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1. Ändamålet med drevprov  

2. Provformer  

3. Rätten att delta och dess begränsningar  

4. SKL-FKK:s Allmänna jävregler  

5. Tillstånd att arrangera prov  

6. Ansökan om provtillstånd  

7. SKL-FKK:s allmänna direktiv om 

uppskjutande av prov och tävling  

8. Överdomaren och hans suppleant  

9. Övriga domare  

10. Anmälan till prov och att utebli från prov  

11. Provens resultat  

12. Rasenlig bedömning  

13. Provklasser  

14. Högkvarter  

15. Provmarkerna  

16. Provets förlopp  

17. Allvarligt hinder under provet  

18. Domaren och hundföraren  

19. Provets bedömningsgrunder  

20. Ändring av domarnas poäng  

21. Särskilda bestämmelser för provverksamheten  

22. Ändringar av reglerna och direktiven  

23. SKL-FKK:s anhållan om ändring 

  



 

BILAGOR  

 
1. SKL-FKK:s allmänna bestämmelser om jäv 

vid utställningar, prov och tävlingar  

2. Uppskjutande eller inhibering av allmänt prov 

eller tävling  

3. Besvärsförfarande och meningsskiljaktigheter 

4. Terminlista  

5. Modell och anvisningar att ifylla 

bedömningskorten vid drevprov för tax  

6. Bedömningskort för drevprov för tax Modell 

och anvisningar att ifylla individuella 

provprotokoll vid drevprov  

7. Individuellt provprotokoll vid drevprov för tax 

Anvisningar att ifylla provprotokol  

8. Poängtabell för drevtiden, hare  

9. Poängtabell för drevtiden, övriga tillåtna 

drevdjur  

10. Medeltalstabell för bedömningen  

11. Kenneldistriktens kodnummer  

12. Direktiv för överdomare vid drevprov  

13. Direktiv för provbestyrelsen  

14. Direktiv för hundföraren  

15. Direktiv för att arrangera provfunktionärs-

utbildning  

16. Domarnas samt överdomarnas utbildning, 

behörighet samt verksamhet  

17. Direktiv för att arrangera FM-drevprov 

 



 

1.  DREVPROVETS ÄNDAMÅL  
1.1 Drevprovens ändamål är att värdera taxen som 

drivande hund och fungera som ledning för det 

fortsatta avelsarbetet, samt att förkovra deras 

utövare och främja deras samarbete och erbjuda 

tävlingsmöjligheter enligt dessa regler. Drevprovet 

har inte som avsikt att skada drevdjuren.  

1.2 Som drevdjur godkännes för tax: hare, räv, rådjur, 

sikahjort, dovhjort samt vitsvanshjort. Vid 

anordnande av drevprov skall lagar och förordningar 

gällande hundprov och fredningstider för viltet 

följas. Drevprovets arrangör kan begränsa drevviltet 

ifall de regionala förhållandena så kräver. 

Hundföraren kan inom dessa begränsningar välja 

drevvilt.  

 

2.  PROVFORMER  
2.1 Drevprov kan till sin karaktär vara allmänna, mellan 

föreningsmedlemmar, rasenliga eller prov i vilka det 

tillämpas särskilda regler och förordningar.  

 

3.  RÄTT ATT DELTAGA I DREVPROV 

SAMT BEGRÄNSNINGAR  
3.1 Rätt att delta i drevprov har hund som fyllt 9 mån 

och uppfyller FCI krav för taxar samt uppfyller 

SKL-FKK: s krav på registrering, ID-märkning samt 

vaccinering. Samt de raser, som SKL-FKK: s 

styrelse har godkänt enligt SML-FTK ansökan. Tax 



 

får delta i drevprov utan utställningsresultat såframt 

den ej tilldelas 1:a pris i drev.  

3.2 Hundar, som ej får delta i prov:  

 löpande tik  

 dräktig tik trettio (30) dygn före nedkomst och 

fyrtiotvå (42) dygn efter valpning  

 sjuk hund. Till överdomarens skyldigheter hör, att 

neka hund som konstaterats sjuk från att delta i 

prov, eller att avbryta pågående prövning av 

ifrågavarande hund. Samma skyldigheter att ingripa 

gäller även för gruppledaren.  

 hund som givits uppiggande ämnen, hormoner 

eller prestationshöjande ämnen (dopning).  

3.3 Provets arrangör och överdomaren kontrollerar 

rätten att delta i provet.  

3.4 Prov kan genomföras, om minst tre (3) hundar 

deltar. Arrangören har rätt att begränsa deltagande 

hundars antal, ifall provets arrangemang så kräver. 

Hundägaren meddelas om deltagande i provet 

snarast efter att anmälningstiden gått ut.  

 

4.  BESTÄMMELSER OM JÄV  
Se SKL-FKK: s regler gällande jäv. Bilaga 1 

 

5.  TILLSTÅND ATT ARRANGERA 

DREVPROV  
Dessa regler gäller för de prov som är beviljade av FCI: 

s, SKL-FKK: s styrelse och kenneldistrikt. FCI beviljar 

rätt att ordna internationella prov. SKL-FKK:s styrelse 



 

beviljar rätten att ordna nationella mästerskapstävlingar, 

samt därtill hörande uttagningsprov samt landskamper. 

Övriga tillstånd att arrangera prov beviljas av 

kenneldistriktet.  

 

6.  ANSÖKAN OM PROVTILLSTÅND  
6.1 Tillståndssökande och ansvarig för 

arrangerandet.  
Den arrangerande föreningen (föreningarna) ansöker 

om provtillstånd, förening bör vara medlem i SKL-

FKK. Medlemskap i rasorganisationen är önskvärt. 

Arrangören utser en kommitté som ansvarar för 

provets praktiska genomförande.  

6.2 Ansökningstermin  
Ansökan om provtillstånd bör vara inlämnat enligt 

SKL-FKK:s fastställda ansökningstider (se bilaga 

4). Godkänt prov bör ordnas på den beviljade 

tidpunkten och kan enbart i undantagsfall uppskjutas 

eller inhiberas.  

6.3 Ansökans innehåll  
Ur ansökan skall framgå arrangerande förening, 

provkommitténs ordförande, funktionärer, provets 

namn och karaktär, deltagarbegränsningar, tidpunkt 

och plats, provklass, deltagaravgiftens storlek samt 

till vem och inom vilken tid anmälan och betalning 

av deltagaravgiften till provet görs. Samtidigt skall 

namnet på överdomaren och dennes suppleant, vilka 

accepterat deltagande, namnges. Överdomaren och 

dennes suppleant bör ej vara medlemmar i den 

arrangerande föreningen.  



 

6.4 Ansökans adressering  
Ansökan tillställs det kenneldistrikt inom vilket 

provet arrangeras. Då arrangörens hemort är utanför 

kenneldistriktet, bör en kopia av provansökan 

tillställas arrangörens eget kenneldistrikt.  

6.5 Annonsering av prov  
Kenneldistriktet sänder en lista över beviljade prov 

som inlämnats inom utsatt tid enligt SKL-FKK:s 

fastställda stadgar samt annonserar provet i 

tidskriften Våra Hundar - Koiramme.  

 

7.  UPPSKJUTANDE ELLER INHIBERING 

AV PROV  
Se SKL-FKK:s allmänna regler om ovan nämnda. 

(Bilaga 2)  

 

 

8.  ÖVERDOMAREN OCH HANS 

SUPPLEANT  
8.1 Överdomaren och dennes suppleant bör vara av 

SKL-FKK auktoriserade som domare i drevprov, 

denne skall dessutom ha giltigt domarkort för 

drevprov och inneha bedömningsbehörighet för 

ifrågavarande prov. Överdomaren skall vara 

medlem i SKL- FKK samt i rasklubb. 

 
  



 

9.  ÖVRIGA DOMARE  
9.1 Hunden bedöms av en eller två prisdomare. Om 

det används två prisdomare, skall alla grupper 

dömas av två domare.  

9.2 Prisdomaren bör inneha giltigt prisdomarkort, 
och bedömningsrättighet.  

9.3 Överdomaren utser en gruppledare bland 

prisdomarna, vars direktiv bör följas. Domarna 

skall vara medlemmar i SKL-FKK eller i någon av 

dess medlemsföreningar.  

9.4 Prisdomaren bör vara fyllda 18 år.  

 

10.  ANMÄLAN TILL PROV OCH 

UTEBLIVANDE FRÅN PROV  
10.1 Anmälan 

Anmälan till prov samt betalning av deltagaravgift, 

kan ske högst en månad eller minst 5 dagar före 

provets början. I tvåveckorsdrevprovet skall 

hundens provdag anmälas genast åt överdomaren 

efter överdomarmötet eller senast två dagar före 

provdagen.  

10.2 Efteranmälan  

Provkommittén har rätt att ta emot senare 

anmälningar, ifall det finns ledig plats i provet.  

10.3 Uteblivande från prov  

Hundförare, som uteblir utan giltig orsak från 

provtillfälle anses ha avbrutit, och är skyldig att 

erlägga deltagaravgift.  



 

Som giltig orsak att utebli från prov kan anses: tik 

som löper, hund eller hundförares sjukdom  

Arrangören bör omedelbart meddelas om förhinder.  

 

11.  PROVRESULTAT  
11.1 Granskning av resultat  

Provets sekreterare kontrollerar alla uträkningar och 

ombesörjer att resultaten fylls i SKL-FKK:s 

provprotokoll samt i hundarnas individuella 

provblanketter och överlåter dem omedelbart till 

överdomaren för granskning. Överdomaren skall 

bekräfta protokollen med sin namnteckning samt sitt 

domarnummer.  

Kenneldistriktet, rasorganisationen samt SKL-FKK 

skall rätta till konstaterade felaktigheter och brister i 

provresultaten.  

11.2 Provresultats överlämning  
Senast en vecka efter provet ska jaktprovkommittén 

sända överdomarens granskade och bekräftade 

provprotokoll och hundarnas individuella 

provprotokoll till den som beviljat provtillståndet.  

Kenneldistriktet ska överlämna provprotokollen 
som tillhör SKL-FKL och rasföreningarna inom två 
veckor efter provet. 

 

12.  RASENLIG BEDÖMNING  
Taxens egenskaper och arbete bedöms enligt de 

regler som SKL-FKK:s styrelse godkänt.  



