östra
Västra
Norra

Vichtis
Vieremä
Viitasaari
Villmanstrand
Vindala
Virdois
Virmo
Vittis
Vårdö
Vörå
Y
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Åbo
Ä
Äänekoski
Östermark
Övertorneå

Uudenmaan kennelpiiri
Pohjois-Savon kennelpiiri
Keski-Suomen kennelpiiri
Kymenläänin kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Satakunnan kennelpiiri
Ålands kenneldistrikt
Vasa kenneldistrikt

Södra
Östra
Östra
Södra
Västra
Västra
Södra
Västra
Västra
Västra

Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
Pohjois-Hämeen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri

Norra
Västra
Södra
Södra

Keski-Suomen kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
Lapin kennelpiiri

Östra
Västra
Norra
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DIREKTIV OM BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV
KENNELDISTRIKT/KENNELKLUBBEN
Godkända av Kennelklubbens styrelse 7.12.1995, gäller från 1.1.1996.
Följande bestämmelser om begränsningar
gäller alla officiella prov som beviljats av
kenneldistrikt och/eller Finska Kennelklubben.
Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Avvikelser ska
anges i provansökan. Då antalet deltagare
i provet är begränsat väljs deltagarna ut i
den ordning som anmälningarna inkommit, med beaktande av begränsningarna.

2.3.1 ett bestämt antal bästa hundar går vidare
2.3.2 hundar som uppnått ett visst resultat
går vidare
2.3.3 hundar, som domaren utser på grundval
av kvalificering, går vidare
2.4 Begränsning enligt ras
2.4.1 endast för en bestämd ras

1. Allmänt prov/obegränsat deltagande
Ett prov eller en tävling som är öppen för
alla, med beaktande av bestämmelser om
bl.a. raser som äger rätt att delta, provformer och klasser samt minimiantalet
deltagare i provet eller tävlingen.
2.1 Allmänt prov/begränsat deltagande
2.1.1 Begränsning av antalet hundar
högst det antal hundar som angetts på förhand
2.2 Övrig begränsning av antal deltagare
2.2.1 endast hundar som uppnått ett visst
resultat
2.2.2 hundar som deltar i matchen/tävlingen
prioriteras (match/tävling ska anges i provansökan)
2.2.3 hundar valda genom kvalprov
2.2.4 rätt att delta efter att ha uppnått de
provresultat som förutsätts i provets regler
2.2.5 rätt att delta enligt provreglerna för distriktsmästerskap (ev. kvalificering)

2.4.2 en bestämd ras/bestämda raser har
förtur
2.5 Begränsning enligt medlemskap i föreningen
2.5.1 medlemmar av den förening som arrangerar provet prioriteras
3. Prov för medlemmar. Obegränsat eller
begränsat deltagande (prov för medlemmar i en medlemsförening inom Kennelklubben)
3.1.1 endast för medlemmar i en bestämd
förening
3.1.2 endast för medlemmar i en bestämd
förening, för det meddelade maximala antalet
hundar
Prov som begränsas på något annat sätt beviljas endast med tillstånd av Kennelklubben
(behandlas av prov- och tävlingskommittén).
Specificering av prov- och tävlingskommittén
9.10.2019:
Enligt begränsningsgrunder godkända av
Kennelklubben kan deltagandet i prov inte
begränsas utifrån sponsorns eller någon annan aktörs önskemål.

2.3 Begränsningar i prov som genomförs i
flera delar
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BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY
Gäller från 5.3.2013.
Begränsade prov kan beviljas enligt nedan
angivna principer, inom ramen för direktiv
och provregler som utfärdats av styrelsen
för Suomen Palveluskoiraliitto.
Följande bestämmelser om begränsningar
gäller alla officiella prov som beviljats av
Suomen Palveluskoiraliitto och/eller
Finska Kennelklubben.
Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Avvikelser ska
anges i provansökan. Då antalet deltagare
i provet är begränsat väljs deltagarna ut i
den ordning som anmälningarna inkommit, med beaktande av begränsningarna.
1. Allmänt prov/obegränsat deltagande
Ett prov eller en tävling som är öppen för alla,
med beaktande av bestämmelser om bl.a.
raser som äger rätt att delta, provformer och
klasser.
2. Allmänt prov/begränsat deltagande
2.1 Begränsning av antalet hundar (antal
ska alltid anges)
2.1.1 högst det antal hundar som angetts på
förhand

2.2 Övrig begränsning av antal deltagare
2.2.1 endast ett bestämt antal bästa hundar
går vidare från lydnad till terrängdelen
2.2.2 hundar som uppnått ett visst poängtal i
lydnad går vidare till terrängdelen
2.2.3 hundar som uppnått ett visst resultat
2.2.4 hundar valda genom kvalprov
2.3 Begränsning enligt ras
2.3.1 endast för en bestämd ras
2.3.2 en bestämd ras/bestämda raser har
förtur
3. Prov för medlemmar. Obegränsat eller
begränsat deltagande (prov för medlemmar i en medlemsförening inom Kennelklubben)
3.1.1 endast för medlemmar i en bestämd
specialklubb eller rasförening. Beviljas en
gång om året/provform/klass, för kval- och
mästerskapstävlingar. Kan också arrangeras
endast för det antal hundar som angetts.
4. Tävling mellan föreningar
4.1.1 för lag (tävlande) som utsetts av föreningar och/eller specialklubbar. Beviljas för
rasmatcher inom bruksprov samt begränsat
för matcher mellan föreningar e.d.

Specificering av prov- och tävlingskommittén 9.10.2019:
Enligt begränsningsgrunder godkända av Kennelklubben kan deltagandet i prov inte begränsas utifrån sponsorns eller någon annan aktörs önskemål.
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BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV SUOMEN AGILITYLIITTO RY
Gäller från 1.6.2009

Begränsade tävlingar kan, enligt nedan angivna principer, ansökas hos Suomen Agilityliitto (senare SAGI) inom ramen för gällande
tävlingsregler och direktiv.
Följande bestämmelser om begränsningar
gäller alla officiella tävlingar som beviljats av
Suomen Agilityliitto och/eller Finska Kennelklubben.
Den allmänna principen är att endast betalda
anmälningar noteras. Avvikelser ska anges i
tävlingsansökan. När antalet deltagare i tävlingen är begränsat, väljs deltagarna ut i den
ordning anmälningarna inkommit eller, i situationer som anges i agilityregelverket, genom
lottdragning, med beaktande av begränsningarna.
Under en och samma dag kan endast två
begränsade tävlingar arrangeras. Om begränsning av antalet deltagande hundar i
tävlingen tillämpas, kan därtill per tävling bara
ett villkor om företrädesrätt ställas.
Som en tävling med begränsat deltagande
kan betraktas en tävling där den verkliga avsikten med deltagaravgiftens belopp, tävlingsplatsens läge eller någon annan omständighet i anslutning till tävlingens arrangemang har varit att orimligt begränsa
antalet hundar som deltar i tävlingen.
1. ALLMÄN TÄVLING/OBEGRÄNSAT DELTAGANDE
1.1 Tävlingen är öppen för alla, med beaktande av bestämmelserna i reglerna om
bl.a. raser som äger rätt att delta, nivåoch storleksklasser.

2. ALLMÄN TÄVLING/BEGRÄNSAT
DELTAGANDE
2.1 Begränsning av antalet hundar
2.1.1. högst det antal hundar som angetts på
förhand; i nationella tävlingar dock minst 60
ekipage/tävling och i internationella tävlingar
minst 150 ekipage/tävling
2.2 Begränsning som anknyter till tävlingens särdrag
2.2.1 endast hundar som uppnått ett resultat
eller en resultatgräns som fastställts av SAGI
2.2.2. hundar som deltar i den internationella
matchen/tävlingen prioriteras (match/tävling
ska anges i provansökan)
2.2.3. hundar som valts på grundval av kvaltävlingar som bekräftats av SAGI
2.2.4 rätt att delta enligt reglerna för distriktsmästerskapsprov
2.3 Begränsningar vid tävlingar som genomförs i flera delar
2.3.1 ett bestämt antal bästa hundar går vidare
2.3.2 hundar som uppnått ett visst resultat
går vidare
2.4 BEGRÄNSNING ENLIGT RAS
2.4.1 företräde för hundar av en angiven ras /
(angivna raser, ifall det är fråga om kombinerat rasmästerskap inom en och samma rasförening); en begräsning som förordas av
rasföreningen kan beviljas endast en gång
om året
3. TÄVLING MELLAN MEDLEMMAR/
BEGRÄNSAT DELTAGANDE
3.1.1 företräde för medlemmar i en angiven
förening; begränsning som grundar sig på
medlemskap kan beviljas endast en gång om
året
4. TÄVLING MELLAN FÖRENINGAR
4.1.1 företräde för ekipage som utsetts av
föreningar
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TÄVLINGSKLASSER I PROV OCH TÄVLINGAR
Beslut av fullmäktige 15.11.1997.
Byte av klass i prov och tävlingar:
En hund, som i prov har uppnått ett resultat som berättigar till högre klass eller motsvarande, ska
också tävla i den klass resultatet berättigar till, ifall det inte i reglerna för respektive provform finns
inskrivet om en övergångsperiod eller annan särskild bestämmelse om byte av klass.

DELTAGANDE I PROV OCH TÄVLINGAR UTAN UTSTÄLLNINGSRESULTAT
Godkänt av Finska Kennelklubbens fullmäktige 3.5.2003. Träder i kraft retroaktivt 1.1.2003:
En registrerad hund, som är minst nio månader gammal eller vid grytprov minst 15 månader
gammal, kan delta i lägsta klassen i prov och tävlingar utan utställningsresultat i följande
provformer:
Drevprov på räv (KEAJ)
Viltspårprov (MEJÄ)
Drevprov för tax (MÄAJ)
Drevprov (AJOK och BEAJ)
Anlagsprov för grythundar (LUT)
Jaktprov för grythundar (LUME) (fullmäktige 5.5.2005)
Hunden kan tävla i klasslösa prov utan utställningsresultat tills den har uppnått det högsta resultatet i respektive provform.

KOMPLETTERING AV ANMÄLAN EFTER ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Styrelsen har beslutat 13.8.1996 att i kvaltävlingar för s.k. värdetävlingar ska hundarna uppfylla
villkoren för deltagande redan vid anmälningstidpunkten (sista anmälningsdagen).

KASTERADE HANHUNDARS DELTAGANDE I PROV/TÄVLINGAR
Fullmäktige beslöt 7.5.1994 att deltagande av kastrerade hanhundar i prov tävlingar godkänns, om
de har tidigare bevisligen haft normala testiklar och hunden har ett veterinärintyg om kastrering,
som gjorts på Kennelklubbens veterinärblankett.
Kastrerade hanhundar jämställs med hundar som har normala testiklar och kan erhålla championat
och FM-titel. Detsamma gäller även steriliserade tikar.

ALLMÄNT OM RÄTTEN ATT DELTA I PROV, TÄVLINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR
OCH KENNELKLUBBENS ÖVRIGA ARRANGEMANG
Fullmäktige beslöt 21.5.2009 om allmän rätt att delta i prov, tävlingar och utställningar, tester och
övriga motsvarande arrangemang som godkänts av Kennelklubben enligt följande:
En hund, vars ägare har av Kennelklubbens disciplinnämnd ålagts ett förbud eller har av Kennelklubbens styrelse ålagts ett tillfälligt förbud att delta som tävlande, utställare, handler, deltagare
eller förare, har inte rätt att delta.
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OGILTIGFÖRKLARANDE AV RESULTAT SOM UPPNÅTTS AV HUND SOM SAKNAR
RÄTT ATT DELTA
Styrelsen beslöt 20.5.2009 att delegera rätten att ogiltigförklara prov-, tävlings- eller testresultat,
som uppnåtts av en hund som saknat rätt att delta (t.ex. hunden saknar id-märkning, giltiga vaccinationer, licens m.m.), till Kennelklubbens kansli.

DELTAGANDE AV HUND MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Styrelsen beslöt 15.6.2016 att en hund med medfödd skada i benet eller en hund vars ben har
amputerats har inte rätt att delta i utställningar, prov, tävlingar eller tester underställda Kennelklubben på grund av djurskyddsskäl.
Ansvarig överdomare ska utesluta en hörsel- eller synskadad hund från provet, tävlingen eller
testet, om respektive hund inte klarar av de krav som ställs i provet. Hunden ska kunna bedömas i
alla delmoment (t.ex. skottmoment) och ska dessutom föras på ett sätt som förutsätts i provregler
och -direktiv.

ALLMÄNNA DIREKTIV OM RÄTTEN ATT DELTA I PROV, TÄVLINGAR OCH TESTER
Beslut av styrelsen 1.2.2019:
Styrelsen beslöt att i prov, tävlingar och tester underställda Finska Kennelklubben får delta hund,
som tillhör en ras som godkänts av FCI och som har registrerats i ett land erkänt av FCI, hund,
som tillhör en ras som godkänts av Nordisk Kennel Union NKU, och hund, som införts i Finska
Kennelklubbens ägarregister (FIX), i enlighet med regler och direktiv för respektive prov, tävling
eller test.
Dessutom gäller:
-

Hunden ska vara id-märkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt.

-

Hunden ska uppfylla gällande bestämmelser avseende hälsa som godkänts av Kennelklubben.

-

Hunden ska vara minst 9 månader gammal. Nedre åldersgränsen kan höjas i enskilda
provregler.

-

Hundföraren 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, oberoende av om hen är medlem i Finska Kennelklubben eller inte.

REGISTRERING AV PROV- OCH TÄVLINGSRESULTAT AV EN HUND I UTLÄNDSKT
REGISTER
Beslut av styrelsen 21.11.2014:
Styrelsen godkände registreringen av prov- och tävlingsresultat av en hund i utländskt register till
hundregistret från och med 1.1.2015. Resultat som uppnåtts före det registreras inte, förutom på
ägarens begäran i samband med registrering av hund till Kennelklubbens officiella hundregister
(FI, ER, EJ). Provarrangören skickar en kopia av registreringsbeviset, som godkänts av FCI, i
samband med insändning av resultat.
Arrangören bör skicka registreringsbeviset av en utländsk hund som bifogad fil till Showlink för att resultatet ska kunna sparas för hunden vid elektronisk registrering av resultat.
Alternativt kan provfunktionären mata in hundens uppgifter i samband med sparning av
resultat.
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GRANSKNING AV EN UTLÄNDSK DOMARES RÄTT ATT BEDÖMA
Beslut av prov- och tävlingskommittén, gäller från 1.1.2022
För att bekräfta domarauktorisationen av en utländsk domare ska arrangören eller innehavaren av
provformen be om ett intyg på domarens giltiga auktorisation av kennelorganisationen i domarens
hemland. Också domaren kan be om att få intyget av kennelorganisationen i sitt hemland. Om
kennelorganisationen i den utländska domarens hemland inte ger intyget är det Kennelklubben
som ber om det.
Intyget bör tillställas Kennelklubben före provet (KOKI-toimikunta@kennelliitto.fi). Domaren får inte
bedöma vid provet utan ett intyg som tillställts i förväg. Intyget kan vara provspecifikt eller gälla för
en viss tid.

ÄNDRING AV TIDPUNKT FÖR ELLER INHIBERING AV PROV OCH TÄVLINGAR INOM
KENNELKLUBBEN
Godkänt av Kennelklubbens fullmäktige 5.5.2005

Prov och tävlingar ska ansökas enligt gällande terminlista.
Ett godkänt prov / en godkänd tävling bör
arrangeras vid den tidpunkt som beviljats och
kan flyttas eller inhiberas endast i undantagsfall.
1. ÄNDRING AV TIDPUNKTEN FÖR ETT
PROV
Provets flyttning gäller alltid hela provet, inom
bruksprov även provgrenen eller en viss klass
inom provgrenen samt samtliga ekipage som
anmälts till den.
Beslut om att ändra provets tidpunkt ska alltid
fattas före provet börjar.
Beslut om att ändra provets tidpunkt och ny
tidpunkt för provet fattas av överdomaren i
samråd med provbestyrelsens ordförande
eller ansvariga provfunktionären. Ifall den ena
av dessa är förhindrad på provdagen, fattas
beslutet av den andra ensam.
Provets tidpunkt kan ändras bara en gång
och den nya tidpunkten bör vara under
samma provsäsong; tidpunkten får inte vara
till hinder för andra prov som beviljats för
samma tidpunkt. Även nya hundar kan tas
med till ett flyttat prov inom ramen för vad
som anges om anmälningstiden i provreglerna.
Provets tidpunkt kan ändras endast på
följande grunder:
-

väderleksförhållandena är orimligt
ogynnsamma för hundarna eller skadar dem

-

tillgång till provmark inhiberas av or-

saker som står utom arrangörens kontroll
-

provet kan inte arrangeras på det sätt
som förutsätts i reglerna

-

plötslig övermäktigt hinder för domaren, såvida en reserv inte rimligen kan
ordnas; t.ex. sjukdom, olycka, dödsfall
e.d.

