
Till alla SBaK:s lokalföreningar inför arrangerandet av SBaK olika SM-tävlingar 
 

PM/lathund/regler för SBaK:s SM Drevprov/Viltspår 

 Låt SM:et vara en stående punkt på ert La:s dagordning fr.o.m ett år innan tilltänkt SM-datum 

 Tänk på att många sponsorer vill bli vidtalade kalenderåret innan tilltänkt sponsring. Detta då många 

av dem lägger upp en plan för sponsring som ska ske under kommande år. 

 

Minst 6 månader innan SM—arrangemanget genomförs 

 Bokning av boende och mark bör vara klar.   

 Vid viltspårs-SM bör datumet vara klart. Sänd datumet till CS och alla La:s sekreterare samt till 

webmaster för www.sbak.nu (så att det kommer med i hemsidans kalendarium). 

  Drev-SM genomförs alltid den 2:a fredagen i november. 

 Tilltänkt kommissarie och tävlingsledning bör vara klart, liksom lämpliga domare.  

 Till viltspårs-SM bör ni även säkerställa så att ni har blod och de likvärdiga klövar som behövs. 

 

Minst 3 månader innan SM—arrangemanget genomförs 

 Följ upp de sponsorskontakter som ni tagit sedan tidigare. 

  Vid Viltspårs-SM: Besluta tillsammans med SM:ets tävlingsledning och kommissarie vilka regler 

som ska användas samt hur poängräkningen ska ske.  

 Vid Drevprovs-SM: SBaK:s drevprovskonferens (i augusti) diskuterar och fastställer vilka regler som 

skall gälla under kommande drev-SM. Detta SM styrs av vilka regler som gäller på småhunds-SM. 

 Vid drevprovs-SM vidtala person som ska hålla i SM-dagens löpande uppdatering på La:s hemsida.  

 Besluta även vem som ska skriva om SM:et i Bassetbladet samt ta bilder till tidningen.  

 

Minst 1 månad innan Viltspårs-SM samt så snart som möjligt innan Drevprovs-SM 

 Vid Viltspårs-SM: 

Sänd ett välkomst-/informationsbrev till alla La:s uttagna hundar. Brevet ska förutom datum och plats 

även innehålla uppgifter såsom tävlingsledares namn och kontaktuppgifter, vilka regler (officiella 

/inofficiella) som kommer att gälla samt provets poängräkning, info om boende och kostnad för extra 

medföljande person, ev. hund på rummen, lakan finns/tas med samt be om uppgift för ev. matallergi. 

Sänd även densamma informationen som e-post till CS- och alla La:s sekreterare och CS 

viltspårssansvarige. 

 Vid Drevprovs-SM: 

Sänd information enligt ovan till varje lokalavdelnings sekreterare, ordförande och till dess 

drevprovskommissarier samt till CS via mail. Varje lokalavdelning ansvarar sedan för att ovanstående 

information delges det uttagna ekipaget och de av La utsedda egna två domare som ska döma på 

SM:et. 

 Varje La anmäler i god tid domarnamnen till arrangören och sedan så fort som möjligt efter sin SM-

uttagning även vilket ekipage de kommer att skicka till drevprovs-SM. 

 

 

 

http://www.sbak.nu/


Veckan före SM: 

 Kontakta Svensk Jakt:s webbtidning samt ev. lokaltidningar som ni vill ska skriva om SM:et. 

 

Före alt. efter SM: 

 Lämna underlag för utbetalning av ersättning (viltspår 15 000 kr, drev 20 000 kr) till CS kassör.  

 

På kvällen efter avslutat SM: 

 Tydlig SM-rapport på La:s hemsida med resultatlista samt prissättning. Denna info skickas även till 

Svensk Jakt:s webb-tidning samt ev. till annan press såsom lokaltidning.  

Glöm inte att sända med bilder! 

 Sänd bilder och resultatlista till webmaster för www.sbak.nu   

 Sänd artikel och resultatlista med poäng/pris samt bilder till Bassetbladets redaktör. 