 

Deltar hund av annan ras, bör domaren inneha 

tillräckliga kunskaper om ifrågavarande hunds 

rasenliga arbetssätt.  

 

13.  PROVKLASSER  
Drevprovet är ett endagsprov där det tävlas i en 

klass, och för vilket används förkortningen MÄAJ.  

Drevprovet kan även ordnas som ett högst 

tvåveckorsprov. Hund som uppnått 1:a pris i ett 

tvåveckorsprov i Finland, får ej delta i ifrågavarande 

provform flera gånger.  

Hunden har dessutom enbart en möjlighet att delta i 

ifrågavarande drevprov, vilket består av två 

drevomgånger under samma dag.  

 

14.  CENTRALPLATSEN (SAMLINGSPLATSEN) 

För provet bör ordnas en samlingsplats som bör vara 

så centralt placerad som möjligt, i förhållande till 

provmarkerna.  

 

15.  PROVMARKERNA  
15.1 Val av provmarker  

För varje deltagande hund bör reserveras ett 

provområde. Dessutom bör reserveras ett tillräckligt 

antal reservområden.  

Provmarkerna bör vara tillräckligt vidsträckta och 

befinna sig tillräckligt långt från varandra.  

Provbestyrelsen beslutar om provområden som 

används.  



 

Före provet börjar, godkänner överdomaren 

provmarkerna för var och en provgrupp.  

15.2 Utlottning av hundarna till provmarkerna  
Efter överdomarens anförande får hundarna sina 

provmarker utlottade, såtillvida arrangemangen inte 

kräver att lottningen utförs tidigare på av 

överdomaren godkänt sätt.  

Om oöverkomliga hinder föreligger efter 

lottdragningen, har överdomaren, i samförstånd med 

ansvarig provfunktionär, rätt att flytta prisdomare 

från en grupp till en annan.  

15.3 Ibruktagande av reservmarker  
Provet skall hållas i den utlottade provmarken. 

Reservmarken kan tas i bruk endast om 

förhållandena i den utlottade provmarken drastiskt 

förändrats, så att hund ej kan prövas i ifrågavarande 

terräng. De reservmarker som reserverats för provet, 

skall anges före provet börjar. Överdomaren ger lov 

till användandet av reservmark. 

 

16.  PROVETS FÖRLOPP  
16.1 Allmänt  

Provet börjar med överdomarens anförande och 

avslutas med överdomarens slutplädering, 

kungörande av resultat samt eventuell prisutdelning.  

Överdomarens anförande hålls på provdagens 

morgon, eller kvällen innan, om arrangemangen så 

kräver. Gruppdomarna bör deltaga i ovannämnda 

tillfälle.  

 



 

16.2 Hundens provtid  
Hunden prövas i två (2) skilda drevomgångar under 

dagen. Prövandet av hunden avslutas, då den 

sammanräknade söktiden är 180+60 minuter, eller 

då drevomgångstiden, sammanlagt 90 min för hare 

eller för övriga drevvilt sammanlagt 120 min, 

förbrukats.  

Provet avslutas senast då det gått sex (6) timmar 

efter det att hunden släppts första gången.  

16.3 Sök  
Hundens söktid är högst 180+60 minuter, dvs. högst 

240 minuter/provdag. Ifall hunden har 180min 

resultatlöst sök, kan hundföraren om han så önskar, 

använda en högst 60min lång tilläggstid för sök. Sök 

godkännes endast på godkänt drevdjur. Om söket 

resulterar i drev av icke godkänt drevdjur, beaktas 

vid bedömningen endast den del av söket som 

hänförs sig till godkänt drevdjur.  

16.4 Drev  
Provdagen består av två drevomgångar.  

För hare är sammanlagda drevomgångstiden 90 min, 

omgångens längd minst 30 min och högst 60 min. 

För övrigt drevvilt är den sammanlagda 

drevomgångstiden 120 min, omgångens längd minst 

40 min och högst 80 min.  

Under drevomgången kan drivas enbart en viltart.  

 

Den återstående tiden för den andra drevomgången 

uträknas enligt den första omgången. Poängtalet 

som motsvarar längden av första drevomgången 



 

avdras från 40. Härav får man längden av 

återstående tid för den andra drevomgången.  

 

Då den första drevomgången slutförts kopplas 

hunden, varefter man förflyttar sig inom 

provterrängen för att ta upp nytt drevvilt.  

Hunden kan dock kopplas på hundförarens begäran 

och förflyttas inom provterrängen för att ta upp nytt 

drevdjur, efter att minst 30 minuters för hare och 

minst 40 minuter för övrigt godkänt drevvilt förflutit 

från upptaget.  

 

Den första drevomgången avslutas senast då det från 

drevets början förflutit 60 minuter på hare eller 80 

minuter på annat godkänt drevvilt, därefter måste 

hunden kopplas och förflyttas till en annan del av 

den utlottade provterrängen för att söka ett nytt 

drevvilt.  

 

Om hundföraren använder sig av den extra, högst 60 

min långa söktiden, har hunden maximalt 60 min 

drevomgångstid till sitt förfogande för hare och 80 

minuter för övrigt drevvilt under endast en 

drevomgång. 

 

Endast drev under skall godkänns. Som tappter 

tolkas då hunden ej följer spår av drevvilt under 

skall.  

Till drevtid räknas ej tapp som är 5 min eller längre. 

Drevtiden räknas i minuter från den pågående 



 

minutens början till den pågående minutens slut. 

Ifall hunden under pågående tappt börjar söka efter 

nytt drevdjur av samma art, bedöms söket enligt 

prisdomarföreskrifterna, men räknas tidsmässigt till 

drevomgångstid.  

Löshet under drev räknas inte in i drevtiden. 

Godkänd drevtid fås då man drar ifrån den tid som 

tappter och löshet kunnat konstateras.  

Medelst pejl och radiosändare erhållen 

skallinformation godkännes inte som drev.  

 

16.5 Uteslutning från prov  
Hund kan avstängas från prov om: dess olydnad stör 

genomförandet av provet, brist på arbetsiver, eller 

om den kan anses vara så lös eller ge så glest skall 

ifrån sig, att prisdomare inte kan följa med drevets 

gång. Hund kan även avstängas från provet om den 

fått 0 poäng i sök eller löshet eller brist på jaktlust.  

Hund kan även avstängas från prov om hundföraren 

avsiktligt bryter mot givna regler, kopplar hunden 

utan prisdomarens tillstånd eller underlåter att följa 

givna direktiv.  

 

16.6 Avbrytande av prov  
Hundföraren kan avbryta drevprovet när han så 

önskar. Drevprovet bedöms tills meddelande om 

avbrytning delgivits prisdomaren.  

 

 

 



 

Drevprovet avbrytas om:  

 Om förhållandena förändrats så att slutförandet 

av provet skulle vara i strid med 

djurskyddslagen. Dylika förhållanden är t.ex. 

skare, istäcke eller hård kyla  

 Hunden skadas under drevprovet, så att fortsatt 

prövning av hunden är mot djurskyddslagen  

 Om naturförhållandena förändras så att 

hundens arbete ej kan bedömas. T.ex. storm.  

 Mörkrets inbrott avbryter provet ( se oskälig 

störning punkt 17 )  

 Ifall provets sista drevtomgång avbryts pga. 

oskälig störning, kan hundföraren avbryta 

provet om han så önskar.  

 Överdomaren beslutar om provet avbryts. I 

terrängen beslutar prisdomargruppens ledare 

ifall överdomaren ej kan nås. Gruppdomaren 

skall informera överdomaren med det snaraste 

om orsaken till att provet avbrutits.  

 

16.7 Uträkning av resultat  
Vid avbrutet prov räknas resultatet.  

Om hunden utesluts eller hundföraren avbryter 

provet, räknas inga resultat  

Orsak till avbrytning av prov eller uteslutningens 

orsak noteras i hundens provprotokoll under 

anmärkningskolumnen. 

  



 

17.  OSKÄLIG STÖRNING UNDER 

PROVETS GÅNG  
17.1 Oskälig störning.  

Oskälig störning under sök eller drev kan uppstå 

oberoende av hunden, och som avbryter hundens 

prövning.  

17.2 Konstaterande av störning  
Om man har orsak att anta att söket eller drevet har 

avbrutits av oskälig störning, skall prisdomaren 

omedelbart utreda orsaken till detta, samt handla 

enligt givna direktiv för prisdomare. Gruppdomaren 

avgör om det kan anses som oskälig störning.  

17.3 Särskilda störningar  
Om ett stort rovdjur eller rovfågel stör hundens 

verksamhet eller utgör en uppenbar fara för hunden 

bör detta alltid utredas, så att missbedömningar inte 

uppstår. Djurarten skall alltid antecknas i det 

individuella provprotokollet.  

 

18.  PRISDOMARE OCH HUNDFÖRARE  
Drevprovet börjar med att hunden kopplas lös på 

den av överdomaren angivna tidpunkten, om inte 

oöverstigliga hinder orsakar förseningen.  

Färdriktningen i provmarkerna ges av gruppledaren 

i samråd med person som är förtrogen med 

markerna. Hundförarens rimliga önskemål tas i 

beaktande.  

Det är förbjudet att störa eller hjälpa hunden under 

sök-, drev- och tapptarbete.  



 

19.  PROVETS BEDÖMNINGSGRUNDER  
19.1 Bedömning  

Provets resultat utgörs av summan av egenskaps- 

och drevtidspoängen  

Hundens arbete under provet bedömes enligt 

följande:  

Drevtid max poäng är 40 p.  

Egenskaper max poäng är 60 p.  

Sammanlagda poäng max 100 p.  

19.2 Drevtidens poäng  
Hare 40 / 90 x drevtid = drevtidspoäng  

Övrigt drevvilt 40 / 120 x drevtid = drevtidspoäng  

Drevviltet avgörs av den drevomgång som gett högst 
poäng enligt drevtiden. Detta antecknas i det 
individuella provprotokollet. 
 
19.3 Egenskapspoäng  

Egenskapspoängen är poäng som ges skilt i 

drevomgångarna.  

Om gruppen har 2 prisdomare som dömer provet, 

fås drevomgångens egenskapspoäng genom att 

räkna domarnas givna poäng i medeltal.  