-

väder, över +20/-20 (rekommendation)

-

annan orsak som anges i provregler/direktiv för respektive provform

Det kenneldistrikt eller förbund som beviljat
provtillstånd ska omgående skriftligen meddelas om ändring av provets tidpunkt, med
beaktande av gällande terminlista.
I provprotokollet ska alltid anges att provets tidpunkt har ändrats samt orsaken till
detta.
Anmälningsavgiften återbetalas om ekipaget
inte deltar i provet vars tidpunkt har ändrats,
om inte annat föreskrivs i direktiven för respektive provform.
2. INHIBERING AV PROV
Inhiberingen av provet gäller alltid hela provet, inom bruksprov även provgrenen eller en
viss klass inom provgrenen samt samtliga
ekipage som anmälts till den.
Beslut om inhibering ska alltid fattas före provet börjar. Beslutet fattas av överdomaren i
samråd med provbestyrelsens ordförande
eller ansvariga provfunktionären.
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Ifall den ena av dessa är förhindrad på provdagen, fattas beslutet ensam av den andra
som är på plats.
Provet kan inhiberas endast på följande
grunder:
-

grund som berättigar till ändring av
tidpunkten för provet (se punkten Ändring av tidpunkten för ett prov)

-

annan godtagbar orsak för inhibering
av provet som anges i provregler/-

direktiv för respektive provform
Ett prov som inhiberats samt orsak till
inhibering anmäls på ett provprotokoll i
enlighet med direktiven för ifyllning av provprotokoll och med iakttagande av gällande
terminlista.
Anmälningsavgiften återbetalas om man är
tvungen att inhibera ett prov, om inte annat
föreskrivs i direktiven för respektive provform.

ÄNDRINGSSÖKANDE INOM FINSKA KENNELKLUBBEN
Gäller från 1.1.2007
A. ALLMÄNNT BESVÄRSFÖRFARANDE
Bedömning som utförts enligt reglerna kan
inte överklagas.
Meningsskiljaktigheter
Prov, tävlingar och mentaltester:
Meningsskiljaktigheter ska anmälas före provet, tävlingen eller testet avslutas, skriftligt
med Kennelklubbens blankett till den domare
eller överdomare som ansvarar för evenemanget. Denne bör, efter att ha satt sig in i
frågan, sträva efter att genast avgöra den.
Provet, tävlingen eller mentaltestet anses
vara avslutat en timme efter att resultaten har
offentliggjorts.
Om meningsskiljaktigheten inte anmälts under provet, tävlingen eller mentaltestet har
besvärsrätten gått förlorad.
Provets överdomare ska redogöra för besvärsförfarandet för den som söker ändring.
Besvärstid, besvärsavgift och fortsatta
besvär
En part som är missnöjd med ett beslut som
fattats av ansvarig domare eller överdomare
ska överklaga beslutet hos det kenneldistrikt
som beviljat eller förordat provet, inom fjorton
(14) dagar från den händelse som lett till
överklagan. För bruksprovs del görs överklagan hos Suomen Palveluskoiraliitto, för vinthundprovs del hos Suomen Vinttikoiraliitto
och för agilitytävlingars del hos Suomen Agilityliitto. Då ärendet behandlas ska utlåtande
av alla berörda parter vara bifogade.
Som part betraktas en person vars intressen
beslutet gäller.

Besvärsavgiften är två (2) gånger deltagaravgiften. Besvärsavgiften ska bevisligen betalas
till den som beviljat provet innan besvärstiden
gått ut. Besvärsavgiften gäller inte för bedömande domare, bestyrelsen eller dess medlem.
Besvärsavgiften återbetalas när besväret
slutgiltigt avgjorts och besväret ansetts vara
befogat.
Kenneldistriktet, Suomen Palveluskoiraliitto,
Suomen Vinttikoiraliitto och Suomen Agilityliitto ska avgöra ärendet inom sextio
(60) dagar och beslutet ska ges för kännedom till den som överklagat per rekommenderat brev eller på annat bevisbart sätt. En
part som är missnöjd med beslutet kan överklaga beslutet till Kennelklubbens styrelse
inom sju (7) dagar räknat från den tidpunkt då
kännedom om beslutet har erhållits.
Om mycket vägande skäl föreligger har Kennelklubbens styrelse rätt att ta ärendet till
behandling, fastän det allmänna besvärsförfarandet inte skulle ha följts.
Utställningar:
Meningsskiljaktigheter som uppkommit på
utställning ska meddelas skriftligt med Kennelklubbens blankett till en medlem i arrangerande utställningsbestyrelse. Denne bör, efter
att ha satt sig in i ärendet, sträva efter att
genast avgöra meningsskiljaktigheten.
Om meningsskiljaktigheten inte anmälts under utställningen har besvärsrätten gått förlorad.
Medlem i utställningsbestyrelsen ska på begäran redogöra för praxis vid besvärsförfarandet åt den som besvärar sig.
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Besvärstid och besvärsavgift
En part som är missnöjd med ett beslut som
fattats av en medlem i utställningsbestyrelsen
ska överklaga beslutet skriftligt hos utställningsbestyrelsen inom sju (7) dagar från den
händelse som lett till överklagan. Då ärendet
behandlas ska utlåtande av alla berörda parter vara bifogade. Som part betraktas en person vars intressen eller avgörande beslutet
gäller.
Besvärsavgiften är två (2) gånger den billigaste ordinarie anmälningsavgiften. Besvärsavgiften ska bevisligen betalas till provbestyrelsen innan besvärstiden gått ut.
Besvärsavgiften återbetalas när besväret
slutgiltigt avgjorts och besväret ansetts vara
befogat.
Besvärsavgiften gäller inte för domare, bestyrelsen eller dess medlem.
Utställningsbestyrelsen ska avgöra ärendet
inom trettio (30) dagar från besvärsskriftens
ankomst. Beslutet ska tillställas den som
överklagat per rekommenderat brev eller på
annat bevisbart sätt.
Fortsatta besvär
En part som är missnöjd med ett beslut som
fattats av utställningsbestyrelsen kan överklaga beslutet skriftligt hos det kenneldistrikt
som beviljat eller förordat utställningen, inom
sju (7) dagar efter att ha erhållit kännedom
om beslutet.
Besvär som gäller rasföreningars specialutställningar riktas till Kennelklubbens styrelse.
Kenneldistriktet ska avgöra ärendet inom
sextio (60) dagar och beslutet ska ges för

kännedom till den som besvärat sig per rekommenderat brev eller på annat bevisbart
sätt.
En part som är missnöjd med beslutet kan
överklaga beslutet till Kennelklubbens styrelse inom sju (7) dagar räknat från den tidpunkt då kännedom om beslutet har erhållits.
Om mycket vägande skäl föreligger har Kennelklubbens styrelse rätt att ta ärendet till
behandling, fastän det allmänna besvärsförfarandet inte skulle ha följts.
B. ANSPRÅK PÅ RÄTTELSE
Ifall man på utställning eller i prov eller tävling
upptäcker att det har skett ett fel som strider
mot reglerna, finns det möjlighet att yrka på
rättelse även efter att besvärstiden gått ut.
Rättelseyrkan görs av specialklubben, utställningsbestyrelsen, ansvariga domaren för provet, tävlingen eller mentaltestet eller kenneldistriktet på grundval av respektive övervakningsskyldigheter.
Rättelseyrkan riktas till Kennelklubbens styrelse.
Den ska göras inom ett (1) år från att utställningen, provet eller tävlingen har hållits och
skickas för kännedom till den instans som
beviljat tillstånd.
Hundägaren ska följa det allmänna besvärsförfarandet.
Om mycket vägande skäl föreligger har Kennelklubbens styrelse rätt att ta ärendet till
behandling, fastän förfarandet för att göra
anspråk på rättelse inte skulle ha följts.
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VACCINATIONSBESTÄMMELSER
(Godkänt av styrelsen 12.12.2019, gäller från 1.2.2020)
På hundutställningar, -prov och -tävlingar
samt vid andra större hundevenemang (senare evenemang) följs nedanstående vaccinationsbestämmelser som är godkända av
Finska Kennelklubbens styrelse. Arrangören
av en ovan nämnd evenemang är skyldig att
kontrollera att vaccinationsbestämmelserna
följs. Ur vaccinationsintyget ska framgå hundens entydiga id-uppgifter samt, i enlighet
med vaccinets produktresumé, sista giltighetsdag för det vaccin hunden har fått. För att
en hund ska få närvara vid evenemang ska
följande vaccinationer vara i kraft:

(veterinären kan från fall till fall rekommendera även ett annat vaccinationsprogram)

Vaccination mot valpsjuka, parvodiarré
och smittsam leverinflammation:
Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka,
parvodiarré och smittsam leverinflammation
minst två gånger. Boosterdos ska ges minst
21 dygn (tre veckors karenstid) före evenemanget. Vaccinationen för en hund som fått
boosterdos när den är yngre än ett år är giltigt
i ett år. Boosterdoser som getts när hunden
är ett år gammal eller äldre är giltiga i enlighet
med vaccinets produktresumé.

Det rekommenderas att en hund får sin första
vaccination mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och kennelhosta (fyrvalent vaccin eller trevalent vaccin och vaccin
mot kennelhosta) när den är 12 veckor gammal. Boosterdos ges 4 veckor efter den första
vaccinationen. En valp vaccineras mot rabies
tidigast när den är 4 månader gammal. Veterinärens anteckningar om tidigare vaccinationer ska finnas i sällskapsdjurspasset eller i
ett vaccinationsintyg av annat slag. Deltar
hunden i evenemang rekommenderas det att
vaccinationen mot kennelhosta förnyas årligen.

Rabiesvaccination:
Vid tidpunkten för evenemanget ska minst 21
dygn (tre veckors karenstid) ha gått sedan
hundens första rabiesvaccination.
Om hunden har vaccinerats mot rabies före
ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år.
Vaccinationer som hunden har fått i minst ett
års ålder är giltiga enligt vaccinets produktresumé.
Karenstid vid förnyande av vaccinationer mot
valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och rabies som slutat gälla:
Om hundens vaccination har slutat gälla, bör
vaccinationen i samtliga fall förnyas minst 21
dygn före evenemanget (tre veckors karenstid).
Uträkning av karenstid
Hunden kan delta i evenemang dagen efter
att karenstiden tagit slut, dvs. på den 22:a
dagen efter vaccineringen.
Ytterligare anvisningar för hundägare och
veterinärer:

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (uppgift
om vaccination i Omakoira-appen, vaccinationskort eller sällskapsdjurspass) med uppgifter om vaccinets sista giltighetsdatum, hundens id-uppgifter och föregående vaccinationer.
Veterinären ska anteckna i vaccinationsintyget den sista giltighetsdagen för det vaccin
som getts åt hunden.

För hundar som kommer från utlandet gäller,
utöver Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser, även Livsmedelsverkets gällande
direktiv.
OBS! Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser kan avvika från de vaccinationsbestämmelser som gäller vid införsel. Gällande
krav för införsel kan kontrolleras t.ex. på
Livsmedelsverkets webbplats.
Bestämmelser om smittsamma sjukdomar
Om en hund insjuknar i valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller liknande luftvägs- eller magtarminfektion, kan den inte närvara vid evenemang före den har varit symptomfri i minst
två veckor. Begränsningen gäller också
symptomfria hundar som bor i samma hushåll. Parasitinfektioner ska behandlas ändamålsenligt innan hunden kan närvara vid
evenemang.
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VACCINATIONSPROGRAM

Vaccin

”Vaccinationsprogram
för valpar”,
Valpens ålder
16–20
12 veckor
veckor

Vaccinationsintervall
i fortsättningen

12–13
månader

valpsjuka +
smittsam hepatit

x

x

x

3 år

parvo

x

x

x

1–2 år

x

x

3 år

rabies *

Vaccineringsprogrammet i tabellen är upplagt enligt rekommendationerna.
Om en hund tas utomlands måste naturligtvis bestämmelserna i destinationslandet följas.
REKOMMENDATION AV EELA (2005): det rekommenderas att vaccin av olika slag inte ges samtidigt. Intervallet när det gäller levande vaccin ska helst vara fyra veckor. Minst två veckor ska gå
mellan vaccinationerna.
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GRANSKNING AV ID-MÄRKNING PÅ UTSTÄLLNINGAR, PROV OCH
TÄVLINGAR
Id-märkning är obligatoriskt för alla hundar som deltar i officiella utställningar, prov, tävlingar och
tester (senare evenemang). Då hunden anmäls till evenemanget förbinder sig ägaren att efterfölja de regler och direktiv som gäller för evenemanget i fråga.
Arrangören av evenemanget granskar id-märkningen.
Id-märkningen kontrolleras i första hand från hundens registreringsbevis före bedömningen /
prestationen.
Om hunden har ett mikrochip som inte kan läsas med de vanligaste avläsarna, ska hundägaren
ha med sig en avläsare med vilken hundens mikrochip kan läsas.
Om det vid kontrollen påträffas en hund som saknar id-märkning, bör arrangören avstänga hunden från respektive evenemang.
En otydlig tatuering eller ett mikrochip som inte fungerar hindrar hunden från att delta i
evenemanget.

FINSKA KENNELKLUBBENS DIREKTIV OM GRANSKNING AV HUNDENS ID-MÄRKNING
(summering)
Id-märkning har konstaterats effektivt förebygga att hundar försvinner, gör att
bortsprungna hundar hittas enklare och
hindrar att hundar, som drabbats av ärftliga sjukdomar, används ohederligt i avel.
Med id-märkning går det att konstatera att
en hund som deltar i en utställning eller
tävling är den samma som anges i registreringsbeviset.
Enligt beslut av Kennelklubbens fullmäktige
ska en hund vara id-märkt då den deltar i
utställningar och prov samt när den undersöks för ärftliga sjukdomar (PEVISA). I överenstämmelse med internationell praxis har
Finska Kennelklubben öppnat ett id-register
(FIX) för oregistrerade hundar. Om en hund
har id-märkts med chip eller tatuering i sitt
ursprungsland, antecknas detta i Kennelklubbens databas.
VEM FÅR ID-MÄRKA?
A. Veterinärer
B. Personer som fått officiell fullmakt av Kennelklubben att id-märka hundar
Kennelklubben utbildar tillsammans med
kenneldistrikt id-märkare i enlighet med av

styrelsen godkända direktiv för utbildning,
auktorisering och uppföljning av id-märkare.
MÄRKNINGSMETOD
Id-märkningen görs antingen så att ett registernummer, med en bokstav som anger årtalet, tatueras på hunden, i första hand på
vänstra ytterörats insida, eller så att hunden
förses med ett implantat i form av ett mikrochip.
AVLÄSNING AV MIKROCHIP OCH TATUERINGSPLATSER
Tatuering görs på insidan av (vänstra) ytterörat, i ljumskvecket eller på läppen. Markeringen görs med svart, grönt eller vitt bläck.
Om hundens öra är starkt pigmenterat, rekommenderas grönt tatueringsbläck eftersom
den gröna färgen syns bäst på mörk hud.
För bättre läsbarhet kan hundar med stark
hårväxt rakas på tatueringens plats, helst
dagen innan, dock så att huden inte skadas.
Vid avläsningen kan läsbarheten förbättras
med en ljuskälla (ficklampa t.ex.) som belyser
örat från in- eller utsidan.
Utländska hundar kan vara märkta i högra
örat, i båda öronen, i ett hudveck etc.
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DIREKTIV FÖR ARRANGEMANG AV DISTRIKTSMÄSTERSKAPSPROV I
KENNELDISTRIKT
Godkänt av Kennelklubben 27.10.2021 Gäller från 1.1.2022.

ANORDNANDE AV PROV
Distriktsmästerskapstävlingar genomförs i
den högsta klassen av den enskilda provformen och mästerskapet tas av den hund som
uppnått det högsta poängtalet som berättigar
till ett godkänt resultat.

En hund som vunnit distriktsmästerskapet har
rätt att försvara sin titel vid följande års distriktsmästerskapsprov. Ifall kenneldistriktets
mästerskapsprov samtidigt är ett uttagningseller kvalprov till Finska Mästerskapstävlingar, deltar den hund som försvarar sin titel
med full rätt också i detta uttagnings- eller
kvalprov.

För att ta mästerskapet i bruksprov ska hunden uppnå ett resultat som berättigar till utbildningstecken.

KVALIFICERING

I prov med endast en klass ska samtliga deltagande hundar ha tagit det högsta priset i
respektive provform minst en gång före den
sista anmälningsdagen till distriktsmästerskapet.

Inom bruksprov har Palveluskoiraliitto, inom
prov för vinthundar Vinttikoiraliitto och inom
övriga prov kenneldistriktet rätt att fastställa
kvalificeringsgrunder för distriktsmästerskapsprov så att dessa motsvarar regionala
behov, med iakttagande av reglerna för respektive provform.

TIDPUNKT
Det rekommenderas att distriktsmästerskapsprov arrangeras varje år, helst före
Finska Mästerskapstävlingar. Det bör eftersträvas att prov inom samma provform arrangeras vid samma tidpunkt.
RÄTT ATT DELTA
Deltagaren ska vara medlem i Kennelklubben
eller medlem i kenneldistriktets medlemsförening. En hundägare eller hundens fodervärd
som vid tidpunkten för anmälan (sista anmälningsdagen) är bofast inom distriktet, kan
tävla om distriktsmästerskap oberoende av
hemorten av den föreningen hen representerar. En hund med flera ägare tävlar om mästerskapet i det kenneldistrikt där hunden huvudsakligen är placerad i. En hund kan årligen tävla om endast ett distriktsmästerskap.

Villkoren för kvalificering ska uppfyllas senast
på den sista anmälningsdagen.
ÖVRIGA DIREKTIV
Kenneldistrikt, specialklubbar och förbund
kan lägga fram förslag till direktiv, vars syfte
är att fastställa hur mästerskapet avgörs om
flera tävlande uppnår samma resultat.
ÄNDRINGAR
Ändringar till dessa direktiv görs av Kennelklubbens styrelse.

