Mästerskap
Allmänt för mästerskap arrangerade av Svenska Dreverklubben
Svenska Dreverklubbens mästerskap är centralstyrelsens officiella prov och skall anordnas enligt gällande drevprovsregler och
genomföras som gemensamma tävlingar.
Arrangörer för mästerskap utses av Utställnings- och Jaktprovskommittén. Centralstyrelsen utser fullmäktige. Övriga funktionärer
utser arrangören.
Vid mästerskapen eftersträvas tvådomarsystem.
Obligatoriskt vid Drever-SM, Harhunds-SM, Nationella unghundsprovet samt Nordiska Mästerskapet är att GPS-pejl via telefon
skall användas på samtliga startande hundar, detta för att live-sändning på nätet skall kunna ske.
Mästerskapen skall utvärderas fortlöpande av Centralstyrelsen och i det Nordiska samarbetet.

Drever-SM den 23 november 2018
Drever-SM hålls i trakterna av Falköping 2018. Mästerskapet arrangeras av Skaraborg Dreverklubb.
Anmälan av SM-hund/ar görs av den klubb som arrangerat distriktsuttagningen.
Representanter för SDK/CS är Mikael Tranberg och Per Björklund.
Sista anmälningsdag är måndag den 13 november och anmälan görs till:
Kommissarie: Fredrik Karlsson, Göteve Annedal, 521 92 Falköping. 073-758 48 38.
Allmänt
Drever-SM ersätter inte årets ”bästa rävhund, bästa viltspårhund och bästa drevprovsmeriterade viltspårhund”. Kvaldistrikten skall
svara för att en domare per uttagen hund medföljer och tjänstgör under SM.
Uttagningsregler
Distriktstävlingarna skall genomföras som officiella prov och skall vara avslutade senast andra helgen i november. Den bästa eller
de bästa hundarna från distriktstävlingarna kvalificerar sig till Drever-SM. Reserver skall tas ut.
I övrigt svarar lokalklubbarna i respektive distrikt själva för när uttagningen sker och beslutar själva om uttagningsregler. Det
innebär att det står distrikten helt fritt att kvotera startande hundar från lokalklubbarna i förhållande till antalet medlemmar om så
önskas.
Kvaldistrikt
Antalet hundar som tas ut till Drever-SM från varje distrikt grundas på det totala antalet medlemmar som distriktet har, beräknat
på SDK:s årliga medlemsantal, även familje- och ungdomsmedlemmar inräknade.
Distrikt/Lokalklubbar

Antal hundar
till SM

1. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

1

2. Gävleborg och Dalarna

1

3. Uppland och Stockholm

1

4. Värmland och Dalsland

1

5. Sörmland, Östergötland och Gotland

1

6. Västsvenska, Södra Älvsborg och Skaraborg

2

7. Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland

4

Om en lokalklubb i distrikt 6 uteblir av någon anledning tävlar distriktet enbart med en hund i SM. Skulle en lokalklubb i distrikt
7 utebli av någon anledning tävlar distriktet enbart med tre hundar i SM.
Övrigt