Den slutliga egenskapspoängen fås genom att räkna 

drevomgångarnas medelpoäng.  

Sök  

Sökets effektivitet = 0 - 10 p  

Arbete på nattslag = 1 - 5 p  

 



 

Skall  

Skallets hörbarhet =  1 - 10 p  

Övriga egenskaper =  1 -   5 p  

Drev  

Drevsäkerhet = 0 –10 p  

Avancering och kontakt med drevdjuret = 1 - 5 p  

Samarbete =  1 -   5 p  

Jaktlust =   0 –10 p  

19.4 Prisvalör:  
1:a pris minst 60 p  

2:a pris minst  50 p  

3:e pris minst  40 p  

Krav för hederspris minst  80 p  

 

20.  ÄNDRING AV PRISDOMARES 

BEDÖMNING  
Till överdomarens uppgift hör att övervaka, att de regler 

och direktiv som är godkända av SKL-FKK:s styrelse 

noggrant följs. Överdomarens skyldighet är att ändra 

bedömning när han är övertygad om, efter att ha hört 

prisdomarens förklaring av provets gång, eller själv 

konstaterat att hundens prestation under provet inte står 

i rätt relation till bedömningen  

 

21.  SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

GÄLLANDE PROVVERKSAMHET  
Bifogat finns särskilda direktiv och anvisningar, som 

berör överdomaren, prisdomarna, hundförare och 



 

provkommittén, vilka SKL-FKK:s och 

rasorganisationernas styrelser godkänt.  

 

22.  ÄNDRINGAR AV REGLERNA OCH 

DIREKTIVEN  
Av rasorganisationens drevprovskommitté föreslagna 

och av fullmäktige godkända regeländringar, stadfästs 

av SKL-FKK:s fullmäktige. De direktiv och 

anvisningar som finns bifogade stadfästs av SKL-

FKK:s styrelsen.  

 

23.  ANHÅLLAN OM RÄTTELSE, 

SKL-FKK:s anhållan om ändring, (bilaga 3) 

  



 

BILAGOR  
 

Bilaga 1 
 

Suomen Kennelliitto – Finska 
Kennelklubben ry:s allmänna 
bestämmelser om jäv 
 

Godkända på Kennelklubbens fullmäktigesammanträde 

17.5.2007. Träder i kraft 1.1.2008. 

1. Domare får inte fungera som utsedd (ledande) 

överdomare under ett prov där hans egen hund eller 

en hund som han enligt överenskommelse har 

besittningsrätt till deltar. En hund som ägs av en 

utsedd (ledande) överdomares familjemedlem eller 

en hund som familjemedlemmen enligt 

överenskommelse har besittningsrätt till får inte 

heller delta i ett prov där ifrågavarande överdomare 

fungerar som domare. Föräldrar, äkta makar, 

sambor, parter i ett registrerat parförhållande, barn 

och syskon anses vara familjemedlemmar även om 

de bor på en annan adress. 

2. En domare/exteriördomare/dopingövervakare 

/assistent vid dopingprovtagning är jävig om han 

själv eller hans familjemedlem är: 

- hundens förare/handler 

- hundens ägare 

- hundens uppfödare, eller 

- enligt överenskommelse har besittningsrätt 

till hunden. 



 

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. 

En uppfödares syskon anses vara familjemedlemmar 

endast om de bor på samma adress som uppfödaren. 

 

3. Exteriördomare, som på grund av sitt arbete eller sin 

hobby hanterar anmälningar till utställningar eller 

uppgifter om hundar som förs in i 

utställningskatalogen, kan inte fungera på 

ifrågavarande utställning som exteriördomare. En 

hund som ägs av en exteriördomare har inte rätt att 

delta i en utställning som domaren bedömer. 

En hund som ägs av en domarelev får inte tävla i 

den ring eller ras där han arbetar. Han får inte heller 

fungera som handler av en hund på en utställning 

där han fungerar som domarelev. 

En hund som ägs av en ringfunktionär på en 

utställning eller som han enligt överenskommelse 

har besittningsrätt till får inte tävla i den ring där 

han arbetar.  

En ringfunktionär får inte heller förevisa hunden på 

samma utställning för en domare i vars ring han har 

arbetat på utställningen. 

 

4. Kennelförbundets styrelse har rätt att på befogade 

grunder bevilja dispens från denna regel. 

 



 

Bilaga 2  

Uppskjutande eller inhibering av allmänt 

prov eller tävling  
Godkänd av fullmäktige 21.11.1998  

Gällande fr.o.m. 1.1.1999  

Anhållan om prov och tävling skall göras enligt 

terminslistan.  

Godkänt prov/tävling skall arrangeras på beviljad 

tidpunkt och endast i undantagsfall kan det uppskjutas 

eller inhiberas.  

1. Provet skjutes upp  
Uppskjutning av prov gäller alltid hela provet, i 

tjänstehundsprov även provarten eller viss klass i 

provarten samt alla anmälda hundar.  

Beslut om uppskjutande av prov skall fattas innan 

provet börjat.  

Gemensamt beslut om uppskjutande av prov och den 

nya tidpunkten för provet skall fattas av 

överdomaren, provbestyrelsens ordförande eller 

ansvarig funktionär för provet. Om någondera av 

dessa är förhindrad att delta på provdagen, fattas 

beslutet av den andra ensam.  

Provet kan skjutas upp endast en gång och den nya 

tidpunkten skall vara inom samma provsäsong, utan 

att vara till hinder för prov som tidigare beviljats på 

samma datum.  

Istället för de deltagare, som inte kommer till det 

nya provet, kan andra deltagare antagas  

 



 

Prov kan skjutas upp endast på följande grunder:  

- väderleksförhållandena är mycket otjänliga eller 

direkt farliga för hundarna  

- tillståndet till provmarkerna inhiberas eller de 

kan inte användas  

- provet kan inte anordnas i enlighet med reglerna  

- plötsligt övermäktigt hinder för domaren, såvida 

inte reserv kan erhållas, t.ex. sjukdom, 

olycksfall, död osv.  

- på grund av annan i 

reglerna/provbestämmelserna nämnd orsak  

Om provet skjuts upp skall man omedelbart 

skriftligen meddela kenneldistriktet, som beviljat 

tillståndet eller Kennelklubben enligt gällande 

terminlista. I provprotokollet skall man alltid nämna 

orsaken till att provet skjutits upp.  

Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte 

deltar i det nya provet, såvida annat inte nämns i 

provreglerna. 

2. Inhibering av prov  
Inhibering av prov gäller alltid hela provet, i 

tjänstehundsprov även provarten eller viss klass samt 

alla anmälda hundar.  

Beslut om inhibering skall fattas innan provet börjar. 

Gemensamt beslut skall fattas av överdomaren och 

provbestyrelsens ordförande eller av ledande funktionär 

för provet. Om endera är förhindrad skall beslutet fattas 

av den som är på platsen.  



 

Provet kan inhiberas endast i följande fall:  

- provet får skjutas upp ( se ovan)  

- annan i reglerna/provbestämmelserna nämnd 

godkänd orsak att inhibera prov  

Anmälan om inhiberat prov skall göras i enlighet med reglerna 

för ifyllande av provprotokoll samt enligt bestämmelserna i 

terminlistan.  

Om provet inhiberas återbetalas anmälningsavgiften, 

såvida annat inte stipuleras i reglerna. 

  



 

Bilaga 3.  

 

SKL - FKK:s  

FÖRFARANDE VID ANSPRÅK PÅ 

RÄTTELSE  
Godkänt av SKL-FKK:s fullmäktigemöte den 

20.11.1993  
Om det under ett prov eller tävling uppdagas ett fel 

begånget mot gällande regler, finns det möjlighet att 

göra anspråk på rättelse även efter besvärstidens 

utgång.  

Rättelseyrkan riktas till FKK:s styrelse. Den skall göras 

inom ett (1) år efter att provet eller tävlingen hållits och 

sändes den instans till kännedom som beviljat provet.  

Hundägaren skall följa det förfarande vid besvär som 

finns stipulerat i reglerna.  

Anspråk på rättelse görs av rasklubb, överdomare eller 

kenneldistrikt enligt grunderna för deras 

övervakningsskyldighet. 

  



 

Bilaga 4  

TERMINLISTA  
Godkänd av Finska Kennelklubbens fullmäktige 

8.5.1997. Gäller fr.o.m. 1.1.1998  

B. BRUKSPROV  
1. Prov som beviljas av Kennelklubben  

1.1. RIKSMATCHERNA FÖR DE INHEMSKA 

RASERNA  
Anhållan om riksmatcherna för de inhemska raserna 

och till uttagningsproven görs enligt reglerna för dem. 

Ansökningarna behandlas enligt följande:  

 

MATCHER OCH DERAS UTTAGNINGSPROV  

 

1 ANSÖKAN TILL KENNELDISTRIKTET 

SENAST 31.12. 

2 ANSÖKAN TILL SPECIALKLUBBEN 

SENAST 31.1.  

3 ANSÖKAN TILL KENNELKLUBBEN 

SENAST 30.4.  
Kilpa-, Skall-, och Älgskallmatchen är Kennelklubbens 

matcher, där ansvaret för arrangemangen är hos 

kenneldistriktet. Finska Stövarklubben och Finska 

Spetsklubben har gjort upp en lista över vilka som står i 

tur att arrangera riksmatcherna och uttagningsproven 
till dem. De ansvarar för att proven förverkligas enligt 

reglerna samt informerar före ansökningstidens utgång 



 

det kenneldistrikt, som står i tur att ordna provet, om 

reglerna.  

Rotationslistan bifogas.  

 

1.2. ÖVRIGA FM-PROV OCH 

LANDSKAMPER  

 
Provets 

hålls... 

Anhållan till 

Kenneldistrikt 

Anhållan till 

specialklubb 

Anhållan till 

Kennelförbund 

1.1-30.4 30.4 30.5 30.9 

1.5-31.7 31.8 30.9 31.1 

1.8-

31.12 

31.12 31.1 30.4 

 
Detta är en allmän regel, som gäller, om inte 

Kennelklubben godkänt regler med annat förfarande. 