I lagtävlingar avgörs rätten att delta enligt
hemorten för den förening som utser laget.
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CHAMPIONATBESTÄMMELSER I FINLAND 2022
(Kontrollera alltid gällande Championatbestämmelser)

GEMENSAMMA KRAV FÖR ALLA RASER
Championatansökan ska göras senast fem (5) år efter att hunden uppnått det sista championatberättigande resultatet. Efter det beviljas championatet inte längre. (Fullm. 22.11.2020)
För championat som beviljas vid prov och tävling krävs att hunden tilldelats minst kvalitetspriset
good på utställning som godkänts av FCI:s medlems- eller samarbetsland efter att hunden uppnått
åldern 15 månader. (Fullm. 30.5.21)
Finskt Utställningschampionat (FI UCH)
Minst tre certifikat från utställning i Finland av
tre olika prisdomare. Minst ett av certifikaten
ska ha tagits efter att hunden fyllt 24 månader. Därtill kan krävas rasspecifika provmeriter. Ändringen träder i kraft 1.6.2011. (Fullm.
29.5.11) De i championatbestämmelserna
angivna kraven på provmeriter är minimikrav.
Som provmeriter som krävs till FI UCH godkänns provresultat i rastypiska prov tagna i
nordiska länder för en hund som är i finsk ägo
eller innehas av en finländare. (Fullm.
24.11.07)
Finskt Agilitychampionat (FI ACH)
En hund kan tilldelas Finskt Agilitychampionat
om den i agilitytävling i högsta nivåklass tagit
tre agilitycertifikat utdelade av tre olika agilitydomare.
En utländsk hund kan tilldelas Finskt Agilitychampionat, om den i det egna landet är agilitychampion och om den i Finland tar agilitycertifikat i agilitytävling i högsta nivåklass.
(Fullm. 23.11.19)
Finskt Hoppchampionat (FI ACH–H)
En hund kan tilldelas hoppchampionat om
den i agilitytävling i högsta nivåklass tagit tre
hoppcertifikat utdelade av tre olika agilitydomare.
En utländsk hund kan tilldelas Finskt Hoppchampionat, om den i det egna landet är
hoppchampion och om den i Finland tar
hoppcertifikat i agilitytävling i högsta nivåklass. (Fullm. 23.11.19)

Finskt Viltspårschampionat (FI SCH)
En hund tilldelas viltspårschampionat om den
har tre gånger tagit 1:a pris i segrarklass i
viltspårprov, utdelade av minst två olika domare. (Fullm. 31.5.08)
Heelwork to Music (FI HDCH-HTM)
En hund tilldelas hunddanschampionat (FI
HDCH-HTM) när den har tagit tre (3) hunddanscertifikat i tävlingar i Heelwork to Music.
Minst sex (6) månader ska ha förflutit mellan
det första och det tredje certifikatet. (Fullm.
23.11.19)
Freestyle FI HDCH-FS
En hund tilldelas hunddanschampionat (FI
HDCH-FS) när den har tagit tre (3) hunddanscertifikat i tävlingar i Freestyle. Minst sex
(6) månader ska ha förflutit mellan det första
och det tredje certifikatet. (Fullm. 23.11.19)
Finskt Brukschampionat (FI BCH)
Utöver krav på utställningsresultat tillkommer
krav på rasspecifika provmeriter. Alla provresultat som berättigar till finskt prov- eller tävlingschampionat som beviljas av Finska Kennelklubben ska ha tagits i Finland. (Fullm.
27.5.12)
Finskt Brukschampionat i bruksprov
(Raser med rätt att delta i bruksprov har
märkts med *)
3 x första pris i högsta klass inom samma
bruksprovs- eller räddningshundgren, alternativt minst betyget ”mycket god” med minst 90
% av maximipoängen, tagna över minst två
olika kalenderår och av minst två olika domare. (Fullm. 23.11.19)
Beviljade championat antecknas skilt för varje
provform enligt följande:
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Nationellt räddningshundprov FI BCH-PEKO
Internationellt sökprov för brukshundar FI
BCH-RH-FL
Internationellt spårprov för brukshundar FI
BCH-RH-F
Internationellt ruinsökprov för brukshundar FI
BCH-RH-T
Spårprov för brukshundar FI BCH-PKJ
Sökprov för brukshundar FI BCH-PKH
Kombiprov för brukshundar FI BCH-PKE
Rapportprov för brukshundar FI BCH-PKV
Skyddprov för brukshundar FI BCH-IGP
Mondioring FI BCH-MR
Specialspårprov FI BCH-IFH
Internationellt spårprov FI BCH-IGP-FH
Finskt Brukschampionat (älgspårprov) (FI
BCH-VAHI)
2 x godkänt resultat i spårprov på skadat
hjortdjur och 1 x godkänt resultat i älgspårprov. En hund som tagit de provresultat som
krävs för championatet får inte längre delta i
prov. (Fullm. 26.11.06)
Finskt Jaktchampionat (FI BCH-LUT och FI
BCH-LUME)
För att erhålla jaktchampionat ska en hund ta
två godkända resultat, utdelade av två olika
domare, i jaktprov för grythundar, titeln antecknas FI BCH-LUME. En hund som redan
tagit de resultat som krävs för FI BCH-LUME
får inte längre delta i jaktprov för grythundar.
Ifall hunden tar grytchampionat, betecknas
detta FI BCH-LUT. Därmed betecknas titlarna
för en hund som tagit både gryt- och jaktchampionat FI BCH-LUT FI BCH LUME.
(Fullm. 5.5.05)
Noseworkchampionat (NW)
3 x resultat med 100 poäng i högsta klass
utan felpoäng inom samma sökform i Nosework-prov, av minst två olika domare.
(Fullm. 28.11.21)
Beviljade championat antecknas skilt för varje
provform inom Nosework enligt följande:
Prov som omfattar alla sökformer FI NW-KEK
Inomhussök
FI NW-S
Behållarsök
FI NW-L
Fordonssök
FI NW-A
Utomhussök
FI NW-U

Finskt Vallhundschampionat (FI VallH-CH)
För att beviljas vallhundschampionat måste
hunden tre gånger ta första pris i vallhundsprov i högsta klass, bedömd av två olika domare. (Fullm. 30.11.08)
Finskt Rallylydnadschampionat (FI RLCH)
Hunden beviljas Finskt Rallylydnadschampionat då den har tagit tre resultat på minst 95
poäng i mästarklass, av minst två olika domare. (Fullm. 23.11.14)
Nordiskt brukschampionat (NORD BCH)
En hund som sedan tidigare har uppnått
prov- eller tävlingschampionat i tre olika nordiska länder (Danmark, Finland, Island,
Norge eller Sverige) beviljas Nordiskt proveller tävlingschampionat i respektive proveller tävlingsform. Nordiskt brukschampionat
kan ansökas fr.o.m. 1.1.2010. Championat
som tagits före det godkänns som hundens
meriter. (Fullm. 21.5.09, 27.5.12)
Nordic Show Champion (NORDIC UCH)
(NKU 12.10.16)
Beviljas hund som erhållit tre Nordic Show
certifikat från tre olika Nordiska länder, utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic
Show certifikaten ska ha utdelats efter att
hunden uppnått åldern 24 månader.
Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad för att
erhålla titeln NORDIC UCH.
Finskt Lydnadschampionat (FI LCH)
En hund beviljas lydnadschampionat då den
tagit tre gånger första pris i lydnadsprov i elitklass av minst två olika prisdomare.

Finskt Vattenräddningschampionat (FI
VRCH)
En hund beviljas vattenräddningschampionat
då den tre gånger tagit första pris i vattenräddningsprov i segrarklass, av minst två
olika överdomare. (Fullm. 26.5.19)

Finskt Dragchampionat (FI DCH)
En hund beviljas dragchampionat om den har
minst tre gånger vunnit en sträcka på 10
kilometer i herr- eller damklass i nordic style
eller uppnått en tid som är högst 10 % långsammare än vinnartiden i resp. klass. Minst 4

43

ekipage ska delta i tävlingsklassen. Resultaten ska tas över minst två tävlingssäsonger.
Hunden ska dessutom ha avlagt ett godkänt
behörighetsprov (PAKK). (Fullm. 25.5.14)
Provmeriter som krävs till utställningschampionat kan erhållas också i andra
nordiska länder. Huruvida provmeriter
tagna i andra länder beaktas vid beviljandet av utställningschampionat avgörs av
Kennelklubben på förslag av den instans
som handhar respektive provform. Utställningsresultat som krävs till övriga
championat kan erhållas på utställningar
som är godkända av kennelorganisationer
i av FCI godkända länder. (Fullm. 29.5.16)
Av en hund som har tagit utställningschampionat i något annat land efter 24
månaders ålder krävs endast ett certifikat i
Finland samt eventuella tilläggskrav. Ett
eventuellt certifikat hunden har erhållit i
Finland i under 24 månaders ålder berättigar till Finskt utställningschampionat.
Ändringen träder i kraft 1.1.2011. (Fullm.
29.5.11)
Ett provresultat, som tagits utomlands av
en hund med utländsk ägare/innehavare,
godkänns som det provresultat som krävs
för FI UCH-titeln endast om respektive
resultat tagits i ett prov som är underställd
en kennelorganisation godkänd av FCI
och om provet motsvarar det rastypiska
provet som krävs för rasen i Finland. Vid
anhållan om championat hos Kennelklubben ska ett av FCI godkänt Working Class
Certificate (WCC) bifogas. (Fullm.
24.11.07)
Av en hund, som sedan tidigare tagit proveller tävlingschampionat i ett annat land,
krävs i respektive prov- eller tävlingsform
endast ett championatberättigande resultat i högsta klass i Finland samt eventuella
tilläggskrav. (Fullm. 27.11.04, 27.5.12)
Anhållan om finska och internationella
championat görs skriftligt hos Finska
Kennelklubben. Anhållan om utländska
championat görs hos kennelorganisationen i respektive land. Ändringen träder i
kraft 1.1.2005. (Fullm. 27.11.04)

Alla brukshundraser kan erhålla Finskt
utställningschampionat även med följande
bruksprovsresultat tagna i Sverige eller
Norge: ”GK lkl, uppfl. hkl” eller ”tjänstehundcert”, ”gk bruksprov- kvalifikation vid
draghundsprov”, ”gk vallhundsprov vid
lokalprov”. Andra godtagbara provresultat: IPO-prov eller SchH-prov.
SAMMANFATTNINGAR:
INTERNATIONELLT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT (C.I.B)
A. Raser utan krav på arbetsmerit
För att erhålla internationellt utställningschampionat (C.I.B) ska hunden få fyra CACIB
utdelade i tre olika länder och av tre olika
domare, oberoende av antalet hundar i rasen.
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan
första och sista CACIB, t.ex. 1.1.2001–
1.1.2002.
B. Raser med krav på arbetsmerit
För att erhålla internationellt utställningschampionat ska hunden få 2 x CACIB utdelade i två länder och av två olika domare,
oberoende av antalet hundar som deltagit i
utställningen. Minst ett år och en dag ska ha
förflutit mellan första och sista CACIB, t.ex.
1.1.2011–1.1.2012.
FCI kräver dessutom arbetsmerit. Hunden
ska ha uppnått godkänt resultat i nationellt
rastypiskt prov (ett prov där man tävlar om
nationellt arbetscertifikat CACT = resultat
som berättigar till arbetschampionat) i ett land
som är medlem i eller partner av FCI. Provets
tidpunkt saknar betydelse. Särskilda krav för
enskilda raser anges i FCI:s internationella
championatregler.
INTERNATIONELLT UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT UTAN KRAV PÅ ARBETSMERIT (C.I.E)
För att erhålla internationellt utställningschampionat utan krav på arbetsmerit (C.I.E)
ska hunden få fyra CACIB utdelade i tre olika
länder och av tre olika domare, oberoende av
antalet hundar i rasen. Minst ett år och en
dag ska ha förflutit mellan första och sista
CACIB, t.ex. 1.1.2001– 1.1.2002.
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Obs! Följande raser kan inte erhålla internationellt utställningschampionat om hundägaren bor i Norge, Sverige eller Finland:
FCI 5
norsk älghund grå, jämthund, karelsk björnhund, norsk älghund svart, norrbottenspets,
finsk spets
FCI 6
drever, dunkerstövare, haldenstövare, hamiltonstövare, hygenstövare, schillerstövare,
smålandsstövare, finsk stövare
INTERNATIONELLT BRUKS/JAKTCHAMPIONAT (C.I.T)
För att erhålla internationellt bruks-/ jaktchampionat ska hunden få 2 x CACIT (inter-

nationellt certifikat i bruks-/jaktprov) i bruks/jaktprov som godkänts av FCI (=prov där
FCI:s internationella regler tillämpas) av två
olika domare utdelade i ett eller flera länder.
Därtill krävs att respektive CACIT har tagits
med resultat som berättigar till första pris.
Dessutom krävs att hunden i minst 15 månaders ålder har fått minst kvalitetspriset ”very
good” på en internationell utställning godkänt
av FCI, oberoende av antalet hundar som
ställts ut, eller i länder där detta kvalitetspris
inte är i bruk, minst 2:a pris i bruksklass, öppen klass eller unghundsklass.
Särskilda krav för enskilda raser anges i
FCI:s internationella championatregler.

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET AV PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE
SAMT VERKSAMHET
Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. Ändring 19.1.2019
Detta är Finska Kennelklubbens allmänna direktiv. Ytterligare direktiv för enskilda prov- och
tävlingsformer ingår i reglerna eller direktiven för respektive prov- eller tävlingsform.
PRISDOMARE
l UTBILDNINING AV PRISDOMARE
Målsättningen är att utbilda behöriga och ansvarsmedvetna prisdomare.
II KRAV SOM STÄLLS PÅ PRISDOMARE
En person som har för avsikt att bli prisdomare ska vara invigd i användningen av raserna i respektive prov- och tävlingsform före domarutbildningen inleds. Dessutom ska hen uppfylla eventuella
övriga krav för respektive prov- eller tävlingsform.
Hen ska till sin karaktär och omdömesförmåga vara lämplig för uppdraget och ha tillräckligt god
fysisk kondition för uppdraget.
Den domare som ansvarar för bedömningen (gruppdomare) ska vara en person som fyllt 18 år.
Om det i bedömningen används flera domare kan den andra domaren i gruppen vara en 15 år fylld
person med rätt att bedöma.
Personen ska uppfylla de krav på medlemskap som ställs i regler eller direktiv för respektive provoch tävlingsform.
III
A.
B.

UTBILDNING
ANSÖKNING AV TILLSTÅND FÖR OCH ANORDNANDE AV DOMARKURS
KURSPROGRAM OCH UTBILDNING
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C.
D.

