
Vasa kenneldistrikt 

Dessa MEJÄ  regler a r godka nda pa  Vasa kenneldistrikts styrelsemo te 22.04.2021 och tra der i 

kraft fra n 01.05.2021.  

 

Distriktsma sterskapet bo r alltid fo lja Finska Kennelklubbens ga llande reglemente fo r spa rprov 

fo r jakthundar (meja ), antidopingreglemente och kennelklubbens o vriga regler och direktiv. 

Ä ven FKK:s direktiv fo r arrangemang av kenneldistriktens distriktsma sterskapsprov bo r fo ljas. 

 

Tidpunkt  

Distriktsma sterskapsprovet i meja  anordnas om mo jligt fo rsta helgen i september.  

 

Turordning  

De fo reningar som anordnar meja -prov i Vasa kenneldistrikt anordnar DM i tur och ordning. 

 

Arrangemanget 

Anhållan om provmark, provanhållan till distriktet, planerande av spa r, övriga behövliga lov, 

skaffande av domare och ansvarig provfunktionär sko ts av anordnande fo rening. 

 

Varje deltagande hundfo rare eller hunda gare deltar i spa rla ggningen som sker dagen innan DM. 

Spa ren lottas ut och spa rla ggningen go rs parvis. De hundfo rare eller hunda gare som deltar med 

fler a n en hund ansvarar fo r att kalla in en utomsta ende kompetent spa rla ggare sa  att varje 

startande hund har en egen spa rla ggare.  Det a r o nskva rt att spa ren kunde planeras och 

orienteras upp i terra ngen senast dagen innan spa rla ggningen. 

 

 

Rätt att delta i DM  

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 bosatt. En hund kan årligen 

tävla om endast ett distriktsmästerskap.  



 

Antalet deltagare och kriterier för kval till DM  

Till DM kvalificerar sig total sex hundar inklusive fjolårets vinnare (5 +1) . Fjolårets vinnare är 

alltid automatiskt kvalificerad till start påföljande år.   

 

Med varje anmälan till DM bör bifogas åtminstone de två bästa provresultaten från innevarande 

eller föregående provsäsong för varje hund. Provpoa ngen som godka nns fo r kvalificeringen bo r 

vara fra n perioden som bo rjar dagen efter att anma lningstiden till DM a ret innan tog slut tills 

utga ngen av anma lningstiden innevarande a r. Minst ett resultat bo r vara fra n innevarande a r.  

 

Ifall fler hundar har samma slutpoa ng a r det tredje resultatet som avgo r och om det heller inte 

gav na gon skillnad ser man pa  det fja rde och resan pa  det femte resultatet som avgo rande. Ifall 

hundarna inte kan a tskiljas efter fem resultat a r det lotten som avgo r vem som fa r provplatsen.  

 

Ifall det inte finns tillra ckligt av hundar med tva  stycken SKL-resultat fo r att fylla alla DM-platser, 

fylls provet fo rst ut med hundar vilka har ett SKL-resultat.  

 

Om provet inte fa s fullt med hundar som anma lt sig till DM, fa r arrangerande fo rening fylla 

a tersta ende provplatser med hundar som inte ta vlar i DM.  

 

Ärrangerande fo rening ansvarar att kvalificeringen till DM ga r ra tt till. Fo reningen kan vid 

behov ta hja lp av distriktets viltspa rssektion. 

 

Distriktsmästare 

Distriktsmästare blir den hund som uppnår den högsta poängsumman som berättigar till ett 

godkänt resultat. Har flera hundar samma poäng avgör överdomaren vilken hund blir 

distriktsmästare på basen av helheten.  

 

Val av representant till FM  

Den hund som vinner DM-provet representerar automatiskt Vasa kenneldistrikt i FM. Om DM-

vinnaren fa r fo rhinder fa r den hund som placerat sig tva a representera distriktet pa  FM.  


