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PM TILL DREVPROVSDOMARE
Allmänna bestämmelser och nytt i det reviderade regelverket som vi vill framhålla:


Du och hundföraren bestämmer startdag, vilket meddelas nedanstående kommissarie.



Du bör kontrollera hundens ID med en chipavläsare. Kontrollera även testikelstatus på
hanhundar.



Kontrollera med hundföraren om det är något viltslag som hunden inte ska eller har vana att
driva t.ex hjort? Om hunden sedan inte tar an slag från detta djurslag ska hunden inte
nedvärderas.



Om hunden är utrustad med sambandsmedel för inkallning, så får detta endast användas efter
ditt godkännande! Du ska kontrollera hundens förmåga att själv bryta vid en ev. ”långskjuts”.
Vid inkallning med denna utrustning ska bedömningen göras som om inkallningen görs på
kort håll.



Huvudregeln är att motorfordon får användas när fara för hundens liv och hälsa uppstår.
Motorfordon kan även i undantagsfall användas för att rättvis bedömning skall kunna ske när
hund på grund av terrängförhållanden inte kan höras. Tid i bil räknas som tappttid och 15minuters regeln vad gäller ur hörhåll är förverkad. Vidare får inte bedömningen av
samarbetsmomentet påverkas av bilåkandet. Användning av motorfordon skall framgå av
drevprovsberättelsen.

I det 2017 reviderade regelverket har vi återgått till de tidigare bekanta momenten, sök, upptagsarbete,
samarbete och lydnad, så regelverket innehåller totalt nio moment som poängbedöms. Därutöver skall
Jaktlusten anges med ord.


Vid koppling som berättigar till sammanslagning av drevtid gäller följande. Sammanräkning
skall ske på samma viltart. Detta behöver dock inte vara på det direkt påföljande drevet.



Om hunden har tillfogats skada (kollision, vildsvins- eller rovdjursattack) kan den föreslås pris
även om kravet på losstid ej är uppfylld.



I de fall hunden bedöms icke lämplig rå/hjorthund, (1 EP under momentet samarbete) ska
eventuella första pris sänkas till en 2:a.



Vid klövviltsdrev görs representativa mätningar av drevhastighet under dagens drev. Dessa
redovisas i protokollet som medelhastighet i därför avsedd ruta samt i provberättelsen.



Skallräkning ska alltid genomföras. Räkning skall ske när hunden har
god kontakt med drevdjuret, gärna i samband med att drevdjur och hund iakttas. Resultatet
antecknas i härför avsedd ruta i protokollet samt i provberättelsen.



Var inte rädd att använda hela poängskalan 5-0! Värdera hundens prestation, med
utgångspunkt från vad som är en topprestation med hänsyn tagen till vilttäthet och andra
påverkande faktorer. Beskriv utförligt i text hundens positiva och negativa egenskaper. Skriv
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hellre för mycket än för lite! Det är här ditt fokus ska läggas!


Beskriv alltid hur drevet avslutas (inkallning/egen återgång) samt sådant som ”sticker
ut” (låga/höga EP). Även sådant som kan vidimeras med GPS-pejl skall beskrivas.



På kollegiet kommer tiden att läggas på EP. Där får du och alla andra vara beredd på att EP
kommer att diskuteras och eventuellt ändras.



Ett förtydligande beträffande D-cert, som enligt regelverket endast får tilldelas hund som visat
prov på god användbarhet vid praktisk jakt. Härmed avses momenten Samarbete och Lydnad.

Särskilda bestämmelser för Bassetraserna:






Huvudregeln är att hunden ska vara lös i minst fyra timmar för att få tilldelas 1:a pris. Efter
två 1:a prisdrev och om alla momenten är bedömda skall emellertid hunden kopplas och
provet brytas även innan fyra timmar.
För varje drev disponerar hunden 120 min från upptag. Grand dock 90 min.
Drevtider för prisvalörer: 1:a pris 60 min alt 2 x 45 min, 2:a pris 45 min och 3:e pris 30 min.
För Grand gäller: 1:a pris 45 min alt 2 x 30 min, 2:a pris 30 min och 3:e pris 20 min.
När tid för 1:pris är uppnådd skall du beordra koppling. All drevtid skall noteras!

Drevprotokollen i avd ________________ mailas till _____________________________
Eller postas till lokalavdelningens Fullmäktige / kommissarie:
_________________________
_________________________
_________________________

Senast tre dagar efter genomfört prov ska provet vara inskickat!
Kollegium för 1:a drevprovsperioden genomförs i vår La den ___/___ kl______
För 2:a drevprovsperioden___/___ kl______
För 3:e drevprovsperioden___/___ kl______
Dessa genomförs som telefonkonferens. Du är som domare skyldig att närvara och
redovisa ditt prov vid kollegiet. Om du har förhinder meddela detta i god tid!
Inbjudan med arbetshandlingar kommer dagarna innan per mail!
Tack för hjälpen och med vänlig hälsning!
_____________________
Drevprovsfullmäktige / kommissarie i
SBaK _______________
Tel: _________________