Specialklubb skall informera det kenneldistrikt, där 

provet/matchen enligt planerna skall arrangeras, innan 

ansökningstiden utgått.  

1.3. INTERNATIONELLA PROV  
Anhållan om internationellt prov görs enligt punkt 1.2, 

dock senast 6 mån. före provet.  

Provet beviljas av FCI.  

Suomen Palveluskoiraliitto sänder in anhållan om 

följande års internationella draghundsprov före 30.4 

föregående år och övriga följande års internationella 

prov före 30.9 föregående år. 

 



 

2. PROV SOM BEVILJAS AV 

KENNELDISTRIKTET  
Övriga än i moment 1 nämnda prov.  

Anhållan om prov tillställes det kenneldistrikt, 

där provet hålls. Kenneldistrikten skall meddela 

Kennelklubben om beviljade prov.  

 
Provets 

hålls... 

Anhållan till 

Kenneldistrikt 

Anhållan till 

Kennelförbund 

1.1-30.4 30.8 30.9 

1.5-31.7 31.12 31.1 

1.8-31.12 31.3 30.4 
 

8. SÄNDNING AV 

PROVANHÅLLAN  
Anhållan om prov sänds till det kenneldistrikt, 

där provet hålls.  

Anhållan om prov, som beviljas av 

Palveluskoiraliitto eller Vinttikoiraliitto sänds 

direkt till dem.  

Godkända prov publiceras i Koiramme-Våra 

hundar. Om provet inte godkänts eller ändrats, 

informeras den som ansökt om provet i god tid.  
 

9. PROVPROTOKOLL  
Den arrangerande föreningen sänder de granskade 

resultaten och provprotokollen till det kenneldistrikt, 

där provet arrangerades, inom en vecka efter provet. 



 

Kenneldistriktet sänder resultaten till Kennelklubben 

inom 2 veckor. På samma sätt sänds resultaten till 

Palveluskoiraliitto och Vinttikoiraliitto.  

 

C. ANSÖKAN OM KURS OCH 

UTBILDNINGSTILLFÄLLE  
Kenneldistriktet behandlar anhållan om kurs och sänder 

uppgifter om beviljade kurser till Kennelklubben. 

Anhållan om kenneldistrikts eller specialklubbs egen 

kurs sänds till Kennelklubben minst 3 månader innan 

kursen börjar. Anhållan skall vara kenneldistriktet 

tillhanda minst 4 månader innan kursen börjar.  

.  

Specialklubben informerar det kenneldistrikt, där 

kursen ordnas. Föreningarna kan oberoende av 

ovanstående tider anordna kurser, som är ämnade 

enbart för de egna medlemmarna .  

 

G. AVVIKELSE FRÅN 

BESTÄMMELSERNA  
Kennelklubbens styrelse kan vid speciella skäl avvika 

från dessa bestämmelser. 

 

 



 

Bilaga 5  

DIREKTIV OCH MODELL FÖR 

IFYLLNING AV BEDÖMNINGSKORT VID 

DREVPROV FÖR TAXAR  
1. Använd blyertspenna, gör anteckningarna klart 

och noggrant. Kom ihåg att ett bra och noggrant 

ifyllt kort ger en klar bild av händelser under 

provomgången. Om du vill ändra anteckningarna 

så sudda inte utan dra ett streck över 

anteckningen och gör en ny bredvid.  

2. Anteckna före provomgången börjar på kortet; 

provdag, provområde, hund, ägare samt 

uppgifter om provomgången.  

3. Gör anteckningar om förhållandena under 

provomgången först när omgången är avslutad. 

Du gör en genomsnittsbedömning av 

förhållandena.  

4. Anteckna i vänstra marginalen av söktabellen 

hela timmar för löskopplingen.  

5. Om det är fråga om andra söket under dagen 

notera i kortets övre kant den söktid som hunden 

har kvar efter första söket.  

6. Skriv in i söktabellen hundens löskoppling, 

noteringar av hunden, när hunden får nattspår, 

vilka andra djur som iakttagits samt eventuella 

störningar. Använd vid behov 

anmärkningskolumnerna.  

7. Vid ett nytt sök efter en eventuell uppkoppling 

eller vid sök efter oskälig störning antecknas 



 

klockslaget i vänstra marginalen. Om söktidens 
eller drevtidens minuttabell inte räcker till 

används extra bedömningskort.  

8. För att underlätta sammanräkningen av söktiden 

kan man använda strecken som finns till höger 

om minuttabellen. Använd söktid samt söktid 

som kvarstår noteras i sina egna fält.  

9. Om du konstaterar att hunden är lös på söket eller 

drevet, antecknar du på kolumnen den 

konstaterade tiden i minuter.  

10. Anteckna när drevet börjar både på sök- och 

drevtabellen, därefter kan du räkna ut den hittills 

använda söktiden. Gör timanteckningar i vänstra 

marginalen lika som på söktabellen.  

11. Dra strecken så att de återspeglar hur drevet gått. 

Allt du noterar under drevet skriver du in i 

drevtabellen. Använd anmärkningskolumnen om 

utrymmet blir för litet. Räkna ihop minuterna för 

varje rad, varefter raderna räknas ihop. 

 

 ett flytande drev med ett enhetligt streck  
____________ 

 ett hackigt drev med avbrutet streck  

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

 enstaka skall med punkter  

. . . . . . . . . . . . .  

 drev överfört från andra domares kort med 

sågtandat streck 

vvvvvvvvvv 



 

 

12. Bedöm egenskapspoängen med hänsyn till hela 

provomgången. Gruppdomarens kort är 

uppsamlingskort där man sedan samlar alla 

medeltal av egenskapspoängen. Den del av drevet 

som gruppdomaren inte hört överförs till hans kort 

med s.k. sågtandstreck. Den överförda tiden 

räknas med i minutsammanräkningen i högra 

kolumnen.  

13. Ange tilläggsuppgifterna med siffror i skalan 5-1, 

förutom de uppgifter som berör förhållandena 

vilka kryssas för eller fylls i med andra siffror. 

Rådgör med den andra domaren om 

tilläggsuppgifternas siffra förrän du noterar den. 

Ta endast med de tilläggsuppgifter som du säkert 

kunnat fastställa. Om du är gruppdomare, sätt 

kryss i rutan för detta.  

14. Granska till slut de anteckningar du gjort och 

skriv ditt namn på kortet 

  



 

Bilaga 6  

DIREKTIV OCH MODELL FÖR ATT 

FYLLA I INDIVIDUELLA 

PROVPROTOKOLLET FÖR TAXAR  
1. Använd vass pennspets. Kom ihåg att texten på 

den sista kopian också skall vara läslig.  

2. Texta bokstäverna och gör dem tydliga.  

3. Fyll i provprotokollet fullständigt. De uppgifter 

som berör hunden får du ur registerboken, vilken 

alltid skall vara med på prov. Egentliga uppgifter 

från provet tas från gruppdomarens 

bedömningskort, vilket överdomaren godkänt.  

4. Kom ihåg att uppgifterna i provprotokollet är 

mycket intressanta för hundägarna och det som 

du skriver ner kommer att användas som 

underlag för bedömningen av hunden, både för 

avelsvärdering och för andra intresserade. Var 

följaktligen noggrann.  

5. Om du gjort en felaktig anteckning, dra streck 

över den och gör ny korrekt anteckning bredvid. 

Sudda inte.  

6. Anteckna hundens raskod.  

7. Anteckna kenneldistrikt och dess nummer.  

8. Använd som namn på provort den kommun som 

provet beviljats till.  

9. Skriv provtiden ex. på följande sätt: 9-22.9.2002  

10. Fyll i eventuella kennelnamn på hundarna utom 

titar.  



 

11. Skriv registernumret fullständigt och absolut 

rätt.  

12. Skriv ägarens namn i korthet samt hans 

hemkommun. (Alltså inte postanstaltens namn, 

om denna inte samtidigt är hemkommun.)  

13. Efter granskning och godkännande av 

vaccinationsintyg och ID märkning, kryssas 

ifrågavarande ruta i.  

14. Vid anmärkningar som berör en enskild 

provomgång noteras ett nummer i 

provprotokollet anmärkningskolumnen.  

15. Sådant som berör hela provet antecknas också i 

anmärkningskolumnen. T.ex. att hundägaren 

avbrutit avprovningen.  

16. Skriv texten i anmärkningskolumnen så kort 

som möjligt men tydligt.  

17. Medeltalet av egenskapspoängen och 

samanlagda poängsumma uträknas endast när 

bedömningen avslutas eller avbrutits. 

18. Om hunden uteslutits eller hundföraren avbrutit 

provomgången räknas inte resultatet. I rutan 

för slutpoäng dras ett streck.  

19. Prisvalören anges med siffror (ex MÄAJ-1) ett 

streck används om hundens förare avbrutit 

provet eller utesluts från provet (ex MAJ-)  

20. Föret anges alltid.  

21. Hederspris antecknas.  

22. I kolumnen för placering noteras hundens 

placering i förhållande till antalet deltagande 
hundar. För hundar som utesluts eller avbryter 



 

ges ingen placeringssiffra utan hunden får ett 

streck. Ex. -/5.  

23. Domarkort (K) och medlemskap (J) som 

förutsätts för uppgiften fylls i med att dra en 

ring runt bokstaven.  

24. Domarnas underteckning och namnet i 

klartext.  

25. Överdomarens underskrift bekräftar att 

anteckningarna gjorts korrekt. 

  



 

Bilaga 7 

DIREKTIV FÖR IFYLLANDE AV 

PROVPROTOKOLL  
(SKL-FKK direktiv)  

Provprotokollen sänds till kenneldistriktet, eller den 

som kenneldistriktet utnämnt som mottagare, i 

tre (3) exemplar.  

Efter granskningen sänder kenneldistriktet dem 

vidare till Kennelklubben (1 ex.).  

Efter granskningen skall tekniska fel meddelas till 

överdomaren och den tävlande.  

De individuella protokollen sänds till 

Kennelklubben med provprotokollen.  

Provprotokollen skall sändas till kenneldistriktet 

inom en vecka efter provet och kenneldistriktet 

skall sända dem till Kennelklubben inom två (2) 

veckor.  

Om det deltar hundar från flera specialklubbar, skall 

alla berörda specialklubbar få ett exemplar 

(kopia) av provprotokollet.  

