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Ändring av tidpunkt för eller 

inhibering av prov och tävlingar 

inom Kennelklubben 
Godkänt av Finska Kennelklubbens fullmäktige 21.11.1998. Gäller från 
1.1.1999.  

Ändringar som gjorts senare har streckats under. 

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. (Kennelklubbens fullmäktige 5.5.2005, gäller från 1.8.2005) 

Provets tidpunkt kan ändras endast på följande grunder: 

‐ väderleksförhållandena är orimligt ogynnsamma för hundarna eller skadar dem 

‐ tillgång till provmark inhiberas av orsaker som står utom arrangörens kontroll 

‐ provet kan inte arrangeras på det sätt som förutsätts i reglerna 

‐ plötsligt övermäktigt hinder för domaren, såvida en reserv inte rimligen kan 

ordnas; t.ex. sjukdom, olycka, dödsfall e.d. 

‐ 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. 

Rekommenderade temperaturgränser: 

Alla hundprov och -tävlingar + / - 20 grader. (Kennelklubbens fullmäktige 5.5.2005, gäller från 

1.8.2005) 
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2. INHIBERING AV PROV 

Provets inhibering 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. 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 tidpunkt 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 till provets beviljare, i 

enlighet med direktiv 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. 