KOMPETENSFÖRKLARING AV DOMARE
FORTSATT OCH KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR DOMARE

A. ANSÖKNING AV TILLSTÅND FÖR OCH ANORDNANDE AV DOMARKURS
Kurser arrangeras av kenneldistrikt och medlemsföreningar i kenneldistrikt, specialklubbar samt
grenförbund och medlemsföreningar i grenförbund.
Kurser ansöks hos kenneldistrikt eller grenförbund med iakttagande av Kennelklubbens gällande
direktiv.
Före kursen hålls annonseras den i Kennelklubbens publikationer och vid behov av specialklubbar
samt grenförbund.
B. KURSPROGRAM OCH UTBILDNING
Kursdeltagaren är skyldig att på förhand ta del av kursmaterialet. Materialet fås av kursarrangören.
Ansökan om delta i kursen görs av den intresserade själv eller av en medlemsförening där hen är
medlem i, om inte annat har bestämts för respektive provform.
Som kursledare och deras reserver kan verka överdomare för respektive prov- eller tävlingsform,
om inte annat anges i regler eller direktiv för respektive prov- eller tävlingsform.
Specialklubbar och grenförbund ska ta fram utbildningsdirektiv och kursprogram för varje prov- och
tävlingsform. Undervisningen och den praktiska delen genomförs enligt dessa.
Elevtjänstgöringar och tidsfrister inom vilka dessa ska utföras definieras närmare i direktiven för
enskilda provformer. Ett intyg eller ett aspirantkort ges till de kursdeltagare som avlagt kursen godkänt.
Efter godkänd kurs avlägger domaraspiranten ett i direktiven fastställt antal aspiranttjänstgöringar i
samband med prov.
På dessa aspiranttjänstgöringar ska hunden kunna bedömas avseende samtliga väsentliga egenskaper / prestationer.
C. KOMPETENSFÖRKLARING AV DOMARE
Aspirantkortet används som blankett för ansökan om domarbehörighet. I aspirantkortet bör anges
alla de uppgifter som ombes i kortet.
Prisdomarkortet beviljas till en 15 år fylld person, som är medlem i Finska Kennelklubben eller i
dess medlemsförening, av kenneldistriktet för personens bostadsort.
Inom bruksprov beviljas kortet av Suomen Palveluskoiraliitto och inom prov för vinthundar av Suomen Vinttikoiraliitto. En prisdomare anses vara behörig när hen har beviljats rätt att bedöma inom
respektive provform.
D. FORTSATT OCH KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR DOMARE
Syftet med utbildningen är att förenhetliga bedömningen i prov och tävlingar samt att hålla domarna à jour med utvecklingen inom den egna grenen.
1. DELTAGANDE I FORTSATT OCH KOMPLETTERANDE UTBILDNING
Prisdomaren är skyldig att hålla sig à jour i sina domaruppdrag för att hen ska kunna bli tilldelad
nya uppdrag.
Prisdomaren ska tjänstgöra som domare, delta i fortsatt och kompletterande utbildning eller verka
som hundförare eller tävlande i respektive prov- eller tävlingsform i enlighet med direktiv som fastställts av specialklubbar och grenförbund.
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Specialklubbar och grenförbund bör fastställa i sina direktiv hur en domare som förlorat sin rätt att
bedöma återfår densamma.
Specialklubbar och grenförbund fastställer krav på kompletterande utbildning i samband med ändring av regler.
Granskning av domarnas bedömningsrätt och behörighet åligger provbestyrelsen och provets
överdomare.
2. ANORDNANDE AV FORTSATT OCH KOMPLETTERANDE UTBILDNING
Kurser arrangeras av kenneldistrikt och medlemsföreningar i kenneldistrikt, specialklubbar samt
grenförbund och medlemsföreningar i grenförbund.
Kurser ansöks hos kenneldistrikt eller grenförbund med iakttagande av Kennelklubbens gällande
direktiv. Deltagande i fortsatt och kompletterande utbildning antecknas i domarkortet.
ÖVERDOMARE
I DIREKTIV FÖR UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRKLARING AV ÖVERDOMARE
Målsättningen är att utbilda behöriga och ansvarsmedvetna överdomare.
II KRAV SOM STÄLLS PÅ DEN SOM HAR FÖR AVSIKT ATT BLI ÖVERDOMARE
Personen ska vara medlem i Finska Kennelklubben. Eventuella övriga krav på medlemskap fastställs i reglerna för respektive prov- eller tävlingsform.
Den som har för avsikt att bli överdomare ska till sin karaktär och omdömesförmåga vara lämplig
för uppdraget. Personen bör förstå vad en av Kennelklubben beviljad överdomarbehörighet förutsätter av hen i all kennelverksamhet: som hundförare, tävlande, bedömande domare, tränare, osv.
Hen ska ha tillräckligt god fysisk kondition och mentala egenskaper för uppdraget.
En person som söker in till utbildningen är ansvarig provfunktionär inom respektive provform och
har deltagit i arrangemang av prov eller tävlingar.
Hen ska kunna utbilda domare och provfunktionärer.
Specialklubbar och grenförbund fastställer tilläggskrav för enskilda prov- eller tävlingsformer i sina
utbildningsdirektiv.
Personer som uppfyller ovan nämnda krav antas till grundkursen av deras respektive kenneldistrikt, antingen på förslag av kenneldistriktet själv eller någon annan medlemsförening i Kennelklubben.
Inom bruksprov antas kursdeltagare av Suomen Palveluskoiraliitto.
III UTBILDNINGENS INNEHÅLL
A. ANORDNANDE AV ÖVERDOMARKURS
B. UTBILDNING AV NYA ÖVERDOMARE
C. ANSÖKAN OM ÖVERDOMARBEHÖRIGHET OCH KOMPETENSFÖRKLARANDE
D. FORTSATT OCH KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR ÖVERDOMARE
A. ANORDNANDE AV ÖVERDOMARKURS
Överdomarkurser arrangeras av specialklubbar, grenförbund och Finska Kennelklubben. En kommande kurs ska annonseras så att den sökande har möjlighet att i tid skaffa sig de kompetenser
som krävs för deltagande. Annons till exempel ett år före kursen.
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Före kursen hålls annonseras den i Kennelklubbens, specialklubbars eller i grenförbunds publikationer.
B. UTBILDNING AV NYA ÖVERDOMARE
Som bevis på avlagda utbildningsfaser använder överdomaraspiranten en av Kennelklubben godkänd blankett för ansökan om överdomarbehörighet i alla skeden av utbildningen.
Utbildningen indelas i fyra faser:
1. Specialklubbens eller grenförbundets preparationskurs
2. Grundkurs för överdomare, arrangeras av kenneldistrikt (distriktsutbildare/överdomare)
3. Specialiseringsutbildning för överdomarskap inom respektive provform, arrangeras av specialklubb eller grenförbund
4. Provbedömningar och eventuella elevtjänstgöringar i enskild provform
1. SPECIALKLUBBENS ELLER GRENFÖRBUNDETS FÖRBEREDANDE UTBILDNING
Den som har för avsikt att bli överdomare bör delta i en förberedande utbildning och ett inträdesprov, ifall sådana arrangeras för respektive prov- eller tävlingsform. Förberedande utbildning och
inträdesprov anordnas enligt direktiv som getts av respektive kenneldistrikt, specialklubb eller grenförbund.
Specialklubbar och grenförbund bör i sina utbildningsdirektiv fastställa minimierfarenheten som
förutsätts av en person som har för avsikt att bli överdomare.
Specialklubbar och grenförbund bör i sina utbildningsdirektiv också fastställa eventuella elevtjänstgöringar och inträdesprov som ska avläggas på förhand.
2. GRUNDUTBILDNING FÖR ÖVERDOMARE, ANORDNAS AV KENNELDISTRIKT
Grundkurs för överdomare arrangeras av kenneldistrikt.
På grundkursen går man igenom det av Kennelklubben godkända kursmaterialet för Grundkursen
för överdomare.
Som utbildare på kursen verkar överdomare med omfattande kännedom om kennelvärlden, tillsammans med distriktsutbildare.
Uppgift om avlagd grundkurs antecknas i blanketten för ansökan om överdomarbehörighet.
3. SPECIALISERINGSUTBILDNING, ARRANGERAS AV SPECIALKLUBBAR ELLER GRENFÖRBUND
Med hjälp av specialiseringsutbildningen bör överdomaraspiranten erhålla tillräckliga kunskaper i
den prov- eller tävlingsform hen ämnar blir behörig i. Hen bör tillägna sig ett sätt att sköta sin uppgift som överensstämmer med regler och bedömningsdirektiv, för att slutresultatet ska vara rättvist
och riktigt.
Specialklubbar eller grenförbund väljer aspiranter till specialiseringskursen bland de personer som
fyller tilläggskraven för respektive prov- eller tävlingsform och som har avlagt grundkursen godkänt.
Som utbildare verkar överdomare som utsetts av specialklubb, grenförbund eller Kennelklubben
och som anses ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för nämnda uppdrag.
I specialiseringsutbildningen behandlas åtminstone följande frågor:
- klarläggande av särskilda detaljer i och tillämpning av prov- och tävlingsregler och bedömningsdirektiv
- direktiv för överdomare
- direktiv för provfunktionärer
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- allmänna regler för respektive prov- eller tävlingsform
- provdokument för respektive prov- eller tävlingsform
- problemsituationer och hur dessa löses
I slutet av kursen ska ändamålsenliga sluttentamina avläggas godkänt. Uppgift om avlagd specialiseringsutbildning antecknas i blanketten för ansökan om överdomarbehörighet.
4. PROVBEDÖMNINGAR OCH EVENTUELLA ELEVTJÄNSTGÖRINGAR
Överdomaraspiranten ska godkänt avlägga ett för respektive prov- eller tävlingsform fastställt antal
provbedömningar och elevtjänstgöringar.
Om provbedömningar krävs ska minst två (2) provbedömningar avläggas för minst två (2) erfarna
överdomare, i prov som arrangeras av kenneldistrikt, specialklubb eller grenförbund.
Uppgift om avlagda provbedömningar och elevtjänstgöringar antecknas i blanketten för ansökan
om överdomarbehörighet.
I utbildningsdirektiven för varje prov- och tävlingsform ska fastställas inom vilken tid provbedömningar eller elevtjänstgöringar ska avläggas.
C. ANSÖKAN OM ÖVERDOMARBEHÖRIGHET OCH KOMPETENSFÖRKLARANDE
Ansökan görs av domaraspiranten, på blanketten för ansökan om överdomarbehörighet. Nödvändiga bilagor bifogas. Till ansökan skaffas ett utlåtande av specialklubben eller grenförbundet, som
skickar ansökan till Kennelklubben.
Kennelklubben kompetensförklarar överdomare.
En överdomare anses kompetensförklarad när hen har fått besked om detta av Kennelklubben.
Överdomaren ska ha giltig bedömningsrätt och eventuellt prisdomarkort för respektive provform.
D. FORTSATT OCH KOMPLETTERNADE UTBILDNING FÖR ÖVERDOMARE DELTAGANDE I
FORTSATT OCH KOMPLETTERANDE UTBILDNING
Överdomaren ska minst varannan gång delta i fortsatt utbildning som riktas för hen och ska tjänstgöra som domare eller provfunktionär eller delta i prov som hundförare eller tävlande minst en
gång under två år.
Kenneldistrikt, specialklubbar och grenförbund ska övervaka att ovan nämnda krav uppfylls innan
personen tilldelas nya överdomaruppdrag.
Specialklubbar och grenförbund fastställer krav på kompletterande utbildning i samband med ändring av regler.
Specialklubbar och grenförbund bör fastställa i sina direktiv hur en överdomare som förlorat sin rätt
att bedöma återfår densamma.
ANORDNANDE AV FORTSATT OCH KOMPLETTERANDE UTBILDNING
Fortsatt och kompletterande utbildning för överdomare arrangeras av specialklubbar eller grenförbund.
Utöver frågor som gäller den enskilda prov- eller tävlingsformen ska ändringar i allmänna frågor
som berör Kennelklubbens prov och tävlingar behandlas under fortsatt och kompletterande utbildning.
Arrangemang av fortsatt och kompletterande utbildning ska meddelas om i god tid före tillfället i
Kennelklubbens, specialklubbens eller grenförbundets publikation eller genom personlig inbjudan.
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IV ÅTERKALLNING AV ÖVERDOMARRÄTTIGHETER OCH HUR DESSA ÅTERFÅS
Kennelklubben kan upphäva överdomarrättigheter eller återkalla bedömningsrätten av en person,
som konstateras sakna kompetens för uppdraget och som inte längre fyller allmänna krav som
ställs på den som har för avsikt att bli överdomare. På förslag av kenneldistrikt, specialklubb eller
grenförbund återkallar Kennelklubben bedömningsrätten av en person som inte uppfyller sin skyldighet att delta i fortsatt och kompletterande utbildning samt verksamhet.
Ifall överdomaren kommer att utsättas för disciplinära åtgärder kan Kennelklubben avhålla överdomaren från sitt uppdrag för den tid ärendet behandlas.
Kennelklubben återställer bedömningsrätten på välmotiverat förslag av samma instans som föreslagit återkallelse av bedömningsrätt. Utöver skyldigheten att delta i fortsatt och kompletterande
utbildning kan specialklubbar och grenförbund fastställa att en överdomare, vars bedömningsrättigheter har varit återkallade, ska utföra eventuella tilläggsuppgifter.
V ÖVERDOMARE EMERITUS/EMERITA
En överdomare som avstår från sitt uppdrag kan på förslag av Kennelklubben eller dess medlemsförening utnämnas till överdomare emeritus / emerita, då personen efter en lång och förtjänstfull
karriär som överdomare lämnar sina överdomaruppdrag. Överdomaren behåller sina alla övriga
rättigheter utom rätten att bedöma. Hederstiteln beviljas av Kennelklubbens styrelse på förslag av
respektive kommitté.
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FINSKA 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.
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ANTIDOPINGREGLEMENTE
Godkänt av Kennelklubbens fullmäktige 27.5.2012 Gäller från 1.1.2013.
1 § Definitioner
I detta reglemente avses
1) med påverkande av hundens prestationsförmåga ökning, minskning eller upprätthållande av
hundens prestationsförmåga med hjälp av stimulerande, eggande, lugnande, förstärkande, försvagande, bedövande, smärtstillande, och inflammationshämmande läkemedel och substanser
eller andra konstlade åtgärder. Som påverkande
av hundens prestationsförmåga tolkas också behandling av päls och nos på så sätt att färgen eller
hårstrukturen förändras;
2) med person som är ansvarig för hunden avses
hundens ägare eller avtalsenliga innehavare. Om
dessa är minderåriga, är den ifrågavarande personens målsman eller en av honom befullmäktigad person som äger rättsförmåga ansvarig för
hunden;
3) med hundtillställning en tillställning som Kennelklubben har godkänt eller en tillställning där
hundens egenskaper eller avelsvärde bedöms på
så sätt att resultatet av bedömningen lagras i
Finska Kennelklubbens databas;
4) med dopingövervakare en person som Kennelklubbens styrelse eller någon av styrelsen utsedd
instans på förhand har utsett att ansvara för dopingkontrollen.
5 a) med på lag baserat prov ett prov som veterinär med stöd av djurskyddslagen tar av hunden;
b) med slumpmässigt prov ett dopingprov där
föremålet för provet har valts slumpmässigt;
c) med prov bestämt enligt framgång ett dopingprov som Kennelklubbens styrelse eller någon av
Kennelklubben utsedd instans på förhand har
bestämt på grund av hundens placering eller
framgång;
d) med prov som bestämts på grund av avvikande
prestation eller annan motiverad misstanke ett
dopingprov som i vissa fall tas av en viss hund på
grund av motiverad misstanke.
2 § Sekretess
För dopingövervakare och assistenter vid provtagning gäller Kennelklubbens allmänna jävighetsreglemente. Åtgärder och händelser I anslutning
till dopingövervakning är sekretessbelagda.
3 § Påverkande av hundens prestationsförmåga
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett
konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett
djurs prestationsförmåga med läkemedel eller
andra motsvarande substanser eller preparat. Det

är förbjudet att behandla hundens päls och nos
med färgämnen och att behandla pälsen med
ämnen som påverkar hårstrukturen och pälsens
form. Sedvanliga substanser för pälsens vård,
tvätt och trimning är dock tillåtna. Syftet med bruket av sådana ämnen får inte vara att påverka
hundens prestationsförmåga, pälsens kvalitet och
färg eller hårlagets form. Ämnena får inte heller
medföra skada för hundens hälsa eller välmående.
Det är förbjudet att påverka eller försöka påverka
hundens prestationsförmåga före eller under en
hundtillställning med kemiska substanser, läkemedel eller skötselåtgärder.
Blod-, urin-, hår- eller andra prov som tagits av
hunden får inte under en hundtillställning innehålla
läkemedelsrester som inte hör till hundens organism (nollgräns). Läkemedel som i Finlands läkemedelslagstiftning har godkänts att användas som
medicinering vid vård och förebyggande av hundsjukdomar är tillåtna, men medicinerna har karenstider. Finska Kennelklubbens styrelse kan
efter att ha hört Antidopingkommittén för djurtävlingar också fastställa gränsvärden för vissa läkemedel. Ett fynd som underskrider gränsvärdet
kan vara strafflöst. När det gäller läkemedelsrester är det inte av betydelse om de har påverkat
hundens prestationsförmåga. På grund av detta
bör också hälsovårdsåtgärder vidtas i god tid före
tidpunkten för hundtillställningen.
Finska Kennelklubbens styrelse kan efter att ha
hört Antidopingkommittén för djurtävlingar bevilja
dispens som låter en hund delta i hundtillställningar även om den genomgår läkemedelsbehandling för behandling av en specifik sjukdom.
Villkoren för beviljande av dispens är:
- Beviljandet av dispens främjar hundarnas välmående, hälsa samt de allmänna och rasspecifika
avelsmålen.
- En sjuk hund som med dispens tillåts delta i en
hundtillställning även om den är under läkemedelsbehandling, tas bestående ur avelsbruk (överförs till EJ-registret).
- Dispensen omfattar en betydande del av hundpopulationen.
- Beviljandet av dispens medför inte betydande
risker för att läkemedlet används för förbättring av
hundens prestationsförmåga.
- Hundens hälsa och prestationsförmåga är normala under medicineringen. För den medicinering
som dispensen gäller finns en klart definierad
dosering eller ett riktvärde som garanterar normal
prestationsförmåga för hunden.
- Innan dispens beviljas ska en veterinär individuellt granska hundens hälsotillstånd och därvid

52

säkerställa att varken sjukdomen eller medicineringen är ett hinder för deltagandet i hundtillställningen. Även därefter ska en veterinär regelbundet kontrollera hundens hälsotillstånd och den
korrekta doseringen av läkemedlet. Ett giltigt intyg
över veterinärundersökningen och medicineringen
ska finnas med när hunden deltar i hundtillställningen. Veterinärintyget får inte vara äldre än ett
(1) år. De behövliga intygen och tillsynsåtgärderna
preciseras i antidopingreglerna, specifikt för varje
sjukdom och varje läkemedel.
Betydelsen av läkemedelsrester som har hittats i
antidopingprov behandlas särskilt i varje enskilt
fall av Finlands antidopingkommitté för djurtävlingar.
Den som är ansvarig för hunden skall på begäran
redogöra för de läkemedel och naturläkemedel,
traditionella naturläkemedel, andra läkemedelsprodukter som kräver försäljningstillstånd och för
homeopatiska och antroposofiska produkter som
hunden har fått.
Helt förbjudna läkemedel och åtgärder är
anabola steroider
tillväxthormoner
kemiska och kirurgiska åtgärder som permanent tar bort känsla
blodtransfusioner och andra artificiella försök
att påverka en frisk hunds prestationsförmåga genom att öka antalet röda blodkroppar med t.ex. erytropoietinhormon
implanteras som innehåller läkemedel
radioaktiva implanteras
färgning av hår, hud och nos samt ändring
med kemiska ämnen av hårstruktur och form.
Veterinär har rätt att ge blodtransfusion och använda anabola steroider, med beaktande av karenstiderna, om värden av hundens sjukdom påkallar detta.
Den person som är ansvarig för hunden svarar
alltid för hundens behörighet att delta i tävlingen
och skalla iaktta gällande bestämmelser och karenstider efter varje vårdperiod. Användningen av
förbjudna läkemedel under hundtillställningar kontrolleras av Antidopingkommittén för djurtävlingar
som avger utlåtande om misstänkta brott mot
antidopingreglementet. Kennelklubben beslutar
om straffen. Kennelklubben och de lokala arrangörerna av tillställningen svarar för provtagningen.
Proven undersöks av ett de internationella idrottsorganisationerna godkänt laboratorium. Proven
tas och hanteras och för deltagarnas rättsskydd
sörjs på samma sått på alla i Finland arrangerade
hundtillställningar.
4 § Grunderna för provtagning
4.1. På lag grundad dopingkontroll