OBS! Resultaten från tjänstehundsprov skall sändas 

till Suomen Palveluskoiraliitto och 

vinthundarnas resultat till Suomen 

Vinttikoiraliitto. De sänder resultaten vidare till 

Kennelklubben.  

Resultatavdelningen på Kennelklubbens servicebyrå 

besvarar frågor rörande provprotokollen.  

  

 



 

IFYLLANDE AV PROVPROTOKOLLET 

  
Provprotokollet ifylles enligt följande: 
  

- Arrangör, plats och datum  

- Provets art utmärks med x  

- Väderlek och före på plats som reserverats för detta.  

- I provprotokollet antecknas hundägarens 

hemkommun och inte hans boningsplats  

- Tilläggsuppgifter (överdomarens berättelse) kan 

skrivas på en bilaga, om utrymmet inte räcker till  

- Raskoden, samt hundens fullständiga namn 

inklusive kennelnamn, utan titlar  

- Registernummer, som ovillkorligen skall vara rätt  

- Resultat och poäng. Om poäng inte getts lämnas 

kolumnen oifylld. Om hunden erhåller endast ett 

resultat i provet, lämnas den andra kolumnen tom  

- Resultaten antecknas klassvis  

- Använd endast arabiska siffror  

- Efter överdomarens namn antecknas hans 

domarnummer =Kennelklubbens medlemsnummer  

 

OM DET PÅ SAMMA DREVPROV FINNS RESULTAT BÅDE 

MED BARMARK OCH SNÖFÖRE, SKALL RESULTATEN 

ANTECKNAS PÅ SKILDA PROVPROTOKOLL. 

  



 

ANTECKNING AV RESULTAT 

 
Eventuella poäng antecknas på för provformen 

stipulerat sätt, t.ex. 48, 130,5 och 83,52.  

Drevprov (AJOK) och (BEAJ)  
Om hunden utesluts eller avbryter, antecknas streck (-) i 

resultatkolumnen, t.ex. MÄAJ– eller BEAJ -.  

Poäng antecknas inte och inte heller 0 som placering.  

I kolumnen för anmärkningar antecknas avbröt eller 

utesluten.  

OBS! I tjänstehundsprov 0 i stället för streck.  

Övriga prov  
Om föraren avbryter provet, antecknas i 

resultatkolumnen (-) och i kolumnen för anmärkningar 

avbröt  
 

Om domaren avbrutit provgången antecknas som 

resultat (0) och i kolumnen för anteckningar utesluten  

 

ÖVRIGA DIREKTIV  

 
I tjänstehundsproven antecknas de olika terrängtyperna 

på samma provprotokoll, emedan provkoden betecknar 

provarten.  

Hundar, som inte deltagit i provet, skall inte antecknas i 

protokollet.  

Om en blankett inte räcker till skall man längst ner på 

första blanketten anteckna antalet protokoll. 

Fortsättningsblanketterna numreras i högra hörnet 



 

upptill enligt följande (om antalet blanketter är 5 d.v.s. 

ett provprotokoll och 4 fortsättningsblanketter) :  

andra blanketten 2/5  

tredje blanketten 3/5  

fjärde blanketten 4/5  

femte blanketten 5/5  

På detta sätt kan man kontrollera att alla blanketter 

kommit till Kennelklubben.  
 

Provkoder: I allmänhet de två första bokstäverna i 

rasens finska namn + de två första bokstäverna i provets 

namn (inom parentes efter provets namn)  

Klasskoder: : ALO = nybörjarklass  

NUO = unghundsklass  

AVO = öppen klass  

VOI = segrarklass  

EVL = elitklass 23  

Resultatkoder 1 = etta  

2 = tvåa osv.  

- = avbröt  

0 = nolla  

SERTK = certifikat från Finland  

SERU = certifikat från utlandet  

CACIT= på internationellt prov  

CACIOB = på internationellt lydnadsprov  

CACIL = på internationell löptävling  

CACIAG = på internationell agility tävling  

  



 

SPECIALDIREKTIV FÖR PROV OCH 

MATCHER  

 
Placeringar, som hundarna erhållit på riksmatcher och 

nedannämnda tävlingar och matcher, antecknas före de 

egentliga provkoderna och åtskiljs med komma enligt 

följande:  

HAU1, HAU2, HAU3, HAU4, HAU5, HAU6, HAU7, 

HAU8, HAU9  

HIR1, HIR2, HIR3 osv. KEV1, KEV2, KEV3...  

AJO1, AJO2, AJO3... SAR1, SAR2, SAR3...  

BEM1, BEM2, BEM3... PAM1, PAM2, PAM3...  

DRM1, DRM2, DRM3... VIM1, VIM2, VIM3...  

KUL1, KUL2, KUL3... HIM1, HIM2, HIM3  

DER1, DER2, DER3... HIM1, HIM2, HIM3...  

Övriga matcher och tävlingar:  

LMA1, LMA2, LMA3...  

DMA1, DMA2, DMA3...  

VIK1, VIK2, VIK3...  

VIT1, VIT2, VIT3...  

DREVPROV FÖR TAXAR (MÄAJ )  
Obs! Bassetraserna tävlar fr.o.m 1.8.2008 med  

dreverregler i klasserna DRAJ / DKAJ.  

163 basset hound  

34 basset artesian normand  

35 basset bleu de gascogne  

36 basset fauve de bretagne  

33 basset griffon vendeen grand  

67 basset griffon vendeen petit  



 

148.22 korthårig dvärgtax  

148.21 korthårig kanintax  

148.23 korthårig tax  

148.32 långhårig dvärgtax  

148.31 långhårig kanintax  

148.33 långhårig tax  

148.12 strävhårig dvärgtax  

148.11 strävhårig kanintax 

148.13 strävhårig tax  

t.ex. MÄAJ- 1 60,26= 1:a pris på drevprov för 

tax, 60,26 poäng  

Anmärkning: Poängen antecknas alltid i provprotokollet 

f.o.m. 1.8.2002  

 

FM-drevprov för taxar.  

Framför segrarens titel till läggs M-årtal 
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Drevtidens poängtabell för hare 

 
Hare  Hare  Hare  

Min  Poäng  Min  Poäng  Min  Poäng  

1  0,44  31  13,78  61  27,11  

2  0,89  32  14,22  62  27,56  

3  1,33  33  14,67  63  28,00  

4  1,78  34  15,11  64  28,44  

5  2,22  35  15,56  65  28,89  

6  2,67  36  16,00  66  29,33  

7  3,11  37  16,44  67  29,78  

8  3,56  38  16,89  68  30,22  

9  4,00  39  17,33  69  30,67  

10  4,44  40  17,78  70  31,11  

11  4,89  41  18,22  71  31,56  

12  5,33  42  18,67  72  32,00  

13  5,78  43  19,11  73  32,44  

14  6,22  44  19,56  74  32,89  

15  6,67  45  20,00  75  33,33  

16  7,11  46  20,44  76  33,78  

17  7,56  47  20,89  77  34,22  

18  8,00  48  21,33  78  34,67  

19  8,44  49  21,78  79  35,11  

20  8,89  50  22,22  80  35,56  

21  9,33  51  22,67  81  36,00  

22  9,78  52  23,11  82  36,44  

23  10,22  53  23,56  83  36,89  

24  10,67  54  24,00  84  37,33  

25  11,11  55  24,44  85  37,78  

26  11,56  56  24,89  86  38,22  

27  12,00  57  25,33  87  38,67  

28  12,44  58  25,78  88  39,11  

29  12,89  59  26,22  89  39,56  

30  13,33  60  26,67  90  40,00 
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Drevtidens poängtabell för räv, rådjur, sikahjort och 

vitsvanshjort 

 
Rådjur Räv 

Hjort 

Rådjur Räv 

Hjort 

Rådjur Räv 

Hjort 

Rådjur Räv 

Hjort 

Min  Poäng  Min  Poäng  Min  Poäng  Min  Poäng  

1  0,33  31  10,33  61  20,33  91  30,33  

2  0,67  32  10,67  62  20,67  92  30,67  

3  1,00  33  11,00  63  21,00  93  31,00  

4  1,33  34  11,33  64  21,33  94  31,33  

5  1,67  35  11,67  65  21,67  95  31,67  

6  2,00  36  12,00  66  22,00  96  32,00  

7  2,33  37  12,33  67  22,33  97  32,33  

8  2,67  38  12,67  68  22,67  98  32,67  

9  3,00  39  13,00  69  23,00  99  33,00  

10  3,33  40  13,33  70  23,33  100  33,33  

11  3,67  41  13,67  71  23,67  101  33,67  

12  4,00  42  14,00  72  24,00  102  34,00  

13  4,33  43  14,33  73  24,33  103  34,33  

14  4,67  44  14,67  74  24,67  104  34,67  

15  5,00  45  15,00  75  25,00  105  35,00  

16  5,33  46  15,33  76  25,33  106  35,33  

17  5,67  47  15,67  77  25,67  107  35,67  

18  6,00  48  16,00  78  26,00  108  36,00  

19  6,33  49  16,33  79  26,33  109  36,33  

20  6,67  50  16,67  80  26,67  110  36,67  

21  7,00  51  17,00  81  27,00  111  37,00  

22  7,33  52  17,33  82  27,33  112  37,33  

23  7,67  53  17,67  83  27,67  113  37,67  

24  8,00  54  18,00  84  28,00  114  38,00  

25  8,33  55  18,33  85  28,33  115  38,33  

26  8,67  56  18,67  86  28,67  116  38,67  

27  9,00  57  19,00  87  29,00  117  39,00  

28  9,33  58  19,33  88  29,33  118  39,33  

29  9,67  59  19,67  89  29,67  119  39,67  

30  10,00  60  20,00  90  30,00  120  40,00 
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Medeltals tabell 

