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Allmänna regler och beslut som gäller  

prov och tävlingar inom Kennelklubben 

 

ALLMÄN REGEL OM GODKÄNNANDE ELLER ÄNDRING AV PROV- OCH TÄVLINGSREGLER 
ELLER CHAMPIONATBESTÄMMELSER 

Beslut av fullmäktige 22.11.2009: Nya prov- och tävlingsregler, ändringar till gällande prov- och 
tävlingsregler samt samtliga championatbestämmelser och ändringar till gällande 
championatbestämmelser tas till behandling endast om de specialklubbar eller förbund som nämns i 
respektive regler har vid sina allmänna möten tagit ett beslut om att göra respektive förslag. 

Regeln gäller i den form som godkänts av fullmäktige i minst fem (5) år, varefter ändringar till regeln kan 
föreslås. Av särskilt vägande skäl kan Kennelklubben föreslå ändringar tidigare än så. 

Kennelklubbens styrelse kan på grund av tvingande skäl begränsa deltagandet i prov och tävlingar eller 
utfärda andra särbestämmelser om genomförandet av prov och tävlingar. 

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. 

KASTERADE HANHUNDARS DELTAGANDE I PROV/TÄVLINGAR 

Fullmäktige beslöt 7.5.1994 att deltagande av kastrerade hanhundar i prov och 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 kastrerade tikar. 

DELTAGANDE I PROV OCH TÄVLINGAR UTAN UTSTÄLLNINGSRESULTAT 

Godkänt av Finska Kennelklubbens fullmäktige 3.5.2003. Träder i kraft retroaktivt från 1.1.2003. 
Uppdaterad till följd av ändrade provregler 28.2.2018 

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 taxar (MÄAJ), drevprov (AJOK och BEAJ) samt 
anlagsprov för grythundar (LUT). 

Hunden kan tävla i ovan nämnda klasslösa prov utan utställningsresultat tills den har uppnått 
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det högsta resultatet i respektive provform. 

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. 

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). 

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 

Beslut av styrelsen 15.6.2016 (7/16): 

Styrelsen beslöt 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. 

EFTERLEVNAD AV DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT 

Beslut av styrelsen 12.6.2014: 

Utställningen och provbestyrelsen bör se till att en person, som av disciplinnämnden har ålagts ett förbud att 
delta, inte deltar i prov, tävlingar, utställningar eller tester. 

Ifall arrangören av utställning, prov, tävling eller test har kännedom om att hunden på grund av ett 
disciplinärt beslut inte har rätt att delta, är arrangören av evenemanget skyldig att se till att respektive 
hund/hundar inte tävlar i utställningen/provet/testet. 

ALLMÄNNA DIREKTIV OM RÄTT ATT DELTA I PROV, TÄVLINGAR OCH TESTER 

Beslut av styrelsen 6.2.2020: 

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. 
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 Dessutom ska hunden: 
- vara id-märkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt. 
- fylla gällande bestämmelser avseende hälsa som godkänts av Kennelklubben. 
- vara minst 9 månader gammal. Nedre åldersgränsen kan höjas i enskilda provregler. 
- Hundföraren bör iaktta domarens anvisningar och uppföra sig oklanderligt mot domaren, provets 

funktionärer, andra hundägare, andra som är närvarande och närvarande hundar. Enligt Finska 
Kennelklubbens registrerade stadgar är den som deltar i verksamhet, som lyder under 
Kennelklubben, skyldig att iaktta Kennelklubbens regler och direktiv, vare sig deltagaren var medlem 
eller inte. 

REGISTRERING AV PROV- OCH TÄVLINGSRESULTAT FÖR EN HUND I UTLÄNDSKT REGISTER 

Beslut av styrelsen 21.11.2014: 

Styrelsen godkände registreringen av prov- och tävlingsresultat för 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. 

För digital registrering av resultat bör arrangören skicka registreringsbeviset av en hund i utländskt register 
som bifogad fil till Showlink, så att resultatet kan sparas för hunden. 

OMTAGNING AV TEST AV ENGÅNGSKARAKTÄR EFTER OGILTIGFÖRKLARANDE AV RESULTAT 

Prov- och tävlingskommittén beslöt 8.8.2019 att ett test eller ett prov av engångsnatur eller som annars är 
begränsat till antalet kan göras om efter den karenstid som definieras i regler eller direktiv för grenen i fråga, 
ifall hundens resultat i respektive test eller prov ogiltigförklaras på grund av ett fel som begåtts av arrangören 
eller domaren och som strider mot reglerna eller direktiven. 

ANTAL INTERNATIONELLA PROV PER ÅR 

Prov- och tävlingskommittén beslöt på sitt möte 29.1.2004 om internationella prov som arrangeras i Finland 
att kenneldistrikt, Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Vinttikoiraliitto och Suomen Agilityliitto bör årligen 
förorda endast två internationella prov / provform / kenneldistrikt, dock så att prov med samma arrangör och 
som hålls under två på varandra följande dagar beaktas som ett evenemang. Direktivet trädde i kraft 
1.1.2005. 

Ansökan om ett internationellt prov eller en internationell tävling görs hos FCI endast för provformens högsta 
klass. Eventuella övriga klasser och prov som genomförs på samma plats i respektive provform ansöks som 
nationella prov eller tävlingar. Tilläggsdirektivet träder i kraft 1.1.2020. 

Ansökan om ett internationellt prov eller en internationell tävling görs hos FCI endast för prov som är öppet 
för alla raser som äger rätt att delta i provet. Undantag utgörs av Nordiska mästerskapstävlingar och 
landskamper samt EM- och VM-tävlingar. Tilläggsdirektivet träder i kraft 19.2.2020. 

GRANSKNING AV EN UTLÄNDSK DOMARES RÄTT ATT BEDÖMA 

Finska Kennelklubben påminner om att ett intyg om en utländsk domares rätt att bedöma ska tillställas 
Finska Kennelklubben för att provresultaten, som bekräftats av respektive domare, ska kunna registreras i 
Kennelklubbens system. Provarrangören ska be om intyget av kennelklubben i domarens hemland eller av 
domaren själv. 



4  

Domaren får inte bedöma i provet om arrangören inte får intyget på förhand. Intyget om rätten att bedöma 
skickas till Kennelklubben med provdokumenten. 

Vid digital resultatregistrering ska bekräftelse på domarens rätt att bedöma tillställas Kennelklubben före 
provevenemanget. 