 Vid drevprovs-SM måste även CS informeras då de skyndsamt ska anmäla SBaK:s ekipage till 

arrangören för småhunds-SM samt betala dess anmälningsavgift. 

 

Tänk även på att: 

Till Viltspårs-SM sänder varje La två ekipage samt att den regerande SM-mästaren deltar vilket gör att det 

blir 11 ekipage som kommer att delta. SM-arrangören ordna själv med domare till samtliga 11 ekipage.  

Till Viltspårs-SM är det bra om La håller med likvärdiga blodflaskor alt. -käppar för blodläggning. Tänk på att 

det behövs blod och klövar även till reservspår. 

Informera domarna om att inte prata bedömning och ev. pris eller poäng med de hundförare som denne 

bedömer innan kollegiet är klart. 

 

Till Drevprovs-SM kommer endast ett ekipage/La + regerande ekipaget. Vid drev-SM anmäler varje La två 

domare till arrangören, som skall döma vid kommande drev-SM. Drevprovs-SM har nämligen ett s.k. två  

domarsystem. Arrangören håller med fyra domare då även regerande SM-mästaren ska ha två domare. 

Tänk på att det är en stor fördel om arrangörens egna domare, kommissarien och tävlingsledningen är kända 

med den aktuella marken. 

 

 

Vid löpande uppdatering av Drevprovs-SM 

Använd helst er lokalavdelnings hemsidas förstasida för dessa uppdateringar så att det blir enkelt att hitta 

uppdateringarna för dem som vill följa era SM. 

Lägg kvällen innan SM:et ut en bild på resp. ekipage samt skriv hundens namn inkl. reg.nr och ägarens namn.  

När drevprovsdagen startar så sänder resp. domarpar uppdateringar via sms alt. samtal till web-uppdateraren 

såsom t.ex: hunden släpps kl.., Väcker/arbete på slag kl.., Upptag kl…, Drevdjuret (t.ex. rå) synligt kl…, 

Hunden kallas av drevlöpa alt. hunden kopplas på drevlöpa kl… efter t.ex. 67 min drev. Nytt släpp kl… osv. 

 

 

http://www.sbak.nu/


Regler vid SBaK:s SM 

Domarna som används bör vara erfaren domare och ska ha dömt flera ekipage under de senaste 12 

månaderna. Domaren behöver inte vara utbildad av SBaK men denne ska vara väl känd med hur våra raser 

fungera vid drev alt. viltspår. Domarna som dömer SM-tävlingar, får inte tipsa/hjälpa hundföraren på ett 

sådant sätt som kan påverka ekipagets slutliga resultat. 

Fördelning av domare och spår/drevprovsrutor sker och delges alltid genom lottning dagen innan själva SM-

arrangemanget. Lottningen bör ske så att de domare som är aktiva inom en speciell ras inte dömer sin egen 

ras. Det kan även finnas andra anledningar till att någon av domarna inte bör döma ett speciellt ekipage. 

Vid möjlighet att följa Drevprovs-SM på Internet får ingen hundförare använda sin mobiltelefon för 

samtal/sms under själva provet.  

 Det är tillåtet för hundägaren att be någon annan person att föra hunden vid själva SM-tävlingen. 

Efter CS-beslut 2015-08-26 har tikar som löper möjlighet att medverka på viltspårs-SM. Detta bör i så god tid 

som möjligt innan SM:et meddelas till tävlingsledningen. Den löpande tikens förare kan dock få lov att ordna 

och stå för eget boende på annan plats än de övriga ekipagen. Denne får inte ta med sig tiken till viltspårs- 

arrangemanget förens efter själva provet. 

Arrangörsordning: 

   Med början år   Viltspårs-SM                  Drevprovs-SM 

          2013        Öst  Mellan 

          2014       N-Ö    Syd 

          2015       Väst    Öst 

          2016      Mellan    N-Ö 

          2017        Syd    Väst 

     

 

Detta dokument är genomgånget och godkänt av samtliga La:s  

–och rasklubbars representanter/delegater på funktionärsträff  

dagen innan Basset-fullmäktige i Jönköping 2014-04-06. 

 