Summa 
Medel 

poäng 
Summa 

Medel 

poäng 

1  0,5  16  8  

1,5  0,75  16,5  8,25  

2  1  17  8,5  

2,5  1,25  17,5  8,75  

3  1,5  18  9  

3,5  1,75  18,5  9,25  

4  2  19  9,5  

4,5  2,25  19,5  9,75  

5  2,5  20  10  

5,5  2,75  20,5  10,25  

6  3  21  10,5  

6,5  3,25  21,5  10,75  

7  3,5  22  11  

7,5  3,75  22,5  11,25  

8  4  23  11,5  

8,5  4,25  23,5  11,75  

9  4,5  24  12  

9,5  4,75  24,5  12,25  

10  5  25  12,5  

10,5  5,25  25,5  12,75  

11  5,5  26  13  

11,5  5,75  26,5  13,25  

12  6  27  13,5  

12,5  6,25  27,5  13,75  

13  6,5  28  14  

13,5  6,75  28,5  14,25  

14  7  29  14,5  

14,5  7,25  29,5  14,75  

15  7,5  30  15  

15,5  7,75   
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KENNELDISTRIKTEN  

 
Etelä-Hämeen kennelpiiri 01  

Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri  02  

Kainuun kennelpiiri  03  

Keski-Pohjanmaan kennelpiiri  04  

Keski-Suomen kennelpiiiri  05  

Kymenläänin kennelpiiri  06  

Lapin kennelpiiri  07  

Varsinais-Suomen kennelpiiri  08  

Pohjois-Hämeen kennelpiiri  09  

Pohjois-Karjalan kennelpiiri  10  

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri  11  

Pohjois-Savon kennelpiiri  12  

Salpausselän kennelpiiri  13  

Satakunnan kennelpiiri  14  

Suur-Savon kennelpiiri  15  

Uudenmaan kennelpiiri  16  

Vasa kenneldistrikt –Vaasan kennelpiiri  17  

Ålands kenneldistrikt  18  

Helsingin Seudun kennelpiiri  19 
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DIREKTIV FÖR ÖVERDOMARE VID 

DREVPROV FÖR TAXAR  
Gällande från den 1.8.2002.  

Direktivets omfattning, ändamål och 

upprätthållande  
Dessa direktiv gäller prov enligt regler för drevproven 

för taxar, paragraferna 3 och 5.  
 

I dessa direktiv beskrivs tillvägagångssättet för 

anpassning av de centrala uppgifterna, ansvar och 

befogenheter som överdomare har vid drevprov vilka 

SKL-FKK har fastställt.  
 

För uppdateringen av dessa direktiv ansvarar SML-

FTK.  
 

Överdomare vid drevprov för taxar skall vara medlem i 

SKL-FKK och i SML-FTK, samt vara auktoriserad av 

SKL-FKK.  
 

För att bibehålla sin rätt att fungera som överdomare 

ska han vara överdomare i drevprov för taxar 

åtminstone en gång under två års period och delta i 

överdomarnas fortbildningskurs åtminstone vartannat 

tillfälle.  
 

Det är överdomarens plikt att övervaka att man vid 

provet noggrant följer SKL-FKK:s fastställda regler för 

drevprov för taxar, och se till att bedömningen utförs så 

enhetligt och rättvist som möjligt.  



 

 

Åtgärder före provet  
 

Överdomaren bör försäkra sig om att hundarna är 

anmälda enligt reglerna som direktiven anger.  
 

Han bör förbereda ett anförande i början av provet. 

Anförandet får räcka högst 20 minuter. I anförandet bör 

beaktas fortbildningsaspekter. Även före långdrevprov 

skall anförande hållas.  
 

Tillsammans med provfunktionären före provet granska 

domarnas kompetens, hundarnas vaccinationsintyg och 

ID märkning.  
 

Fastställa domarnas utplacering i provmarkerna och 

utnämna gruppdomare.  
 

Vid uppskjutning eller avbokning av provet följs SKL-

FFK s regler  

 

Åtgärder under provet  
 

Överdomaren bör se till att lottningen sker absolut 

opartiskt och att vid tvådagars prov, bägge provdagarna 

lottas vid samma lottningstillfälle, och slutligen 

försäkra sig om att inga eventuella jäv kan förekomma.  
 

Överdomaren bör inte fungera som sekreterare eller 

domare i provgrupp förutom vid tvingande 

omständigheter.  
 

Överdomaren skall ange tid för löskoppling. 



 

Överdomaren skall följa med hundarnas arbete i 

markerna och domarnas bedömning och sträva till att få 

kontakt med möjligast många provgrupper. 
  

Överdomaren lyssnar på provgruppens redogörelse, 

granskar bedömningskorten samt fastställer 

bedömningen och prisvalören, om möjligt under 

närvaro av hundföraren.  
 

Överdomaren bör ändra domarnas bedömning i det fall 

att han efter att själv ha följt med hunden under provet 

eller efter att ha hört domarnas redogörelse, är 

övertygad om, att bedömningen inte står i rätt 

förhållande till hundens prestation.  
 

Överdomaren ska granska att sekreteraren gör alla 

anteckningar och uträkningar korrekt i individuella 

provprotokollen. Alla provomgångar bör absolut 

antecknas i individuella provprotokollet.  
 

Före kungörande av resultaten granskar överdomaren 

resultaten och bekräftar protokollen med sin 

namnteckning och överdomarnummer. Överdomaren 

ser till att hundföraren får sin kopia av individuella 

provprotokollet.  
 

Överdomaren avslutar provet med att hålla ett 

slutanförande, där han berättar om vad han lagt märke 

till under provet samt kungör resultaten.  
 

Överdomaren ska sträva efter att reda ut eventuella 

oenigheter under provets gång enligt SKL- FKKs 

direktiv. 
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DIREKTIV FÖR PROVBESTYRELSEN  
Gäller från den 1.8.2002  
 

1. Direktivets omfattning, ändamål och 

upprätthållande  
Dessa direktiv gäller prov enligt regler för drevproven 

för taxar.  

I detta direktiv beskrivs tillvägagångssätten som SKL-

FKK har bekräftat angående drevprov- och allmänna 

regler samt föreskrifter som är stiftade för 

provbestyrelse om tillämpning av de väsentligaste 

uppgifternas ansvar och fullmakt.  

För uppdateringen av dessa direktiv ansvarar SML-

FTK.  

 

2. Provbestyrelsen  
Sammansättning:  

• Ordförande eller kommissarie  

• Jaktfogde, eller viceordförande  

• Provfunktionär, sekreterare och kassör  

• Servicechef  
 

Med hänsyn till provets storlek och lokala förhållanden 

kan uppgifterna fördelas på flera, som exempel:  

• Kassör  

• Transportchef  

• Logichef  

• Chef för bespisningen  

 



 

3. Åtgärder före provet  
1. Utse provbestyrelsen  

2. Ansöka om provtillstånd  

 Typ av prov: allmänt eller begränsat  

3. Beställning av tillbehör  

 Bedömningskort  

 Individuella provprotokoll  

 Provprotokoll (ADB 3 och ADB 4)  

 Regelböcker för drevprov  

 Kartor  

4. Informering om provet  

5. Förberedande möte för provkommittén  

 Reservering av provområden  

 Reservering av domare  

 Överdomaren och dennes suppleant  

 Reservering av lämplig centralplats  

 Fastställa deltagaravgift 

OBS    

 Vandringspriser  

 Gåvor  

 Tidningsannonser  

 Information om att inte störa provet  

 Fastställa samlingstid vid centralplatsen 

(provbestyrelse, deltagare och domare)  

6. Mottagning av anmälningar  

 Tidigast 1 mån. senast 5 dagar före provet  

 Kvitto över erlagd deltagaravgift medföljer 

anmälningen  



 

 Meddelande till deltagarna om de får delta  

 Kontakt med överdomaren när 

anmälningstiden gått ut  

7. Bekräfta domarna  

 2-3 reserver  

8. Tillverka resultattavla  

 Prov och resultattavla  

9. Ifylls hundarnas individuella provprotokollen 

med förhandsuppgifter  

10. Slutligt möte för provkommittén  

 (vanligtvis på centralplats före provets 

början)  

 Konstateras deltagarna  

 Fastställs slutgiltigt vilka provmarker och 

reservmarker som skall användas  

 Placeras tillsammans med överdomaren 

preliminärt domarna i provområdena  

 Granskas behörigheterna, också med 

beaktande av kännedom om provmarkerna 

och domarnas förmåga att röra sig snabbt i 

markerna vid behov  

 Konstateras bespisningen och 

övernattningar  

 Granskas hundarnas vaccinering och ID-

märkning  

 Klargörs lokala förhållanden för 

överdomaren  

 Vägfrågor osv.  

 



 

4. Åtgärder under provet 

1. Provet öppnande  

2. Överdomarens anförande  

• Får räcka högst 20 min.  

3. Fastställs tid för löskoppling  

4. Förklaring över markerna och lottning av 

hundarna  

• Med hjälp av kartor redogörs för 

provmarkerna, förflyttningssträckor, farliga 

vägar och på vintern ev. strömfåror osv.  

• Vid lottningen granskas domarna för varje 

provområde med hänsyn till jäv  

• Utdelas bedömningskort åt domarna (också 

extra kort)  

5. Transport och vägledning av överdomaren i 

markerna  

• Grupperna skall inte ha information på 

förhand vart överdomaren far, utan han 

granskar ensam verksamheten i flera 

marker och gör noteringar på sitt eget 

bedömningskort.  

6. Hundens individuella provprotokoll ifylls och 

resultaten räknas ut och granskas  

7. Arrangera priser  

8. Fylla i provprotokollet (Blankett ADB 3 o 

ADB 4) i fyra exemplar  

9. Den del av individuella provprotokollet som 

hundföraren skall ha delas ut före 

prisutdelningen  

10. Kungörande av resultaten och prisutdelning 



 

5. Åtgärder efter provet  
 

1. Resultaten meddelas till pressen och 

rasorganisationens hemsida  

2. Resultaten skickas in till distriktets granskare 

av provprotokoll inom 7 dygn  

3. Provets bokslut 
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DIREKTIV FÖR HUNDFÖRARE  
 

Som hundförare på jaktprov kan vara en person som har 

tillräcklig fysisk kondition.  
 

Hundföraren är under provet hundens officiella 

representant, oberoende av hundens ägarförhållanden. 

Hunden bör ha samma förare under hela provdagen.  
 

Anmälan till prov bör göras i enlighet med den termin 

som reglerna anger. Anmälan bör helst göras skriftligt 

tillsammans med anmälningsavgiften om man inte 

kommit överens om annat med provarrangören.  
 