Veterinär som utövar kontroll enligt djurskyddslagen har rätt att ta på lag grundade prov, om det
föreligger skäl att misstänka att under en hundtillställning har använts substans, preparat eller åtgärd som förbjuds I djurskyddslagen.
4.2. Slumpmässig samt på hundens framgång
baserad dopingkontroll
Kennelklubbens styrelse eller någon annan av
styrelsen utsedd instans bestämmer årligen de
hundtillställningar under vilka tas slumpmässiga
dopingprov eller på hundens placering eller framgång baserade dopingprov. Kennelklubbens styrelse eller någon annan av styrelsen utsedd instans fastställer också antalet prov.
Kennelklubbens styrelse eller någon annan av
styrelsen utsedd instans utser för varje hundtillställning en dopingövervakare till vars uppgifter
hör uppgifter enligt detta reglemente. Proven tas
av en för hundtillställningen utsedd veterinär eller
någon annan person som Kennelklubbens styrelse eller en av styrelsen utsedd annan instans
har utsett.
4.3. Dopingkontroll som baserar sig på exceptionell prestation eller någon annan motiverad misstanke
Hundtillställningens överdomare eller ansvarig
överdomare eller en domare som på utställningar
bedömer hundarnas utseende kan till en för hundtillställningen utsedd veterinär eller en av Kennelklubbens styrelse eller av denna utsedda instans
utsedd annan person som utsetts för dopingövervakning framställa tagande av ett dopingprov av
en viss hund på grund av en exceptionell prestation eller någon annan motiverad misstanke.
5 § Förfarande vid dopingprovtagning
Den person som är ansvarig för hunden eller en
av denna befullmäktigad person eller en person
som under tillställningen svarar för hunden och
som är minst 15 år är skyldigt att ställa hunden till
veterinärens eller provtagarens förfogande för
undersökning omedelbart när hundtillställningens
dopingövervakare har meddelat om provtagning.
Den person som är ansvarig för hunden eller den
av denne befullmäktigade person eller den person
som under tillställningen svarar för hunden skalla
biträda vid provtagningen. Hundtillställningens
dopingövervakare skall vid behov höra den person som är ansvarig för hunden, och dennes utlåtande skalla bifogas till provtagningsdokumenten.
Vägran till provtagning ses som medgivande till
användning av förbjuden substans eller metod.
Enligt beslut av Kennelklubbens styrelse kan användningen av förbjudna substanser kontrolleras
och prov tas av hundar som deltar I hundtillställningen under hundtillställningen eller efteråt. Den
person som är ansvarig för hunden eller den per-
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son som denne har befullmäktigat eller den person som under tillställningen svarar för hunden är
skyldig att på begäran av en I punkt 4.3. nämnd
person ställa hunden till förfogande för undersökningar.
6 § Straff
En hund som har givit ett positivt dopingprov stalls
omedelbart på basis av information som har erhållits från laboratoriet under tävlingsförbud.
Hunden är under tävlingsförbud tills Kennelklubbens styrelse har behandlat saken efter att ha fått
sakkunnigutlåtandet från Antidopingkommittén för
djurtävlingar.
Om styrelsen konstaterar att en förseelse har
skett, ogiltigförklarar styrelsen det resultat eller det
pris som hunden har fått. Priset övergår till följande prisberättigad hund. Styrelsen beslutar slutgiltigt om hundens utställnings-, prov- och/ eller
tävlingsförbud och längden av dessa, behandlar
och fattar beslut I saken beträffande personerna

och anmäler vid behov ärende som gäller personer vidare till disciplinnämnden.
7 § Kostnader för provtagning och undersökning
Finska Kennelklubben svarar för kostnaderna för
provtagningar och undersökningar av prov
nämnda I punkt 4.2. och 4.3 om provsvaret är
negativt och när deltagande enligt detta reglemente ät tillåtet. Om provsvaret är positivt och
hundens deltagande enligt detta reglemente är
förbjudet, svarar den person som är ansvarig för
hunden för kostnaderna.
8 § Kompletterande anvisningar
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:s
antidopingreglemente kompletteras av de anvisningar för tagning och undersökning av dopingprov som Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:s styrelse har fastställt samt styrelsens
övriga kompletterande anvisningar som gäller
detta reglemente.

DIREKTIV OM ANMÄLNINGAR OM HUNDENS BETEENDE
Godkänd av Finska Kennelklubbens styrelse 20.8.2020, gäller från 20.8.2020.
Dessa direktiv gäller alla prov, tävlingar, utställningar, granskningar, tester och andra evenemang
som är underställda Finska Kennelklubben. Evenemang som är underställda Kennelklubben arrangeras i enlighet med Kennelklubbens regler och direktiv. Anmälan om arrangerande av ett sådant evenemang görs till Kennelklubben. Resultat från evenemang som är underställda Kennelklubben sparas till Kennelklubbens system.
Syftet med anmälan om hundens beteende är att man kan förbjuda en hund, som beter sig aggressivt, från att delta i evenemang och därmed trygga säkerheten.
Förfarande och följder vid evenemang
En anmälan görs till Kennelklubben när en hund stängs från evenemanget, när dess deltagande
avbryts eller när den diskvalificeras på grund av aggressivt beteende.
Kennelklubben antecknar uppgift om anmälan i sina system och kan ställa hunden i tävlingsförbud
vars längd bestäms från fall till fall. Vid bestämning av förbudets längd tas hänsyn till vilka konsekvenser händelsen har haft samt allvaret av dessa.
Kontrollerad aggressivitet som ansluter till evenemangets karaktär (t.ex. skydd) anmäls inte.
Förfarande och konsekvenser utanför evenemang
Anmälan kan också göras på en hund som har betett sig aggressivt mot en människa eller en annan hund på evenemangsområdet eller i dess omedelbara närhet, även om hunden i fråga inte var
anmäld till respektive evenemang.
Kennelklubben antecknar uppgift om anmälan i sina system och kan ställa hunden i tävlingsförbud
även på grundval av anmälningar som gjorts vid dessa situationer. Förbudets längs bestäms från
fall till fall och vid bestämning av dess längd tas hänsyn till vilka konsekvenser händelsen har haft
samt allvaret av dessa.
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Anmälare
Anmälan görs i första hand av en person som själv eller vars hund har varit föremål för det aggressiva beteendet.
I andra hand görs anmälan av ansvarig överdomare/provfunktionär vid prov, exteriördomare/ringfunktionär på utställningen, utställningsinstruktör, medlem i prov- eller utställningsbestyrelsen, evenemangets veterinär eller någon annan person som representerar evenemangets arrangör.
Anmälningsförfarande
Anmälan ska göras på Kennelklubbens blankett innan evenemanget som är underställt Kennelklubben slutar. Anmälaren undertecknar blanketten. Man ska även sträva efter att få ett utlåtande
av den person vars hund är föremål för respektive anmälan. Det aggressiva beteendet och situationen som ledde till det beskrivs så tydligt som möjligt i anmälan.
Den ifyllda och undertecknade blanketten tillställs evenemangets arrangör innan evenemanget
slutar.
Evenemangets arrangör har skyldighet att se till att blanketter finns tillgängliga. När evenemanget
har slutat bör representanten för evenemangets arrangör genast granska anmälningar som gjorts
under dagen och skicka dessa direkt till Kennelklubben utan dröjsmål.
Tillfälligt förbud att delta i evenemang
Exteriördomaren/utställningsinstruktören/överdomaren som ansvarar för provet kan på grund av
hundens aggressiva beteende tillfälligt förbjuda den att i fem (5) dygns tid delta i evenemang. Förbudet börjar från dagen för evenemanget.
Beslutsfattande
Arbetsgruppen för hundens aggressiva beteende kan ställa hunden i tävlingsförbud efter prövning.
Tävlingsförbudet träder i kraft den dag arbetsgruppen fattar beslut i ärendet. Ett tävlingsförbud som
utfärdats av arbetsgruppen ersätter det tillfälliga tävlingsförbudet. Ett tävlingsförbud som utfärdats
av arbetsgruppen gäller tills Kennelklubbens styrelse har behandlat ärendet.
Kennelklubbens styrelse beslutar om förbudets slutliga längd efter förslag av arbetsgruppen. Beslutsfattandet i Kennelklubben hindras inte av att den person vars hund är föremål för anmälan inte
har använt sin rätt att inkomma med genmäle i ärendet. Påföljder som nämnts i detta stycke träder
i kraft den dag styrelsen har fattat sitt beslut.
Suomen Palveluskoiraliitto ry, Suomen Vinttikoiraliitto ry och Suomen Agilityliitto ry tillämpar sina
respektive förfarandesätt vid behandling av anmälningar om hundens aggressiva beteende. Kennelklubben kan vid sitt beslutsfattande ta i beaktande de beslut som fattats av ovan nämnda förbund.
Ytterligare anvisningar
Avsikten med anmälningarna är att kunna förbjuda en aggressiv hund från att delta i utställningar,
prov, tävlingar eller andra evenemang i syfte att trygga övriga deltagare.
Det är viktigt att i rapporten beskriva så tydligt som möjligt situationen som ledde till det aggressiva
beteendet, vad hunden gjorde och på vad/vem hundens aggressiva beteende riktade sig mot.
När anmälan görs bör man bedöma
vilka faktorer ledde till aggressivt beteende, fanns det t.ex. någonting särskilt provocerande
i situationen
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-

bet hunden en människa eller en annan hund eller försökte den endast varna
var reaktionen överdriven i förhållande till stimulus
var rädsla orsaken till det aggressiva beteendet

Alla raser förutsätts inte ha likadan mentalitet, men aggression utan tydligt hot och som riktas på
en människa eller på en annan hund är oacceptabelt och ska alltid anmälas.
Detta gäller alla utställningar, prov, tester och tävlingar.
Information om dataskydd och datasekretess inom Kennelklubben hittas på adressen
https://www.kennelliitto.fi/sv/dataskydd Personuppgifter i blanketten används på Kennelklubben
endast för handläggning av respektive ärende och används inte eller lämnas inte ut till något annat
syfte.
Eventuella övriga utlåtanden om händelsen ska skickas som bilaga till denna anmälan inom 5 dagar. I bilagor ska anges namn på den person som avgett utlåtandet, kontaktuppgifter, underskrift
samt uppgift om ort och datum.
En ifylld anmälan lämnas till evenemangets bestyrelse under evenemanget.
Bestyrelsen ska skicka respektive anmälan till Finska Kennelklubben under följande vardag till
adressen Kamrersvägen 8, 02770 Esbo eller som e-postbilaga till
kayttaytymisilmoitus@kennelliitto.fi.
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ATT ARRANGERA PROV ELLER TÄVLING
VARFÖR? VAR? HUR?
PROVETS ELLER TÄVLINGENS SYFTE
•

utredning av hundens rastypiska arbetsegenskaper med tanke på AVEL

•

visa hundens lämplighet för en viss uppgift (rastypiskhet)

•

utveckla människans förmåga att träna,
hantera och förstå sin hund

•

utveckla rasen och personer med intresse för rasen samt samarbetet dem
emellan

•

hålla hundsporten på hög nivå och

•

bevara den som ett angenämt fritidsintresse

•

erbjuda möjligheter att tävla

•

“äran av att ta championat”

•

skapa förutsättningar för domarutbildning
och domarnas vidareutveckling

VARFÖR?
•

ett delområde inom hundsporten

•

föreningens aktivitet och synlighet

•

arrangören står i tur att anordna tävling,
t.ex. distriktsmästerskap

•

medlemskårens behov...

•

miljöns behov...

•

utmärkta möjligheter...

•

traditioner...

•

tävlingsinstinkt...

•

finansiera föreningens verksamhet

VAR?
•

regler för resp. prov-/tävlingsform måste
beaktas

•

centralplatsens tillgänglighet

•

tillgång till provmarker/tävlingsområde

•

publiken måste beaktas

•

den publik som följer med provet

•

parkering, tillräckligt med parkeringsplatser

•

det övriga samhället – inte bara hundmänniskor

•

eventuella sponsorer

•

ev. samarbete med andra arrangörer i
närområdet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HUR?
• Föreningen beslutar
- i sin verksamhetsplan och skapar därmed
förutsättningar för praktiska arrangemang
- toimintasuunnitelmat
• Föreningen
- ställer upp mål
- bestämmer tidpunkt
- beslutar om den ekonomiska ramen
- utser BESTYRELSEN
• Kenneldistriktet bör beakta
- det regionala behovet – jämlikhet
- överlapp - “provauktion”
- värdeprov
- föreningens förutsättningar att arrangera prov
- eventuella bidrag
BESTYRELSE/SAMMANSÄTTNING
• ORDFÖRANDE
- ANSVARIG PROVFUNKTIONÄR
- sekreterare
- kassör
Därtill, beroende på provform
- terräng-/banmästare
- bespisningsansvarig/husmor
- inkvarteringsansvarig
- övriga medlemmar
PROV-/TÄVLINGSBESTYRELSE
• ORDFÖRANDE
- sammankallar och leder möten
- bär helhetsansvaret
- deltar i valet av funktionärer
- ansvarar för intern och extern kommunikation
- undertecknar bestyrelsens dokument
- ansvarar för provets/tävlingens ekonomi
- ansvarar för provets/tävlingens ”anda”
- bjuder in ÖVERDOMAREN/domarna
- inbjudna gäster
• Ansökan om prov undertecknas av en person som befullmäktigats av föreningen
• SEKRETERARE/ANSVARIG PROVFUNKTIONÄR
- sekreterare på möten
- tar hand om ansökningar, skaffar de tillstånd
som behövs
- marker/prov- och centralplats
- tillstånd att ha hundar lösa (till kenneldistrikt/SPKL) (1.3–19.8)
- briefar en utländsk domare om provregler
och -praxis i Finland

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59

• FRISTER!!!!
- annonser till tidningar
- beställer nödvändiga provdokument och
övrigt material
- tar emot anmälningar
- ansvarar för priser och domargåvan
- skriver och skickar de inbjudningar som
behövs
- skickar provdokumenten genast efter provet
till kenneldistriktet – protokollgranskaren
• KASSÖR
– Ansvarar för ekonomin inom bestämda ramar
- gör upp en budget för provet/tävlingen
- skriver ev. ansökningar om bidrag
- har hand om ev. sponsoravtal
- övervakar betalningen av anmälningsavgifter
- sköter penningrörelsen
• eventuella ersättningar
• eventuella återbetalningar
• kontantkassan – det ska finnas kvitto på allt
- skriver ett sammandrag över ekonomin
• TERRÄNG- / BANMÄSTARE
- ansvarar för hela tävlingsområdet
- samlar terränger och utreder deras lämplighet och rättvishet
- är medveten om bestämmelser i regler
- ser till att behövliga redskap finns och att de
är i skick, t.ex. hinder och motsv.
- utbildar nödvändiga guider/fältpersonal
- säkerställer att kartor finns tillgängliga
- ordnar med skyltning till provterrängerna
eller tävlingsplatsen
- ser till att första hjälp finns till hands
- planerar spåret/spåren
- ansvarar för nedmontering och uppstädning
av provområdet
- ser till att de som ställt mark till förfogande
också avtackas efteråt
- ansvarar för tillstånden för användning av
provmarker/-områden

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROVMARK
Ta reda på!
Rätt att hyra provmark
jakträttsinnehavaren (jaktförening)
eller markägaren?

KONTAKT med den som hyr ut marken
(glöm inte terrängguiden)

KOM IHÅG ATT MEDDELA
- i förväg

- på provdagen

Kom ihåg att tacka!

MOTSVARADE PROVMARKERNA DE
FÖRVÄNTNINGAR MAN HADE?
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• BESPISNINGSANSVARIG/HUSMOR
- ansvarar för att ordna med den mat som
man bestämt att ha på evenemanget
• frukost/morgonkaffe
• matsäck i skogen
• överdomarens/domarnas måltider
• måltider på fältet
• “jaktsupé”
• avslutningskaffe
• gör upp budget och till sist ett sammandrag
• INKVARTERINGSANSVARIG
- ansvarar för inkvartering
• ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
- Provsekreterare (inte nödvändigtvisansvarig
provfunktionär)
- “Bödeln”
- Spårutläggare
- Figurant
- Bastumajor (eldar bastun)
- Vakt
- Veterinär
BESTYRELSE, FÖRSTA MÖTET
•Konstituering, fördelning av uppgifter
• Väljer och bjuder in ÖVERDOMAREN/ domarna till provet och andra utomståendeansvariga
- skriftliga inbjudningar
- i ett så tidigt skede som möjligt
• Beslutar provets/tävlingens ”nivå” och karaktär, om det inte är föreningen som ansökt
om provet
• Beslutar om de uppgifter som anges i provansökan
- begränsningar
- vem tar emot anmälningar
- anmälningstidens utgång
- anmälningsavgift osv.
- skillnader mellan provformer bör
• vid behov tillstånd att hålla hundar lösa
• tidtabell för arrangemang
• nästa möte

