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A. ALLMÄNT BESVÄRSFÖRFARANDE
Besvär kan inte anföras över enligt reglerna utförd bedömning.
Meningsskiljaktigheter
Prov, tävlingar och mentaltester:
Meningsskiljaktigheter på prov, tävlingar och tester skall meddelas till den ansvariga domaren eller
ansvariga överdomaren före provets slut och han skall efter att ha satt sig in i frågan genast
försöka få till stånd ett avgörande. Prov/tävling/lynnestest anses avslutat en timme efter det att
resultaten offentliggjorts.
Om meningsskiljaktigheten inte anmälts på utställningen, provet eller tävlingen har besvärsrätten
gått förlorad.
Överdomaren för provet skall informera om praxis vid besvärsförfarandet åt den som besvärar sig.
Besvärstid, besvärsavgift, fortsatt besvär
Sakägare, som är missnöjd med överdomarens/kommitténs beslut skall inlämna skriftligt besvär till
den som beviljat provet eller distriktet som förordat det, för brukshundsprovens del till finska
Brukshundsförbundet (SPKL), för vinthundsprovens del till finska Vinthundsförbundet, för
agilitytävlingarnas del till finska Agilityförbundet, inom fjorton (14) dagar från det som förorsakat
besväret. Då saken behandlas skall utlåtande från alla berörda parter vara bifogade.
Sakägare anses vara den person, vars fördel beslutet gäller.
Besvärsavgiften är två (2) gånger anmälningsavgiften. Besvärsavgiften skall bevisligen betalas till
den som beviljat provet innan besvärstiden gått ut. Besvärsavgiften gäller inte för provdomaren,
provbestyrelsen eller dess medlem.
Besvärsavgiften återbetalas, då besväret slutgiltigt avgjorts och besväret ansetts vara befogat.
Kenneldistriktet, Brukshundsförbundet och Vinthundsförbundet skall avgöra saken inom sextio (60)
dagar och beslutet skall riktas den som besvärat sig per rekommenderat brev eller på annat
bevisbart sätt.
Sakägare, som är missnöjd med arrangörens beslut, kan besvära sig över beslutet till
Kennelklubbens styrelse inom sju (7) dagar räknat från den tidpunkt, då kännedom om beslutet har
erhållits. Kennelklubbens styrelse kan, om det finns mycket vägande skäl, ta ärendet till
behandling, fastän det allmänna besvärsförfarandet inte skulle ha följts.

Utställningar:
Meningsskiljaktigheter som uppkommit på utställning skall meddelas skriftligt på Kennelklubbens
blankett till en medlem i utställningskommittén. Denne skall efter att ha satt sig in i frågan genast
försöka få till stånd ett avgörande.
Om meningsskiljaktigheten inte anmälts på utställningen har besvärsrätten gått förlorad.
Medlem i utställningskommittén skall vid en förfrågan informera om praxis vid besvärsförfarandet
åt den som besvärar sig.

Besvärstid, besvärsavgift, fortsatt besvär
Sakägare, som är missnöjd med utställningskommitténs beslut skall inlämna skriftligt besvär till
utställningskommittén inom sju (7) dagar från händelsen, som förorsakat besväret. Då saken
behandlas skall utlåtande från alla berörda parter vara bifogade.
Sakägare anses vara den person, vars fördel beslutet gäller.
Besvärsavgiften är två (2) gånger anmälningsavgiften. Besvärsavgiften skall bevisligen betalas till
utställningskommittén innan besvärstiden gått ut.
Besvärsavgiften återbetalas, då besväret slutgiltigt avgjorts och besväret ansetts vara befogat.
Besvärsavgift gäller inte för domaren, utställningskommittén eller en representant för kommittén.
Utställningskommittén skall avgöra saken inom trettio (30) dagar från besvärsskriftens ankomst.
Beslutet skall riktas den som besvärat sig per rekommenderat brev eller på annat bevisbart sätt.

Fortsatt besvär
Sakägare, som är missnöjd med utställningskommitténs beslut, kan besvära sig över beslutet till
det Kenneldistrikt, som beviljat utställningen, inom sju (7) dagar från den tidpunkt, då kännedom
om beslutet har erhållits.
Vid en specialutställning beviljad av rasklubb skall besväret tillställas Kennelklubbens styrelse.
Kenneldistriktet skall avgöra saken inom sextio (60) dagar och beslutet skall riktas den som
besvärat sig per rekommenderat brev eller på annat bevisbart sätt.
Sakägare, som är missnöjd med givna beslut, kan besvära sig över beslutet till Kennelklubbens
styrelse inom sju (7) dagar räknat från den tidpunkt, då kännedom om beslutet har erhållits.
Kennelklubbens styrelse kan, om det finns mycket vägande skäl, ta ärendet till behandling, fastän
det allmänna besvärsförfarandet inte skulle ha följts.

B. ANSPRÅK PÅ RÄTTELSE
Om det under ett prov, tävling eller utställning uppdagas, att ett fel är begånget mot gällande
regler, finns det möjlighet att göra anspråk på rättelse även efter besvärstidens utgång.
Rättelseyrkan görs av rasklubben, utställningskommittén, provets-, tävlingens- eller lynnestestets
ansvariga domare eller kenneldistriktet på basen av sina respektive övervakningsskyldigheter.
Rättelseyrkan riktas till Kennelklubbens styrelse.
Den skall göras inom ett (1) år från att provet, tävlingen eller utställningen har hållits och sändes
även för kännedom till den instans som beviljat provet/utställningen.
Hundägaren skall följa det allmänna besvärsförfarandet.
Kennelklubbens styrelse kan, om det finns mycket vägande skäl, ta ärendet till behandling, fastän
det allmänna besvärsförfarandet inte skulle ha följts.