Ange vilka domare du har i samband med anmälan, om 

inte annat överenskommits med provbestyrelsen.  
 

Provarrangören meddelar hundägaren om hans hund har 

blivit antagen till provet. För deltagande hundförare 

meddelas samlingsplats med vägbeskrivning och tid 

samt övernattningsmöjligheter och hur matfrågan är 

ordnad.  
 

Kom i tid till provplatsen, senast till den tid som angetts 

vid anmälan.  
 

Visa upp hundens registerbok, vaccinationsintyg och 

eventuella övriga handlingar som behövs.  
 

Följ noggrant med överdomarens ordergivning eftersom 

han ger förhållningsdirektiv för detta prov.  



 

Hundföraren bör noggrant följa de direktiv som getts 

vid överdomarens ordergivning, samt de direktiv som 

domarna ger under provet.  
 

Framför dina önskemål beträffande platsen att koppla 

loss hunden och färdriktningen. Kom ihåg att, om 

hunden släpps direkt på nattspår, kan den inte få fulla 

sökpoäng.  
 

Låt domarna utföra sin bedömning utan att störa dem 

med överdrivna önskningar.  
 

Berätta inte i onödan om hundens tidigare förtjänster 

och provframgångar.  
 

Domarna visar upp sina bedömningskort efter 

provomgången.  
 

Kom ihåg att du får koppla upp hunden endast med 

domarens tillstånd, när du avbryter provet eller om 

hunden råkar i fara.  
 

Om du avbryter provet bedöms hundens alla egenskaper 

till det ögonblick du meddelar om att du avbryter. 

Beslutet om att avbryta, gör du, ensam.  
 

För domargruppen inom rimlig tid till provplatsen efter 

att hundens avprovning har avslutats. Även om du inte 

lyckats koppla upp hunden.  
 

Var närvarande när domarna överlåter sin bedömning 

till överdomaren. 
 



 

Den bedömning som överdomaren godkänt och som är 

gjord i enlighet med reglerna kan man inte besvära sig 

mot. Meningsskiljaktigheter av annat slag bör genast 

anmälas åt överdomaren. Överdomaren ger också råd 

om hur besvärsskrift skall göras om du inte nöjer dig 

med det beslut som överdomaren tillsammans med 

provbestyrelsen gjort.  
 

Granska noggrant den kopia du fått av det individuella 

provprotokollet. Om du upptäcker fel i detta så ta 

kontakt med överdomaren före resultaten offentliggörs.  
 

Delta i provets avslutning.  
 

Uppför dig gentemot domargruppen, vägvisare, 

andra hundägare och alla andra som deltar i 

provet på sådant sätt som du önskar att de 

skulle uppföra sig mot dig. 

 

 

  



 

Bilaga 15  

DIREKTIV FÖR UTBILDNING AV 

PROVFUNKTIONÄRER  
 

Godkända av SKL-FKK:s styrelse 3.6.1997  

Från den 1.1.2000 skall det i alla provbestyrelser för 

prov finnas en behörig provfunktionär.  

Ordnande av utbildning för provfunktionärer:  

Del 1 Kennelklubbens allmänna del 1 dag  

Del 2 Utbildning för provformen Anpassad efter 

provformen  

Kenneldistrikten och rasorganisationerna får arrangera 

provfunktionärsutbildningens 1:a del. Kenneldistriktets 

utbildningsansvariga svarar för arrangemangen. Den del 

som berör provformen ordnas i enlighet med SKL-

FKK:s eller rasorganisationens utbildningsdirektiv. 

Arrangör kan vara ett kenneldistrikt, en rasorganisation 

eller en medlemsförening i ett kenneldistrikt.  

Rasorganisationerna skall uppgöra utbildningsprogram 

som SKL-FKK skall stadfästa.  

Som utbildare skall vara en erfaren domare eller 

överdomare för ifrågavarande provform.  

Ansökan om provfunktionärskurs:  

Ansökan att arrangera del 1 riktas alltid till styrelsen för 

det kenneldistrikt var kursen arrangeras.  



 

Ansökan att arrangera del 2 riktas alltid till styrelsen för 

det kenneldistrikt var kursen arrangeras. För 

tjänstehundprov riktas ansökan till Palveluskoiraliitto 

och för vinthundsprov riktas ansökan till 

Vinttikoiraliitto.  

Auktorisering av provfunktionär:  

Kenneldistrikten auktoriserar provfunktionärerna, efter 

anhållan från medlemsförening, när bägge delarna av 

kursen har utförts och godkänts.  

För tjänstehundprov auktoriseras provfunktionärerna av 

Palveluskoiraliitto och för vinthundsprov av 

Vinttikoiraliitto.  

Provfunktionär bör vara medlem av SKL-FKK. Som 

bevis för sin behörighet får personen ett 

provfunktionärskort och ett funktionärskort. 

Funktionärskortet gäller för en period om 4 år. 

Funktionärskortet är samtidigt fribiljett till utställningar 

och prov.  

Kenneldistriktet, Palveluskoiraliitto och Vinttikoiraliitto 

förnyar funktionärskortet efter anhållan från 

medlemsförening.  

Genomförd funktionärsutbildning är en förutsättning för 

deltagande i överdomarkurs.  

Kenneldistrikten, Palveluskoiraliitto och 

Vinttikoiraliitto upprätthåller register över de 

provfunktionärer de auktoriserat. 
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UTBILDNING, AUKTORISERING OCH 

VERKSAMHET SOM DOMARE OCH 

ÖVERDOMARE  
I kraft fr. om. 1.1.1995 Ändringarna godkänna 8.5.2002 

(Allmänna direktiv med taxdrevpovets tillägg)  

l DIREKTIV FÖR UTBILDNING OCH 

AUKTORISERING AV PROVDOMARE  

Syftet med utbildningen är att utbilda kompetenta och 

ansvarskännande domare, försöka förenhetliga prov- 

och tävlingsverksamheten samt hålla domarkåren à jour 

med utvecklingen.  

II KRAVEN PÅ PROVDOMARE  

Skall ha lämplig karaktär och bedömningsförmåga för 

uppgiften.  

Äga naturliga anlag och tillräckliga fysiska egenskaper.  

Domaren som har ansvar om bedömningen skall vara 

myndig (18 år)  

Innan utbildningen påbörjas skall personen känna till 

hur rasen används vid jakt eller hur hunden skolas för 

sitt bruksändamål, och varit hundförare i drevprov för 

tax när hunden har erhållit pris.  

Uppfylla de fordringar på medlemskap som 

Kennelklubbens fullmäktige uppställt.  

Skall inneha giltigt jaktkort.  



 

III UTBILDNING  

A. ANHÅLLAN OM DOMARKURS OCH 

TILLSTÅND  

B. PROGRAM OCH UTBILDNING  

C. AUKTORISERING AV DOMARE OCH 

FORTUTBILDNING  

D. FORTUTBILDNING  

A. ANHÅLLAN OM DOMARKURS OCH 

TILLSTÅND  

Dessa kurser får anordnas av kenneldistrikten 

och deras medlemsföreningar, specialklubbarna 

och deras medlemsföreningar.  

Anhållan om kurs sändes till kenneldistriktet 

eller specialklubben på samma sätt som anhållan 

om prov. Ur anhållan skall framgå tid, plats, 

arrangör, kursledare jämte suppleant.  

Annons om kursen skall, innan den börjar, ingå 

i Kennelklubbens och vid behov i 

specialklubbens publikation, såvida 

Kennelklubbens fullmäktige inte bestämt 

annorlunda. 



 

B. KURSENS PROGRAM OCH 

UTBILDNINGEN  

Kursdeltagarna är skyldiga att på förhand bekanta sig 

med det kursmaterial, som de erhållit av arrangören. 

Dessutom bör de ha utfört en provbedömning före 

kursen börjar.  

Anhållan om deltagande görs av personen själv.  

Som kursledare och suppleant får vara ifrågavarandes 

drevprovs överdomare.  

Vi kursens slut skall aspiranten godkännas i ett 

skriftligt och muntligt förhör. Önskvärt är en 

provbedömning.  

Kursdeltagarna erhåller intyg över godkänd kurs.  

Efter godkänd kurs utför domaraspiranten två 

aspirantbedömningar för minst två överdomare. I 

dessa provbedömningar måste man kunna bedöma 

hundens alla viktiga egenskaper och prestationer.  

C. AUKTORISERING AV DOMARE  

Vid anhållan om auktorisering används ett 

aspirantkort. Anhållan skall innehålla alla uppgifter, 

som är nödvändiga, då ärendet avgörs.  

Kenneldistriktet beviljar domarkort åt 

medlemsförenings medlem.  

Provdomaren anses vara auktoriserad, då han har 

godkänt domarkort för ifrågavarande prov.  



 

D. FORTUTBILDNING AV DOMARE  

1. DELTAGANDE I FORTUTBILDNING  

Det är provdomarnas plikt att hålla sig à jour med 

domaruppgifterna, så att de kan få nya uppgifter.  

Under de senaste två åren skall domaren ha fungerat 

som domare, ha deltagit i fortutbildning eller deltagit 

på tävling i ifråga varande provform.  

Provkommittén och överdomaren är skyldiga att 

övervaka saken.  

2. ANORDNANDE AV FORTUTBILDNING  

Anhållan om och anordnande av vidareutbildning 

samt information om den sker enligt punkt III A.  

Man skall sträva till att anordna fortbildningskurser 

varje år, där ifrågavarande ras eller provform utövas.  

Deltagare i fortutbildningskurs får anteckning i 

provdomarkortet eller separat intyg. 

  



 

ÖVERDOMARE  

 

I UTBILDNING AV ÖVERDOMARE OCH 

REGLER FÖR AUKTORISERING  

Syftet med överdomarutbildningen är att utbilda 

kompetenta och ansvarskännande överdomare, försöka 

förenhetliga prov- och tävlingsbestämmelserna samt 

hålla domarkåren à jour med utvecklingen.  

 

II ALLMÄNNA KRAV FÖR BLIVANDE 

ÖVERDOMARE  

Ha lämplig karaktär och bedömningsförmåga för 

uppgiften.  

Äga naturliga anlag och tillräckliga fysiska egenskaper 

för uppgiften.  