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BESTYRELSE, ANDRA MÖTET
• Program för provet/tävlingen utarbetas
• Konstaterande av reserverad provmark/plan
• Bekräftelse av domare
• Bekräftelse av antal deltagare
• Skaffande av pris
• Kommer överens om tidningsannonser
• Bestämmer klockslag för provets början
- kan ingå redan i anhållan om prov
• Bekräftelser och körinstruktioner skickas till
deltagare, domare och andra som behöver
dessa
• Kommer överens om nödvändig skyltning till
centralplatsen
FÖRBEREDANDE MÖTE
• Tillverkning av resultattavla
• Domarnas behörighet bekräftas
- kort / medlemskap
• Terrängkännedom och utplacering av domare
• Terrängguider
• Hur domarna ska röra sig i terrängen
• Bestämning av tidpunkt då hundarna släpps
loss
• Redogörelse till överdomaren om provarrangemang
• Mat/matsäck – tidtabeller
• Hundarnas rätt att delta
´- hur genomförs granskning av vaccinationer
och id-märkning
- löptid / ”mammaledighet” etc. (överdomare
och ansvarig provfunktionär)
• Telefonnummer till jourhavande veterinär
och provets centralplats
ÅTGÄRDER UNDER PROVET
• Deltagarna anmäler sig
- granskning av vaccinationer/id-märkning
- domarnas behörighet, medlemskap
ocheventuell jävighet granskas
• Provet öppnas (praktiska arrangemang)
- provbestyrelsens ordförande – ansvarig
provfunktionär
• Överdomarens anförande (max. 20 min.)
• Presentation av terränger/ tävlingsområdet/
banan
• Var och en tävlar på eget ansvar
• Utlottning av terränger, spår mm.
– olika klasser utlottas var för sig
• Utdelning av bedömningskort och kartor till
grupperna
• utdelning av matsäckar
• transport av överdomargruppen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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• ett imponerande prisbord
• Ifyllning av provprotokoll
- lönar sig att fylla i på förhand
- observera punkten ”allmänt” (överdomaren
fyller i). Överdomarberättelsen skrivs alltid av
provets överdomare
• Tävlingsböcker fylls i på förhand
- kompletteras med resultat
• Resultat antecknas och kontrolleras
• Resultaten offentliggörs, prisutdelning
• Eventuella meningsskiljaktigheter
- besvärsförfarande
• Provet avslutas
- kom ihåg att tacka osv...
ÅTGÄRDER EFTER PROVET
• ersättning av kostnader till domare och
andra
- (kvitton e.d. verifikat som behövs för bokföring)
• bokföring, en kort redogörelse om provets/tävlingens gång och resultat
i lättfattlig form
• resultat skickas till pressen
• provprotokoll och granskade resultat skickas till resp. kenneldistrikt
• redovisning av eventuell “svansskatt”
(SPKL) (kenneldistrikt uppbär ingen svansskatt)
BESTYRELSENS AVSLUTANDE MÖTE
• diskussion, erfarenheter antecknas
• konstaterande av vad som lyckades bra
• budgetutfall – redovisning av vinst/förlust
• konstaterande av vilka frågor som kräver
uppmärksamhet i fortsättningen
• lämplighet av de terräng osv. som användes
• VAD LÄRDE VI OSS AV PROVET/ TÄVLINGEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Skicka en skriftlig inbjudan till domaren genast efter överenskommelse per telefon. Bifoga
ett svarskuvert.
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ANHÅLLAN OM PROV fr.o.m. 1.2.2011
Digitalt evenemangsdatasystem
Finska Kennelklubben öppnade i Omakoira-tjänsten ett evenemangsdatasystem avsett för arrangörer och beviljare av prov. Provansökningar och beviljandet av prov kan administreras via systemet.
Anhållan om tillstånd att arrangera prov kan göras tidigast ett år före provet. I övrigt gäller tidsfristerna i terminlistan.
Anvisningar om hur anhållan om prov görs finns på Kennelklubbens webbplats (ikonen OmaKoira i
övre kanten av sidan).
Styrelsen beslöt 7.4.2011 att från och med 2013 godkänns endast provansökningar som lämnats
in elektroniskt.
Suomen Palveluskoiraliitto och Suomen Agilityliitto har egna digitala system för prov- och tävlingsanhållan. Uppgifter från dessa system förmedlas till Kennelklubbens Omakoira-system.

TERMINLISTA
Godkänt i Kennelklubben 9.4.2015.
Gäller från 9.4.2015.

1. PROV SOM BEVILJAS AV KENNELKLUBBEN
1.1. RIKSMATCHER FÖR INHEMSKA
RASER OCH KVALPROV TILL DESSA
Riksmatcher för de inhemska raserna
samt kvalproven till dessa ansöks enligt
reglerna för respektive match/kvalprov.
Ansökningar behandlas enligt följande
tidtabell:
Anhållan
senast
MATCHER
och KVALPROV

hos
hos
Hos
special- Kennelkenneldistriktet klubben klubben

31.12

31.1

30.4

Kilpa-, Haukku- och Hirvenhaukut-matcherna
är Kennelklubbens matcher och ansvaret för
arrangemanget av dessa tillhör kenneldistrikt.
Finska Stövarklubben och Finska Spetsklubben har gjort upp en lista över vilka som står i
tur att arrangera riksmatcherna och kvalproven till dessa och ansvarar för genomförandet, som regleras skilt för varje

ras, samt informerar om detta före ansökningstidens utgång det kenneldistrikt som
ansvarar för arrangemang.

1.2. ÖVRIGA FM-PROV, KVALPROV
TILL DESSA OCH LANDSKAMPER
SAMT INTERNATIONELLA
PROV/TÄVLINGAR
Hos
kenneldistriktet

hos
specialklubben

hos
Kennelklubben

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

Provet hålls

Internationella prov/tävlingar ska ansökas hos
Kennelklubben senast 5 månader före provet.
I ansökningar ska ingå beviljarens förord.
Specialklubbens förord behövs inte för internationella prov.
2. PROV SOM BEVILJAS AV KENNELDISTRIKT
Prov ansöks om via Omakoira-tjänsten hos
det kenneldistrikt, inom vars område provet
hålls. Kenneldistrikten är skyldiga att skicka
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en förteckning över beviljade prov till Kennelklubben för publicering.
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

Kenneldistrikt har, med avvikelse från tidsfristerna som gäller för ansökning, möjlighet att
två (2) veckor före provdatumet bevilja prov
inom sitt område för tiden 1.1–30.4.
Ansökan om vallhundsprov görs med iakttagande av tidsfrister, men det datum som ansökts för provet kan på grund av omständigheterna smidigt ändras genom att det egentliga provdatumet meddelas till kenneldistriktet
två veckor före provet.
Den som ansökt om provet ska underrättas i
god tid om avslag av ansökan eller om ändringar som gjorts till ansökan av den som
beviljar provet.
3. PROV SOM BEVILJAS AV SUOMEN
PALVELUSKOIRALIITTO (SPKL)
Bruksprov med fler än tio (10) hundar och
bruksprov som omfattas av fler än en provform ska ansökas hos Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) två månader före den planerade
tidpunkten för provet.

ringar som gjorts till ansökan av den som
beviljar provet.
4. PROV SOM BEVILJAS AV SUOMEN
VINTTIKOIRALIITTO (SVKL)
Prov för vinthundar ansöks hos Suomen Vinttikoiraliitto (SVKL). SVKL är skyldig att skicka
en förteckning över beviljade prov till Kennelklubben för publicering.
Anhållan
hos
SVKL

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 utarbetat närmare instruktioner om
ansökningsförfarandet för prov för vinthundar.
Den som ansökt om provet ska underrättas i
god tid om avslag av ansökan eller om ändringar som gjorts till ansökan av den som
beviljar provet.
5. PROV SOM BEVILJAS AV SUOMEN
AGILITYLIITTO (SAGI)
Agilitytävlingar ansöks hos Suomen Agilityliitto (SAGI). SAGI är skyldig att skicka en förteckning över beviljade tävlingar till Kennelklubben för publicering.
Tävlingen
hålls

Anhållan hos
SAGI

Anmälan
hos
Kennelklubben

1.1–30.4
1.5–31.7
1.8–31.12

31.8
31.12
31.3

30.9
31.1
30.4

Ansökan om internationella prov görs enligt
punkt 1.2.
3.1 FM-BRUKSPROV
Enligt punkt 1.2.
3.2 MENTALTESTER, MH OCH PROV MED
EN PROVFORM OCH HÖGST TIO (10)
HUNDAR
Respektive prov ska ansökas hos 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 som ansökt om provet ska underrättas i
god tid om avslag av ansökan eller om änd-

Den som ansökt om provet ska underrättas i
god tid om avslag av ansökan eller om ändringar som gjorts till ansökan av den som
beviljar provet.
6. PROVPROTOKOLL
Den arrangerande föreningen skickar granskade resultat och provprotokoll till det kenneldistrikt, inom vars område provet hålls, inom
en vecka efter avslutat prov.
Kenneldistriktet skickar resultaten inom två
veckor till Kennelklubben. Förfarandet är lika-
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dant då resultaten skickas till SPKL, SVKL
eller SAGI.
7. TILLSTÅND FRÅN FINLANDS VILTCENTRAL ATT HÅLLA HUNDAR OKOPPLADE
UNDER PROV OCH VID TÄVLING
Utgångspunkt: Jaktlagen 51 § och 52 §
Under tiden 1.3–19.8 behövs en dispens av
jaktvårdsdistriktet, i enlighet med 52 § i jaktlagen, att hålla hund okopplad eller för dressering av hunden i sådana prov eller träningar, där hunden inte kan omedelbart kopplas
under provet eller träningen.
Anvisningar:
Tillstånd kan beviljas endast för sådana prov
där villebråd inte störs under fortplantningstiden.
Med andra ord ska provformen vara sådan
att dylikt störande inte sker. Denna precisering kan man stöta på, om man ansöker om
tillstånd för skogs-, fält- eller specialprov för
hönshundar för mars-april månad.
Tillstånd att hålla hundar löskopplade i hundprov beviljas endast för provformer som godkänts av Kennelklubben.
För att minska arbetsmängden lönar sig att
bevilja tillstånd med kollektiva ansökningar
via kenneldistrikt
Ansökan om tillstånd för hundträning görs
huvudsakligen av jaktföreningar på medlemmars vägnar. Ifall den sökande är en enskild
hundägare, finns det skäl att be denne visa
upp jakträttsinnehavarens samtycke för användning av träningsområdet.
En förteckning över de hundprov för vilka
jaktvårdsdistriktet enligt JL 52 § kan bevilja tillstånd att hålla hundar okopplade
under tiden 1.3–19.8:
Brukshundar
- rapport
- i övriga provformer hålls hundarna kopplade
eller så att de omedelbart kan kopplas, och
tillstånd behövs inte
Vinthundar
- lure coursing
Stående fågelhundar
- vatten- och spårarbetsprov
- skogsprov, fältprov
- fjällprov (Enontekis, Enare, Utsjoki) tillstånd
för tiden 1.3–19.8
- specialprov för hönshundar
Övriga fågelhundar
- anlagsprov för retrievers
- jaktprov för retrievers

- anlagsprov för spaniels
Vattenvilt- och övriga vattenprov
- vattenvillebrådsprov för terriers och taxar
- vattenräddningsprov
Jaktvårdsdistriktets tillstånd för löskoppling av
hund behövs inte för hundprov som hålls under 20.8–28.2. Undantag till detta är anlagsprov på björn, som kräver ett särskilt tillstånd
av Finlands Viltcentral.
Älgprov och drevprov på lo omfattas inte av
tillståndsprövningen.
Enligt JL 52 § kan älghundar tränas och prov
för älghundar hållas endast 20.8–31.12 och
drevprov på lo kan arrangeras endast i samband med jakt.
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 /
vid prov.
Att avvika från fredningstiderna vid träning av
hundar och vid prov är förbjudet, och fredat
villebråd får inte störas.
Chefen av det lokala polisdistriktet bör underrättas av detta tillstånd innan åtgärder vidtas.
Tillståndet kan återkallas om missbruk förekommer.
B. ANSÖKAN OM KURSER OCH UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
Kursansökningar behandlas av kenneldistrikt.
Kenneldistriktet skickar uppgift om beviljade
kurser till Kennelklubben. Ansökningar om
kurser som arrangeras av kenneldistrikt och
specialklubbar skickas till Kennelklubben
minst tre månader innan kursen börjar. Ansökan ska vara hos kenneldistriktet senast fyra
månader innan kursen börjar.
Specialklubben meddelar kenneldistriktet om
de kurser som arrangeras inom kenneldistriktets område. Föreningar kan, med avvikelse från tidsfrister ovan, vid behov arrangera utbildning som enbart är avsedd för
egna medlemmar.
För kurser som beviljats av Suomen Palveluskoiraliitto ry, Suomen Vinttikoiraliitto ry
och Suomen Agilityliitto ry gäller att den som
beviljat kursen meddelar Kennelklubben i god
tid om kursen.
C. FÖRSLAG OM FÖRTJÄNSTTECKEN
Framställningar om förtjänsttecken och uppvaktningar, med undantag av framställningar
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om hedersstandar, skickas årligen till Kennelklubbens styrelse före 30.6 eller 31.12.
Särskilda direktiv har trätt i kraft 1.1.2017.

D. VERKSAMHETSBIDRAG
Verksamhetsbidragen anhålls om av Kennelklubben senast i slutet av februari innevarande år.

E. ÅRSANMÄLNINGAR
Kennelklubbens medlemsföreningar meddelar sina respektive medlemsantal och gör
verksamhetsanmälan i Omakoira-tjänsten
senast 30.4.
F. AVVIKELSE FRÅN BESTÄMMELSERNA
Kennelklubbens styrelse kan av särskilda
skäl avvika från bestämmelserna i dessa regler.

BILAGA 3

ANSVAR FÖR ARRANGEMANG AV RIKSOMFATTANDE KILPA-, HAUKKU- OCH HIRVENHAUKUT-MATCHER
Enligt kenneldistrikt (roterar med 16 års mellanrum) Ö=Östra. N=Norra, V=Västra och S= Södra divisionen

ÅR
2022
2023
2024
2025
2026

KILPA-MATCHEN

HAUKKU- MATCHEN

HIRVENHAUKUT- MATCHEN

S: Egentliga Finland
Ö: Stor-Savolax
N: Kajana
V: Norra Tavastland
S: Kymmene

N: Lappland
V: Satakunta
S: Kymmene
Ö: Mellersta Finland
N: Mellersta Österbotten

V: Norra Tavastland
S: Södra Tavastland /Salpausselkä
Ö: Norra Karelen
N: Norra Österbotten
V: Södra Österbotten

BILAGA 4
ANSVAR FÖR ARRANGEMANG AV KVALPROV TILL RIKSOMFATTANDE KILPA-, HAUKKU- OCH
HIRVENHAUKUT-MATCHER

ÅREN

2014,2018,2022,2026

2015,2019,2023,2027

2016,2020,2024,2028

2017,2021,2025,2029

HAUKKU- MATCHEN

HIRVENHAUKUTMATCHEN

DIVISION

KILPA-MATCHEN

ÖSTRA
NORRA
VÄSTRA
SÖDRA

Stor-Savolax
Mellersta Österbotten
Satakunta
Egentliga Finland

Norra Karelen
Kajana
Norra Tavastland
Nyland / Helsingfors

Norra Savolax
Norra Österbotten
Vasa
Kymmene

ÖSTRA
NORRA
VÄSTRA

Norra Savolax
Lappland
Södra Österbotten

Norra Karelen
Mellersta Österbotten
Satakunta

SÖDRA

Mellersta Finland
Kajana
Vasa
Södra Tavastland /
Salpausselkä

Kymmene

Egentliga Finland

ÖSTRA
NORRA

Norra Karelen
Lappland

Stor Savolax
Norra Österbotten

Mellersta Finland
Kajana

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

Kymmene

Södra Tavastland/

Nyland/Helsingfors

Salpausselkä
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DIREKTIV FÖR IFYLLNING AV PROVPROTOKOLL
PROVRESULTAT
Ifall elektronisk resultatregistrering används i provformen kan granskningen centraliseras och i tillämpliga
delar automatiseras. Det finns inte längre granskare för enskilda kenneldistrikt.
Tekniska fel som upptäckts vid granskning av protokoll bör meddelas till överdomaren och den tävlande.
Individuella provprotokoll för resultat som sparats via Omakoira-tjänsten skickas till Showlink, som skickar
provprotokollen vidare till specialklubbar, ifall provarrangören inte har kontaktuppgifter till specialklubbar för
hundar som deltagit i provet.
Provresultat ska skickas elektroniskt inom en (1) vecka för överdomarens godkännande och överdomaren ska granska och godkänna resultaten inom två (2) veckor.

Individuella provprotokoll som skickas till Kennelklubben skickas till adressen:
Finska Kennelklubben – Showlink Oy
PB 20
79101 LEPPÄVIRTA
eller
koetuloskorjaukset@kennelliitto.fi
Om överdomaren inte har tillgång till Omakoira, bör hen skicka ett undertecknat provprotokoll till
adressen ovan för att godkänna resultaten.
OBS! Resultat från bruks- och räddningshundprov, mentaltest, MH-beskrivning, lydnadsprov, hunddans och
rallylydnad skickas till Suomen Palveluskoiraliitto via deras resultattjänstsystem
https://tulospalvelu.virkku.net/. Resultat från vinthundsprov skickas till Suomen Vinttikoiraliitto via tävlingsdatasystemet https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/ och agilityresultat till Suomen Agilityliitto via tävlings- och
resultattjänsten https://kitu.agilityliitto.fi/. Resultaten förmedlas till Kennelklubben från dessa förbund.
Resultat för provformer där Koiratietokanta https://koiratietokanta.fi/sv/ används kommer via detta datasystem. Sådana provformer är bl.a. drevprov, prov för stående fågelhundar, älgprov och anlagsprov på björn.
I provprotokollets anmärkningskolumn antecknas eller i sparningssystemet kryssas för, i enlighet med respektive provregler och -direktiv, t.ex.:
‐ Föraren avbröt (Keskeytti)
‐ Domaren avbröt (Keskeytettiin)
- Avstängd från provet (Suljettu)
‐ Avstod (Luopui)
‐ Diskvalificerad (Hylätty)
Frånvarande hundar antecknas inte i resultaten.
I provregler och -direktiv fastställs vilket resultat eller anteckning hunden erhåller i varje enskilt fall.
- inget resultat
0 och eventuella poäng
pris och eventuella poäng
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INTERNATIONELLA PROV
Certifikat antecknas för hund, som vid internationellt prov erhåller ett internationellt prov- eller tävlingscertifikat; CACIT, CACIOB, CACIAG, CACIL och även reserv-CACIT, reserv-CACIOB, reserv-CACIAG och reservCACIL ifall överdomaren föreslagit det.
Kennelklubben meddelar till FCI uppgifterna om den hund som erhållit certifikatet. FCI skickar certifikatkortet
till Kennelklubben efter att ha registrerat resultatet. Kennelklubben skickar certifikatkortet till hundägaren, om
en ägaranmälan för respektive hund har gjorts hos Kennelklubben. I annat fall skickas kortet till provarrangören.
OBS! Resultat bör tillställas FCI inom tre månader från ett internationellt prov för bekräftelse av
CACIT, CACIOB, CACIAG och CACIL.