Vara uppskattad och erfaren prov- eller tävlingsdomare 

och väl känna till provformen och de raser, som deltar. 

Specialklubbarna beslutar om specialfordringar och 

specialiseringskurser.  

Aktivt ha verkat som utbildare för provfunktionär och 

erhållit pris som hundförare på prov och tävlingar.  

Kunna delta i utbildningen av provdomare och -

funktionärer.  



 

Ha godkänts i utbildningen av provfunktionärer och 

flera gånger deltagit i anordnandet av prov och 

tävlingar.  

Uppfylla eventuella tilläggsfordringar för provform.  

Uppfylla de krav på medlemskap, som Kennelklubbens 

fullmäktige uppställt.  

SML-FTK s drevprovskommitte´n utser 

överdomaraspiranterna på grund av skriftliga 

ansökningarna. För att överdomarkursen kan hållas 

måste minst 3 personer deltaga.  

 

III UTBILDNINGENS SAMMANSÄTTNING  

A. Anhållan om överdomarkurs och tillstånd  

B. Utbildning av nya överdomare och auktorisering  

C. Vidareutbildning av överdomare  

A. Anhållan om överdomarkurs och dess 

tillstånd  

Överdomarkurser får arrangeras av SML-FTK.  

Vid ansökan om kursens anordnande till SML-FTK 

måste de fastställda terminerna iakttas. Information om 

kursen skall i god tid publiceras i Koiramme- Våra 

hundar. Drevprovskommittén utser utbildarna 



 

B. Utbildning och auktorisering av nya 

överdomare  

Utbildningen indelas i fem (5) faser:  

1. Rasförening eller -förbunds preparations- eller 

specialiseringskurser  

2. Grundutbildning av Kennelklubben (områdets 

skolningsansvariga, överdomarna)  

3. Specialutbildning av rasförening eller -förbund  

4. Provbedömningar och eventuella 

övningsbedömningar  

5. Auktorisering till överdomare  

 

1. RASFÖRENING ELLER -FÖRBUNDS 

PREPARATIONS- ELLER 

SPECIALISERINGSKURSER  

Innan den egentliga överdomarutbildningen påbörjas 

skall den blivande domaren förbereda sig genom att 

studera böcker och tidningar samt genom att insamla all 

den kunskap och erfarenhet, som man kan få genom att 

delta i kennelarbetet.  

Dessutom måste han utföra två provbedömningar med 

två skilda domare före specialutbildningen början.  



 

Den blivande överdomaren skall delta på de 

preparations- uttagnings- och specialiseringskurser, som 

kenneldistriktet, rasförening eller -förbund i sådan 

provform eller tävling eventuellt ordnar.  

2. GRUNDUTBILDNING ANORDNAD AV 

KENNELKLUBBEN  

Grundkursen för överdomare är en dag.  

Grundkursens utbildare utses av Kennelklubben 

tillsammans med distriktsutbildare, dessa bör vara 

överdomare med god kännedom om 

kennelverksamheten.  

Till grundkursen väljs på förslag av specialklubben 

sådana personer, som uppfyller de allmänna fodringarna 

för överdomare och som efter preparationskursen 

godkänts i uttagningsprovet.  

Till utbildning ansöker man skriftligt med SKL-FKK 

överdomareaspirantblankett.  

På grundkursen behandlas åtminstone följande frågor:  

- Kennelklubbens stadgar och organisation  

- hundens byggnad och rörelser  

- hundens lynne och beteende  

- domaretik  

- kunnighet i framträdande  

- hund och lagstiftning  

Efter grundutbildningen erhåller man ett skriftligt intyg.  



 

3. SPECIALISISERINGSUTBILDNING AV 

RASFÖRENING ELLER- FÖRBUND  
Med hjälp av specialiseringsutbildningen skall 

överdomaraspiranten få tillräcklig kännedom om 

provformen och lära sig att i praktiken sköta sin uppgift 

så opartiskt som möjligt och att uppnå ett korrekt 

slutresultat. 

Till specialiseringskurs väljs på förslag av SML-FTK s 

drevprovkommitteen sådana personer, som godkänts i 

grundkurs.  

Specialutbildningen för överdomare är uppdelad i en 

teoretisk och en praktisk del.  

Utbildarna utses av drevprovskommittén och skall vara 

tillräckligt kompetenta och erfarna överdomare.  

Specialiseringsutbildningen skall omfatta åtminstone 

följande frågor:  

- detaljerad genomgång av prov- och 

tävlingsreglerna  

- direktiv och regler för överdomare  

- reglerna för prov- och tävlingsfunktionärerna 

och allmänna bestämmelser för proven  

- adb-blanketterna och kritikblanketterna  

- vid kursens slut skall aspiranterna godkännas i 

ett skriftligt och muntligt slutförhör  

Efter specialutbildningen erhåller man ett skriftligt 

intyg.  

Specialutbildningen är minst 16 timmar  



 

4. PROVBEDÖMNINGAR OCH 

EVENTUELLA 

ÖVNINGSBEDÖMNINGAR  

Överdomaraspiranten skall godkännas i de övnings- och 

provbedömningar, som nämns i reglerna för provet, 

åtminstone två provbedömningar  

Om provbedömningar krävs, skall de vara minst två till 

antalet och utföras på av kenneldistriktet utsett prov för 

minst två erfarna överdomare.  

Övnings- och provbedömningar erhåller man alltid 

skriftligt intyg. Första provbedömning ska vara senast 

nästa provtermin och resten inom tre år efter kursen.  

5. AUKTORISERING AV ÖVERDOMARE  

Anhållan görs av överdomaraspiranten  

Anhållan görs på Kennelklubbens blankett för detta 

ändamål inklusive bilagor.  

Till ansökan fogas utlåtande av rasförening, som sänder 

den till SKL-FKK. .  

SKL-FKK beviljar överdomarkortet.  

Överdomaren är auktoriserad då han erhållit 

meddelandet från SKL-FKK .  

Överdomaren ska vara auktoriserat prisdomare och ha 

ikraftvarande provdomarkort och bedömningsrättigheter 

  



 

C. FORTBILDNING FÖR ÖVERDOMARE  
1. DELTAGANDE I FORTBILDNING  

Överdomarna skal deltagit i överdomarnas fortbildning 

minst varannan gång och skall verka som domare eller 

provfunktionär eller deltagit i prov som tävlande minst 

en gång inom två år. ex. om rasförening ornar 

utbildning en gång i varje år, måste han utbilda sig 

vartannat år.  

Kenneldistrikt och rasförening eller- förbund skall 

kräva att överdomare har deltagit i fortbildning enligt 

rasförening eller- förbunds uppställda krav, innan 

domaren får nya överdomaruppgifter.  

2. ANORDNANDE AV FORTBILDNING  

Fortbildning för överdomare får anordnas av 

kenneldistrikt och/eller rasförening eller  

förbund.  

Man skall i god tid informera om fortbildningskurs i 

Koiramme-Våra hundar.  

Deltagarna i kursen erhåller anteckning på domarkortet 

eller separat intyg.  

IV ANNULLERING AV 

ÖVERDOMARRÄTTIGHET  
SKL-FKK kan återkalla överdomarrättigheter eller 

bedömningsrättigheter för person som man har 

konstaterat vara inkompetent för sina uppgifter och inte 

mera uppfyller kraven i moment 2.  

På förslag av kenneldistrikt, rasförening eller –förbund 

kan SKL-FKK återkalla överdomarrättigheter för 



 

person som inte deltagit i fortbildning samt inte 

uppfyller verksamhetens krav ( se punkt C 1)  

Vid disciplinära åtgärder kan SKL-FKK återkalla 

bedömningsrättigheterna tills ärendet är slutbehandlat.  

SKL-FKK kan återge domarens hans 

bedömningsrättigheter, efter att ha erhållit en 

grundlig redogörelse i ärendet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 17  

DIREKTIV FÖR FM-DREVPROV FÖR 

TAXAR  

8.5.2002. godkända av SKL-FKK. Giltiga från 1.8.2002  

ÄNDAMÅL  

Provets ändamål är att utveckla skolning av drivande 

taxar samt göra taxen mera känd som drivande hund.  

PROVETS ARRANGEMANG  

I taxarnas FM-drevprov följer man de drevprovsregler 

för taxar som SKL-FKK har fastställt .  

Taxklubbarna ansvarar för provets arrangemang zonvis 

enligt följande indelning:  

Väst 2002, Söder 2003, Norr 2004 ,Öst 2005, Åland 

2006. Fortsätter löpande i samma turordning.  

Som delningen för de olika zonerna använder man de 

inhemska rasernas zondelningar, kompletterat med 

Åland i en egen zon.  

SML-FTK ansöker om drevprovtillstånd från SKL-

FKK inom fastställda ansökningstider.  

Provet ska ordnas andra helgen i november om 

omständigheterna tillåter.  

Provet ska vara ett endagsprov och alla ska starta på 

morgonen.  

SML-FTK utser provets överdomare.  



 

Från zonerna ska två provdomare per deltagande hund 

vara med.  

Provdomarna ska vara erfarna drevprovsdomare för 

taxar.  

Provkommittén godkänner provets provdomare.  

SML-FTK utser representant från drevprovskommittén 

till provkommittén.  

PROVETS EKONOMI  

Provets ekonomiansvariga är SML-FTK och 

arrangerade förening.  

Anordnande förening gör skriftlig budget och utredning 

för provet till SML-FTK före sista augusti.  

HUNDARNAS UTTAGNING TILL 

PROVET  

Från zonerna utses två (2) hundar och en (1) 

reservhund.  

Fjolårets vinnare får efter anmälning delta i provet  

Alla deltagande hundar måste ha uppnått minst ett 

första pris i drevprov för taxar.  

Man använder SML-FTK:s direktiv vid uttagning av 

hundar.  

Provets vinnare får före sitt namn titeln M-år (det år 

som hunden har vunnit provet). Hunden får titel om det 

har erhållit pris i provet. 



 

För att vinnarhunden ska få sin titel i registerboken, 

måste minst sex hundar deltagit i FM-provet.  

ÄNDRINGAR TILL DESSA DIREKTIV  

SKL-FKK godkänner ändringarna till dessa 

direktiv på förslag av SML-FTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