ÖVRIGA DIREKTIV OM IFYLLNING AV PROVPROTOKOLL
RESULTAT
Klassbeteckningar:

SOV = sim- och räddningsprov (VEPE)
NUO = unghundsklass
ALO = nybörjarklass
AVO = öppen klass
VOI = segrarklass
EVL = elitklass
LUT grader = anlagsprov för grythundar

soveltuvuuskoe
nuorten luokka
alokasluokka
avoin luokka
voittajaluokka
erikoisvoittajaluokka
luolakoirien taipumuskoe

Resultatalternativ:

1. = första pris
2. = andra pris
3. = tredje pris
- = föraren avbröt/avstod (keskeytti, luopui)
0 = domaren avbröt/avstängd från provet (keskeytettiin, suljettu)

Poäng: antecknas med arabiska siffror i de provformer där poäng tilldelas
I anmärkningskolumnen:

PROVTYP
1 Drevprov

föraren avbröt (keskeytti)
domaren avbröt (keskeytettiin)
SERTK
= certifikat
CACIT
= certifikat i internationellt prov
CACIL
= certifikat i internationell tävling för vinthundar
CACIOB
= certifikat i internationellt lydnadsprov
CACIAG
= certifikat i internationell agilitytävling
CACITRL
= certifikat i internationellt vallhundsprov

PROVFORM
1 Drevprov
2 Drevprov för beagle
3 Drevprov på räv
4 Drevprov på lo
5 Drevprov för drever
6 Drevprov på räv för drever
7 Drevprov för taxar

FÖRKORTNING
AJOK
BEAJ
KEAJ
IAJOK
DRAJ
DKAJ
MÄAJ

2 Prov för skällande fågelhund

8 Prov för skällande fågelhund

LINT

3 Prov på storvilt

9 Älgprov

HIRV
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10 Anlagsprov på björn

KARH

4 Spårprov

11 Älgspårprov
12 Spårprov på skadat hjortdjur
13 Viltspårprov
14 Spårprov för blodhundar

HIRV-J
VAHI
MEJÄ
HIJÄ

5 Prov för stående fågelhundar

15 Specialprov för stående fågelhundar
16 Fältprov för stående fågelhundar
17 Skogsprov för stående fågelhundar
18 Fjällprov för stående fågelhundar

KAER
KAKE
KAME
KATU

6 Prov för retrievers

19 Anlagsprov för retrievers
20 A-jaktprov för retrievers
21 B-jaktprov för retrievers
22 Praktiskt jaktprov för retrievers
23 Working test för retrievers

NOU
NOME-A
NOME-B
NKM
NOWT

7 Prov för spaniels

24 Anlagsprov för spaniels
25 Jaktprov för spaniels
25b Jaktprov för spaniels – vattenfågel
26 Jaktprov för wachtelhund
27 Skogsprov för wachtelhundar

SPA
SPME
SPME-V
WACH
WACH-M

8 Grytprov

28 Anlagsprov för grythundar
29 Naturgrytsrevidering
30 Jaktprov för grythundar
31 Vattenvillebrådsprov för terriers och taxar
32 Anlagsprov för dvärgtaxar

LUT
LUO
LUME
VERI
PIKA

9 Prov för arktiska draghundar

33 Arbetsprov för slädhundar
34 Tävlingsprov för slädhundar
35 Prov i weight pulling för alaskan malamute

REKÄ
REK
KVK

10 Prov för vinthundar

36 Kapplöpning för vinthundar
37 Lure Coursing
37b Lure Coursing - synjagande
38 Lure Coursing i släpp

VIR
VIC
VIC-R
VIC-A

11 Vattenräddningsprov

39 Vattenräddningsprov

VEPE

12 Vallhundsprov

40 Vallhundsprov för australian kelpie
och bordercollie
41 Vallhundsprov
42 Anlagsprov i vallning
43 Förprov i vallning

PAIM-BC&AK

13 Bruksprov

44 Behörighetsprov (BH)
45 Spår
46 Sök
47 Rapport
48 Skydd
49 Kombiprov
50 Specialspår (FH)
51 Ledarhundsprov
52 Dragprov, nordisk stil

PAKK
PAJÄ
PAHA
PAVI
PASU
PAEK
PAEJ
PAOP
PAVH

14 Räddningshundprov

53 Spårprov för räddningshundar nationell

PEJÄ

PAIM
PAIM-T
PAIM-E
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54 Sökprov för räddningshundar
55 Ruinsök A-prov
56 Ruinsök B-prov
57 Sjöräddningsprov
58 Lämplighetsprov internationell
59 Spår A-prov
60 Spår B-prov
61 Sök A-prov
62 Sök B-prov
63 Ruinsök A-prov
64 Ruinsök B-prov

PEHA
PERA-A
PERA-B
PEME
PESO
PEJÄ-A
PEJÄ-B
PEHA-A
PEHA-B
PERA-A
PERA-B

15 Mentaltest

65 Mentaltest

LTE

16 Mentalbeskrivning

66 Mentalbeskrivning Hund

MH

17 Lydnadsprov

67 Lydnadsprov

TOKO

18 Agilitytävlingar

68 Agilitytävling (agilitybana)
68b Agilitytävling (hoppbana)

AGI-A
AGI-H

19 Hunddans

69 Heelwork to Music
69b Freestyle

KT-HTM
KT-FS

20 Rallylydnad

70 Rallylydnad

RT

21 Nosework

71 Nosework

NW

KENNELDISTRIKT OCH DISTRIKTSNUMMER

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Etelä-Hämeen kennelpiiri ry.
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
Kainuun kennelpiiri ry.
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
Keski-Suomen kennelpiiri ry.
Kymenläänin kennelpiiri ry.
Lapin kennelpiiri ry.
Varsinais-Suomen kennelpiiri ry.
Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry.
Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry.
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
Pohjois-Savon kennelpiiri ry.
Salpausselän kennelpiiri ry.
Satakunnan kennelpiiri ry.
Suur-Savon kennelpiiri ry.
Uudenmaan kennelpiiri ry.
Vasa kenneldistrikt rf. – Vaasan kennelpiiri ry
Ålands kenneldistrikt rf.
Helsingin seudun kennelpiiri ry.
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Anvisningar för registrering av provresultat i Omakoira
Allmänt
Provresultat kan registreras i realtid via Omakoira-tjänsten. Resultat kan sparas via Omakoiratjänsten bl.a. i följande provformer: MEJÄ, HIJÄ, KAER, KAKE, KATU, KAME, KVK, LUT, LUO,
LUME, MÄAJ, NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-T,
REK, REKÄ, SPA, SPME, SPME-vesit, SPME-V, VEPE, VERI, WACH och WACH-M och NW.
Provdokument behöver inte längre skickas till kenneldistrikt för prov som sparats elektroniskt.
-

Ansvarig provfunktionär registrerar resultaten för enskilda hundar. Frånvarande hundar
antecknas inte.

-

Överdomaren får ett meddelande per e-post när resultaten har registrerats. Hen
granskar uppgifterna (hundar, resultat), korrigerar dem vid behov samt godkänner dem
i Omakoira-tjänsten.

-

Efter att resultaten har godkänts kan de korrigeras endast genom anspråk på rättelse.

-

Resultaten visas i grått i avelsdatasystemet när provfunktionären har sparat dem. Resultatet är officiellt när överdomaren har godkänt det.

-

Individuella provprotokoll bör skickas vidare till Showlink för utsändning till
specialklubbar (inte till protokollgranskaren). Individuella provprotokoll kan
också skickas direkt till specialklubben.

Om en utländsk hund deltar i provet, bör hundens registreringsbevis skickas till Kennelklubben (koetuloskorjaukset(at)kennelliitto.fi) på förhand som e-postbilaga för att hundens resultat ska kunna sparas. Anvisningar om provfunktionärens möjligheter att spara en utländsk
hund finns i slutet av denna instruktion.
Om en utländsk domare bedömer vid provet, bör uppgift om domarens bedömningsrätt skickas till
Kennelklubben (koki-toimikunta(at)kennelliitto.fi) före provet, så att domaren kan bedöma och kan
väljas till den domare som bedömt hunden.
Fliken Evenemang visas för en ansvarig provfunktionär i Omakoira-tjänsten. Under denna flik
finns punkten ”Prov” och under den ”Ansvarig provfunktionär”, när personen i fråga har godkänts som ansvarig provfunktionär för något prov.
Här visas de prov där du tjänstgör som ansvarig provfunktionär:
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Registrering av resultat
Öppna provevenemanget genom att klicka på datumlänken som visas under rubriken Prov. Provets uppgifter visas på skärmen.
Nere på sidan visas punkten ”Provets resultat”, via den kan du spara resultat.

Genom att klicka på länken ”Gå till registrering av provresultat” kommer du direkt till registreringen
av provresultat.
Du kan dela rätten att registrera resultat t.ex. till provsekreteraren under punkten ”Sändning av länk
till resultatregistrering till en annan användare” Den som registrerar resultaten ska vara medlem i
Kennelklubben och för att kunna skicka länken behövs användarens släktnamn och medlemsnummer.

Såhär sparar du resultatet:
-

Ange hundens registernummer och därefter uppgifter i anslutning till resultatet. Vilka uppgifter (resultat, specificering, poäng, mm.) som anges beror på vilken provform det är fråga
om.
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- Klassen hålls automatiskt densamma resultat efter resultat – bara då klassen byts finns det behov att välja klass separat
- registernumrets initialer (FI) behöver inte anges för finskregistrerade hundar
- i FM-prov kan uppgiften MESTARI läggas till i hundens resultat och i riksmatcher för inhemska
raser uppgiften MESTARUUS. Dessa uppgifter granskas alltid på Kennelklubben.
- systemet granskar att hunden resultatet sparas för har rätt att delta i resp. provform
I punkten "Evenemangets tilläggsuppgifter” sparas bl.a. överdomarens berättelse:

När resultaten har sparats, kryssa för punkten ”Uppgifterna har sparats och resultaten kan skickas
till överdomaren för godkännande”. Klicka därefter på ”Skicka”.
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Vid det här skedet ändras provets status och resultaten visas redan i avelsdatasystemet, dock på
ett avvikande sätt (i grått) eftersom resultaten inte ännu är officiella.
Provarrangören kan inte längre ändra resultaten när dessa har antecknats som färdiga. Du får
ännu uppgift om att begäran om granskning av resultat har skickats till provets överdomare:

Därefter går överdomaren till Omakoira-tjänsten för att bekräfta resultaten under ”Evenemang /
Prov”. När överdomaren har bekräftat resultaten är de officiella.

Överdomare
Överdomare får ett e-postmeddelande med en länk till sparning av resultat. Om överdomaren har
flera prov att godkänna visas dessa i en lista.
-

Välj provet vars resultat du granskar.

Om hundens resultat har angetts fel kan du ändra på det genom att klicka på hundens registernummer, varefter du kan korrigera resultatet.
-

Skriv överdomarens berättelse om den fortfarande saknas och godkänn provet genom att
kryssa för punkten ”Jag godkänner resultaten” och klicka på ”Skicka”.
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Nu är provet färdigt.

Registrering av resultat från prov som pågår hela provsäsongen
För säsongsprov antecknas enskilda resultat. Vid registrering av resultat anges först datum och
därefter resultat.
-

Välj ”Säsongsprov” i menyn till vänster. Provet öppnas i slutet av listan.

Ange information om evenemanget
- Välj provets startdatum och ort. Ange vid behov tilläggsinformation om platsen.
- Spara uppgifterna
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Ange resultat
-

Ange hundens registernummer och tryck på tabulator

-

Ange uppgifter om resultatet och klicka på Spara

-

När uppgifter om resultatet har granskats, skriv överdomarens berättelse genom att välja
”Evenemangets tilläggsuppgifter”.

-

Kryssa för punkten ”Jag godkänner resultaten”

Anvisningar för sparning av uppgifter om en utländsk hund i samband med resultatsparning.
Ange hundens registernummer och klicka Enter. Du får ett meddelande om hunden inte hittas i
Kennelklubbens register.
-

Klicka på ”Ja”-knappen i meddelandet.
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Ange hundens uppgifter och klicka till sist på ”Spara”.

Resultatfälten visas genast efter att hundens uppgifter har sparats.
-

Spara hundens resultat.
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KENNELKLUBBENS PROVPROTOKOLL
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RASKODER
1/22
A
186
228
247
7
255
243
254
344
908
303
916
286
998
301
167
46
20
287
293
342
351
8
307

affenpinscher
afghanhund
aidi
airedaleterrier
akita
alaskan malamute
alpenländische dachsbracke
american akita
american eskimo dog
american foxhound
american hairless terrier
american staffordshire terrier
american toy fox terrier
american water spaniel
amerikansk cocker spaniel
appenzeller sennenhund
ariegeois
australian cattle dog
australian kelpie
australian shepherd
australian stumpy tail cattle dog
australisk terrier
azawakh

B
105
43
34
35
36
163
217
161
290
271
44
9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
194
176
45
215
250
25
300
84
912
196
297
10
193

barbet
basenji
basset artésien normand
basset bleu de gascogne
basset fauve de bretagne
basset hound
bayersk viltspårhund
beagle
beagle harrier
bearded collie
beauceron
bedlingtonterrier
belgisk vallhund
belgisk vallhund, groenendael
belgisk vallhund, laekenois
belgisk vallhund, malinois
belgisk vallhund, tervueren
bergamasco
berger picard
berner sennenhund
bichon frisé
bichon havanais
billy
black and tan coonhound
blodhund
bluetick coonhound
bolognese
border collie
borderterrier
borzoi

155
140
171
191
144
202
63
180
177
179
133
134
115
95
113
19
315
157
11

bosanski ostrodlaki gonic barak
bostonterrier
bouvier des ardennes
bouvier des flandres
boxer
bracco italiano
brandlbracke
braque d'auvergne
braque de l´ariege
braque du Bourbonnais
braque francais, type gascogne
braque francais, type pyrénées
braque saint-germain
breton
briard
briquet griffon vendéen
broholmer
bullmastiff
bullterrier

C
4
273
343
173
173.1
173.2
93
170
368
340
136
335
332
245
246
333
263
28
218
218.1
218.2
288
901
205
353
350
357
349
199
109
5
283
279
110

cairnterrier
canaan dog
cane corso
cao da serra da estrela
cao da serra da estrela, korthårig
cao da serra da estrela, långhårig
cao da serra de aires
cao de castro laboreiro
cão de gado transmontano
cao fila de sao miguel
cavalier king charles spaniel
centralasiatisk ovtcharka
ceskoslovensky vlcak
cesky fousek
ceskyterrier
chart polski
chesapeake bay retriever
chien d´artois
chihuahua
chihuahua, korthårig
chihuahua, långhårig
chinese crested dog
chodsky pes
chow chow
cimarrón uruguayo
ciobanesc romanesc carpatin
ciobanesc romanesc de bucovina
ciobaonesc romanesc mioritic
cirneco dell'etna
clumber spaniel
cocker spaniel
coton de tuléar
crnogorski planinski gonic
curly-coated retriever
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D
153
168
911
356
299
143
292
116
224
130
203
185
183
183.3
183.1
183.2
183.4

dalmatiner
dandie dinmont terrier
dansk spids
dansk-svensk gårdshund
deutsche bracke
dobermann
dogo argentino
dogue de bordeaux
drentsche patrijshond
drever
dunkerstövare
dvärgpinscher
dvärgschnauzer
dvärgschnauzer, peppar & salt
dvärgschnauzer, svart
dvärgschnauzer, svart & silver
dvärgschnauzer, vit

E
149
2
125
905
13
47
106
114
920
175
108
366
291

engelsk bulldogg
engelsk setter
engelsk springer spaniel
engelsk-rysk stövare
english toy terrier
entlebucher sennenhund
épagneul bleu de picardie
épagneul de pont-audemer
épagneul de saint-usuge
épagneul francais
épagneul picard
estnisk stövare
eurasier

F
248
123
225
189
49
51
121
159
220
316
219
101
G
285
281
111
354
6
87
999
33
22
235.3
235.1
235.2

faraohund
field spaniel
fila brasileiro
finsk lapphund
finsk spets
finsk stövare
flat-coated retriever
foxhound
francais blanc et noir
francais blanc et orange
francais tricolore
fransk bulldogg
galgo espanol
gammel dansk hönsehund
golden retriever
gonczy polski
gordon setter
gos d'atura catalá
gotlandsstövare
grand basset griffon vendéen
grand bleu de gascogne
grand danois, blå
grand danois, gul och tigrerad
grand danois, svart och harlekin

21a
282
158
080
81
80
82
32
107
66
17
58
274
H
267
132
213
295
214
261
223
223.2
223.3
223.1
308
190
277
266
907

grand gascon saintongeois
grand griffon vendéen
greyhound
griffoner
griffon belge
griffon bruxellois
petit brabancon
griffon bleu de gascogne
griffon d'arret a poil dur/korthals
griffon fauve de bretagne
griffon nivernais
grosser schweizer sennenhund
grönlandshund
haldenstövare
hamiltonstövare
hannoveransk viltspårhund
harrier
hellinikos ichnilatis
hokkaido
hollandse herdershond
hollandse herdershond, korthårig
hollandse herdershond, långhårig
hollandse herdershond, strävhårig
hollandse smoushond
hovawart
hrvatski ovcar
hygenstövare
hälleforshund

I
302
40
330
139
160
124
289
151
152
200

irish glen of imaal terrier
irish soft coated wheaten terrier
irländsk röd och vit setter
irländsk terrier
irländsk varghund
irländsk vattenspaniel
isländsk fårhund
istarski kratkodlaki gonic
istarski ostrodlaki gonic
italiensk vinthund

J
345
206
262
42

jack russell terrier
japanese chin
japansk spets
jämthund

K
317
331
48
328
3
128
318
53
241
334
296

kai
kangal çoban köpegi
karelsk björnhund
kaukasisk ovtcharka
kerry blue terrier
king charles spaniel
kishu
komondor
kopo
korea jindo dog
korthårig collie
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57
119
278
192
54
122
298
70
360
226
284
145
227
102
156
117
233

korthårig magyar vizsla
korthårig vorsteh
kraski ovcar
kromfohrländer
kuvasz
labrador retriever
lagotto romagnolo
lakelandterrier
lancashire heeler
landseer
lapsk vallhund
leonberger
lhasa apso
liten münsterländer
långhårig collie
långhårig vorsteh
löwchen

M
240
925
65
71
201
924
264
197
918
918
359
253
238

magyar agar
mali međimurski pas
malteser
manchesterterrier
maremmano-abruzzese
markiesje
mastiff
mastino napoletano
miniature american shepherd
miniature american shepherd
miniatyrbullterrier
mops
mudi

N
314
50
259
272
276
237
265
242
268
72
312

nederlandse kooikerhondje
newfoundlandshund
nihon teria
norfolkterrier
norrbottenspets
norsk buhund
norsk lundehund
norsk älghund, grå
norsk älghund, svart
norwichterrier
nova scotia duck tolling retriever

O
52
16
294
252

ogar polski
old english sheepdog
otterhound
owczarek podhalanski

P
77.1
339
207
187
90
321
249

papillon
parson russell terrier
pekingese
perdigueiro português
perdiguero de burgos
perro de pastor mallorquin
perro dogo mallorquin

310
310.3
310.2
310.1
67
31
21
77.2
184
909
329
89
89.2
89.1
94.11
94.12
94.13
94.21
94.22
94.23
1
24
251
30
37
154
910
346
172.32
172.31
172.21
172.22
172.12
172.11
172.4
216
55
55.2
55.1
56
137
92
138
141

perro sin pelo del perú
perro sin pelo del perú, liten
perro sin pelo del perú, mellan
perro sin pelo del perú, stor
petit basset griffon vendéen
petit bleu de gascogne
petit gascon saintongeois
phalène
pinscher
plott
podenco canario
podenco ibicenco
podenco ibicenco, korthårig
podenco ibicenco, strävhårig
podengo português, cerdoso/grande
podengo português, cerdoso/medio
podengo português,
cerdoso/pequeno
podengo português, liso/grande
podengo português, liso/medio
podengo português, liso/pequeno
pointer
poitevin
polski owczarek nizinny
porcelaine
portugisisk vattenhund
posavski gonic
prazský krysarík
presa canario
pudel, dvärg, grå/aprikos/röd
pudel, dvärg, svart/brun/vit
pudel, mellan, svart/brun/vit
pudel, mellan, grå/aprikos/röd
pudel, stor, grå/aprikos/röd
pudel, stor, svart/brun/vit
pudel, toy
pudelpointer
puli
puli, vit
puli, övriga färger
pumi
pyrenéerhund
pyreneisk mastiff
pyreneisk vallhund, korthårig
pyreneisk vallhund, långhårig

R
96
917
914
146
181.2
181.1
181.3
147
913
352.1
352.2
923
906

rafeiro do alentejo
rat terrier
ratonero bodeguero andaluz
rhodesian ridgeback
riesenschnauzer, peppar & salt
riesenschnauzer, svart
riesenschnauzer, svart & silver
rottweiler
russkaja tsvetnaja bolonka
russkiy toy. korthårig
russkiy toy. långhårig
rysk spaniel
rysk stövare
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304
120

rysk-europeisk lajka
röd irländsk setter

135
903
326

S
311
204
269
212
61.1
61.2
41
313
131
83
182.2
182.1
60.1
60.2
60.3
60.4.
59.1
59.2
59.3
59.4
166.2
166.1
74
337
198
229
309
88
257
208
319
270
236
164
73
75
188
142
320
244
12
129
91
336
165
150
61
222
76
232
118
169
239
98
127
327

saarloos wolfhond
sabueso espanol
saluki
samojedhund
sankt bernhardshund, korthårig
sankt bernhardshund, långhårig
sarplaninac
schapendoes
schillerstövare
schipperke
schnauzer, peppar & salt
schnauzer, svart
schweiziska små stövare, berner
schweiziska små stövare, jura
schweiziska små stövare, luzerner
schweiziska små stövare, schwyzer
schweizisk stövare, berner
schweizisk stövare, jura
schweizisk stövare, luzerner
schweizisk stövare, schwyzer
schäfer
schäfer, långhårig
sealyhamterrier
segugio italiano, släthårig
segugio italiano, strävhårig
serbski trobojni gonic
shar pei
shetland sheepdog
shiba
shih tzu
shikoku
siberian husky
silky terrier
skotsk hjorthund
skotsk terrier
skye terrier
sloughi
slovakisk cuvac
slovensky hrubosrsty stavac (ohar)
slovenský kopov
släthårig foxterrier
smålandsstövare
spansk mastiff
spansk vattenhund
spinone
srpski gonic
st. bernhardshund
stabijhoun
staffordshire bullterrier
stichelgaariger deutscher vorsteh
stor münsterländer
strävhårig foxterrier
strävhårig magyar vizsla
strävhårig vorsteh
sussex spaniel
svart terrier

T
348
148
148.23
148.33
148.13
148.22
148.32
148.12
148.21
148.31
148.11
902
341
358
338
230
231
209
68
355
260
919
97.42
103
97.2
97.21
97.22
97.1
97.4
97.43
97.41
97.3
97.33
97.31

svensk lapphund
svensk vit älghund
syd-rysk ovtcharka

97.32
97.5

taiwan dog
tax
tax, korthårig
tax, långhårig
tax, strävhårig
dvärgtax, korthårig
dvärgtax, långhårig
dvärgtax, strävhårig
kanintax, korthårig
kanintax, långhårig
kanintax, strävhårig
tenterfield terrier
terrier brasileiro
thai bangkaew dog
thai ridgeback dog
tibetansk mastiff
tibetansk spaniel
tibetansk terrier
tiroler bracke
tornjak
tosa
treeing walker coonhound
tysk spets, kleinspitz, vit
tysk jaktterrier
tysk spets, grosspitz
tysk spets, grosspitz, svart och brun
tysk spets, grosspitz, vit
tysk spets, keeshond
tysk spets, kleinspitz
tysk spets, kleinspitz, andra färger
tysk spets, kleinspitz, svart och brun
tysk spets, mittelspitz
tysk spets, mittelspitz, andra färger
tysk spets, mittelspitz, svart och
brun
tysk spets, mittelspitz, vit
tysk spets, pomeranian

V, W
347
195
915
14
306
104
99.1
99.2
38
39
126
78
85
100
221
162

vit herdehund
volpino italiano
vostochno-evropeiskaya ovcharka
västgötaspets
västsibirisk lajka
wachtelhund
weimaraner, korth.
weimaraner, långh.
welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
welsh springer spaniel
welshterrier
west highland white terrier
westfälische dachsbracke
wetterhound
whippet
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X
234
234.3
234.2
234.1

xoloitzquintle
xoloitzquintle, liten
xoloitzquintle, mellan
xoloitzquintle, stor

Y
365
86

yakutian laika
yorkshireterrier

Ö
64
305

österreichischer pinscher
östsibirisk lajka

OFFICIELLA TITLAR
RIKSMATCHER FÖR INHEMSKA RASER
Provets namn
Haukku-matchen
Hirvenhaukut-matchen
Kilpa-matchen

Titel
MMM-

Specialklubb / ras
Finska Spetsklubben / finsk spets
Finska Spetsklubben / karelsk björnhund
Finska Stövarklubben / finsk stövare

MESTARUUS JA SUOMENMESTARUUS KILPAILUT
Agility-FM
FM- drevprov på räv för american fox hound
FM-drevprov för bassetraser
Ajovoittaja-matchen för beagle
Finsk Drevmästerskapsmatch för drever
Ajomestari-matchen för estniska stövare
Hirvimestaritar-matchen

SMRMMMMAMMR-

Hirvimestaruus-matchen

M-

Kenttien voittaja
Kettukilpa

MKKKT-SMFM-tävlingar i hunddans
KT-VSMFM-älgprov för lajka
MFM-viltspårprov
JMFM-drevprov för taxar
MFM-jaktprov för retrievers, B-prov
NMFM-jaktprov för retrievers, A-prov
FTWFM-prov för retrievers, WT-prov
WTWFM-prov för brukshundar, räddningshundar och Mi specialspår (FH)
FM-prov för norrbottenspets
MFM-tävling i rallylydnad
RTMFM-tävlingsprov för slädhundar, FM-arbetsprov SM-REKför slädhundar
SM-REKÄRiistakoirakilpailu
MFM-jaktprov för spaniels
MHirviherra-matchen för finsk spets
HHKRKuningatar-matchen för karelsk björnhund
(tikar)
FM-prov i lydnad
TSMFM-prov i skijoring, Nordic style
VKMJänismestaruus för ryska stövare
JMFM i vattenräddningsprov
VMFM-tävlingar för vinthundar,
SRMkapplöpning, lure coursing, lure
SMMcoursing i släpp
SAM-

Finska Kennelklubben / alla raser
Finska Stövarklubben / american fox hound
Finska Bassetklubben / raser underställda Bassetklubben
Finska Beagleklubben / beagle
Finska Dreverklubben / drever
Finska Stövarklubben / estnisk stövare
Finska Jämt- och Gråhundklubben / raser underställda Finska
Jämt- och Gråhundklubben
Finska Jämt- och Gråhundklubben / raser underställda Finska
Jämt- och Gråhundklubben
Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen
Finska Stövarklubben / finsk stövare
Finska Kennelklubben / alla raser
Finska Laikaklubben / lajkor
Turlista / alla raser
Finska Taxklubben / taxar
Finlands Retrieverorganisation / retrievers
Finlands Retrieverorganisation / retrievers
Finlands Retrieverorganisation / retrievers
Suomen Palveluskoiraliitto / brukshundar
Finska Spetsklubben / norrbottenspets
Finska Kennelklubben / alla raser
Finska Siberian Husky-sällskapet / enligt regler
Saksanseisojakerho / raser underställda Saksanseisojakerho
Finlands Spanielförbund / FCI-grupper 8.2 och 8.3
Finska Spetsklubben / finsk spets
Finska Spetsklubben / karelsk björnhund - tikar
Finska Kennelklubben / alla raser
Suomen Palveluskoiraliitto / alla raser
Venäjänajokoirayhdistys / ryska stövare
Turlista / enligt regler
Suomen Vinttikoiraliitto / enligt regler
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ÖVRIGA RIKSMATCHER
Derby
Elit
Junkkari
Kultamalja

DVELITJKM-

Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen
Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen
Saksanseisojakerho / raser underställda Saksanseisojakerho
Hönshundssektionen / raser underställda Hönshundssektionen

LANDSKAMPER / NORDISKA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
Finland-Sverige-Norge-landskamp för stövare, vart
annat år
Nordiskt Mästerskap för stövare, vart annat år
Finland-Sverige-Norge-landskamp för beagle
Finland-Sverige-Norge-landskamp för drever
Finland-Sverige-Norge-landskamp för älghundar
Finland-Sverige-Norge-landskamp i fågelskallprov
NM för retrievers (vart annat år)
NM för brukshundar (NOM)
Nordisk Mästerskapstävling i lydnad
Nordisk Mästerskapstävling i agility

MA-

För stövare

PMPMPMMAPMPMNOMPMPM-

För finska stövare
Beagle (förr BMA-)
Drever (förr DMA-)
Alla raser med rätt att delta i HIRV-prov
Finsk spets
Retrievers
Brukshundar
Alla raser
Alla raser

Titel erhålls automatiskt ifall NM arrangeras (27.10.2003)

ALLMÄNNA DIREKTIV OM FM-TITEL OCH OM ATT REPRESENTERA FINSKA KENNELKLUBBEN
”En hund som är registrerad i Finska Kennelklubbens hundregister kan representera Finska Kennelklubben i
landskamper, nordiska mästerskapstävlingar, EM- och VM-tävlingar.” Beslutetträdde i kraft 1.5.2006.
Följande beslut har gjorts om en persons deltagande i landslaget: Alla lagmedlemmar och lagledaren ska
vara medlemmar i Finska Kennelklubben. Krav på medlemskap gäller från och med 23.5.2001.
Styrelsen har den 23.5.2001 gjort följande beslut om utdelning av FM-titel:
För att matchbidrag ska betalas för tävlingen och för att vinnarhunden ska beviljas en officiell titel som antecknas i registreringsbeviset, ska minst sex hundar som tävlar i högsta klassen i respektive provform delta i
FM-provet. I prov med endast en klass ska samtliga deltagande hundar ha tagit det högsta priset i respektive
provform minst en gång. Styrelsen har den 9.2.2006 även beslutat att följande beslut gäller för alla av Kennelklubben godkända direktiv för arrangemang av FM-prov: ”FM-titel kan uppnås av en hund som är registrerad i Kennelklubbens hundregister.”
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HUNDHÅLLNING OCH LAGSTIFTNING:
JAKTLAG OCH -FÖRORDNING
Jaktförordning 12 §
ANVÄNDNING AV HUND VID JAKT PÅ
HJORTDJUR
Vid jakt på hjortdjur får inte användas
okopplad drivande hund med större
mankhöjd än 39 centimeter.
Jaktlagen 8 kap.
51 § Hundhållning
SKYLDIGHET ATT HÅLLA HUNDAR
KOPPLADE
Från den 1 mars till den 19 augusti skall
hundar som är utomhus hållas kopplade
eller så att de omedelbart kan kopplas.
Vad som sägs i 1 mom. gäller dock inte:
1) hundar som med tillstånd av områdets
ägare eller innehavare hålls på en gårdsplan eller i en trädgård eller på ett omgärdat område som är reserverat för hundar,
2) hundar som är yngre än fem månader,
3) vall-, ledar- eller vakthundar
eller hundar med andra liknande uppgifter,
4) hundar som används för polisens, tullverkets, försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter eller
5) hundar som dresseras för en uppgift
som avses i 3 eller 4 punkten.
Avvikelse från den skyldighet som avses i
1 mom. får göras då andra än drivande
hundar används för jakt. Avvikelse från
förbudet får även göras när hönshundar
eller andra fågelhundar dresseras utan att
fredat vilt ofredas under fortplantningstiden.
52 §
HUNDPROV OCH HUNDDRESSYR
Finlands viltcentral kan ge dispens från
skyldigheten som förskrivs i 51 § 1 mom.
när hundprov anordnas eller hundar
dresseras. Hundproven och dressyren
ska ske så att fredat vilt inte ofredas under sin fortplantningstid.

på hjortdjur anordnas och sådana hundar
dresseras från den 20 augusti till utgången av december.
På motsvarande sätt får jaktprov för hundar som används för annan jakt anordnas
och sådana hundar dresseras från den 20
augusti till utgången av februari. Hundproven och dressyren skall genomföras
så att fredat vilt inte skadas.
För anordnande av jaktprov för hundar
som används för jakt på varg, brunbjörn,
utter och lodjur och då sådana hundar
dresseras krävs dock Finlands viltcentrals
tillstånd.
53 §
HUNDAR PÅ ANNANS OMRÅDE
Utan markägarens eller jakträttshavarens
tillstånd får en hund inte hållas okopplad
på någon annans område.
Markägaren eller jakträttshavaren har rätt
att från området avlägsna hundar som är
där i strid med 1 mom. eller att omhänderta dem. Om ett drev eller skall vid jakt
med hund kommer in på främmande område, skall områdets ägare eller
jakträttshavaren dock låta drevet eller
skallet fortsätta ostört en halv timme. Om
hundägaren inte under denna tid hämtar
sin hund, har områdets ägare eller jakträttshavaren rätt att avbryta drevet eller
skallet samt avlägsna hunden från området eller omhänderta den.
Vad som sägs i 1 mom. gäller inte hundar
som avses i 51 § 2 mom. 3 och 4 punkten.
54 §
RÄTTIGHETER VID ÖVERVAKNINGEN
AV HUNDAR
Om någon som avses i 88 § påträffar en
hund som hålls i strid med stadgandena i
51 och 52 §§, har han rätt att omhänderta
hunden.

Utan hinder av att hjortdjur fredats får
jaktprov för hundar som används för jakt
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55 §
ÅTGÄRDER VID OMHÄNDERTAGANDE AV HUND
Har en hund tagits om hand enligt 53 eller
54
§ skall hundägaren, om han är känd, eller
polisen omedelbart underrättas om omhändertagandet.
En hundägare som vill återfå sin omhändertagna hund skall lösa ut den inom tio
dagar från det han underrättades om omhändertagandet. Om hunden inte löses ut
inom nämnda tid eller inom 15 dagar från
det den som tog hand om hunden underrättade polisen om omhändertagandet,
får omhändertagaren hunden i sin ägo.
Den tidigare ägaren har dock rätt att lösa
ut hunden så länge omhändertagaren har
den i sin besittning, om han betalar lösen
och ersättning enligt 3 mom.
Har en hund omhändertagits av någon
annan än en statlig Myndighet, skall
hundägaren till omhändertagaren betala
lösen som är lika stor som jaktvårdsavgiften samt ersättning för skötseln av hunden.
Har en hund omhändertagits av en statlig
myndighet, skall hundägaren till staten
betala ersättning för skötseln. Om beloppet av ersättningen stadgas genom förordning.
(se jaktförordningen 32 §)
Jaktlag 10 kap
Påföljder för lagstridig verksamhet
72 § JAKTBROTT
74 § JAKTFÖRSEELSE
75 §
BROTT MOT BESTÄMMSELSERNA I
JAKTLAGEN
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