Uttagningen av hundar samt reserver då Nordiska Mästerskapen genomförs i Sverige och Norge samt kommande års SmåhundsSM, skall ske utifrån Drever-SM. När Nordiska Mästerskapen genomförs i Finland sker uttagningen av Centralstyrelsen baserat på
resultat från föregående års Har-SM och centralstyrelsens fria skön.
Tävlingsstatuter
Dessa statuter gäller för Drever- och Harhunds-SM samt när Nordiska Mästerskapen genomförs i Sverige.
Den sammanlagda tävlingspoängen för hunden räknas ut på följande sätt:
1. Ta fram ur tabell 1, poängen för pris kopplat till det/de djurslag som hunden drivit.
2. Multiplicera hundens ep. med vikt för varje moment i tabell 2 och lägg samman.
3. Lägg till ev. koefficientpoäng till drev mellan 61-89 min för byggbart andrapris, se tabell 1. * Koefficientpoäng tilldelas endast
på en byggbar tvåa förutsatt att även ett förstapris ** uppnåtts (** Antingen vanligt förstapris eller förstapris med hjälp av två
byggbara tvåor.) Hund får ej tillgodoräknas koefficientpoäng om den har två 2:a pris utöver 1:a pris.
4. Har hunden drivit olika djurslag och är kvalificerad för extrapoäng lägg till 3 poäng.
5. Addera poängen i punkterna 1 till 4 och du får fram tävlingspoängen.
6. Två förstapris kan aldrig kombineras med ett eller flera prisdrev! Om hunden börjar med ett eller flera tredjepris (alternativt
icke byggbara andrapris) och sedan tar två förstapris så stryks övriga prisdrev.
7. Om undantag använts enligt punkt 4.4, för att klara championatsmeriterande förstapris, ingår ej detta meriterande pris vid
beräkning i prislista, bara i registreringen av provet till SKK. Hunden beräknas således i mästerskapet enligt samma premisser
som övriga deltagande hundar. Ex. II rå + I rå + I hare rapporteras som I rå + I hare till SKK men i underlaget till mästerskapet
räknas II rå + I rå + II hare (I rå + I kombi).
8. Hundar som icke uppnår pris placeras sist i mästerskapet efter hundar som erövrat pris. Ordningen i denna grupp baseras
uteslutande utefter summering av egenskapspoäng enligt punkt 2 ovan och/eller särskiljning enligt nedan.
Tabell 1. Poäng för respektive djurslag, prisvalör och koefficientpoäng
Drevdjur

Förstapris

Andrapris

Tredjepris

* Koefficient för
drev mellan
61-89 min.

Hare

14

6

1

0,2

Räv

12

5

1

0,1

Rådjur/hjort

10

4

1

0,1

Vid s.k. kombietta med två byggbara tvåor, räknas värdet av respektive tvåa samman. Ex II Ha + II Rå = 6 + 4 poäng. Utöver
detta läggs allroundpoäng till. Samma gäller vid t.ex. II Rå + II Rå = 4 + 4 poäng.
Tabell 2. Multiplicerbar vikt för moment
Moment

Vikt

1. Sök

1

2. Upptagsarbete

1

3. Väckning på slag

1

4. Drevarbete

3

5. Väckning på tappt

1

6. Skall/hörbarhet

2

7. Skallgivning under drev (nyansering)

1

8. Samarbete

1

9. Lydnad

1

Observera att KEB ger inga egenskapspoäng.

3 extrapoäng för prisdrev på olika djurslag. S.k. allroundpoäng
• För att hunden skall kunna tilldelas extrapoäng vid prisvärt drev på olika djurslag måste det bästa prisvärda drevet vara minst
en tvåa.
• Kombinationen rådjur och hjort ger inga allroundpoäng.

•
•
•
•

Särskiljning:
Har flera hundar samma SM-poäng sätts den som har högsta egenskapspoäng före.
Är inte detta särskiljande avgörs placeringen i momenten drevarbete, skall/hörbarhet, samarbete i angiven ordning, där hund med
högsta poäng placeras före.
Räcker inte detta skall hundarna särskiljas genom att yngsta hund placeras före.
Som en sista utväg kan priset delas, t.ex. kan två hundar bli SM-vinnare.

SM för harhundar i Sörbygden den 22 oktober 2018
Harhunds-SM arrangeras av Västernorrlands Dreverklubb måndagen den 22 oktober 2018.
Fullmäktige: Göran Hagman, SDK.
Kommissarie: Jonas Kriström, Sörbygden 561, 84067 Sörbygden. 070-373 55 64.
Regler på SM för harhundar
Anmälan görs av lokalklubb eller hundägaren själv. Till anmälan skall bifogas kopia av drevprovsprotokollen för aktuella prov.
Sista anmälningsdag är 25 juli och anmälan skall då vara Ingvar Karlsson tillhanda.
Adress: Ingvar Karlsson, Båthusgattu 10, Ullvi, 793 91 Leksand. 070-670 00 76.
Respektive startande skall svara för att en domare medföljer och tjänstgör under SM.
Krav för kvalificering i år
Lägsta kravet för att få delta i Harhunds-SM är I+I hare under samma provdag alternativt I hare på ett prov och prisvärt hardrev på
ett annat prov. Maximalt två prov får räknas. Som ytterligare merit är godkänt RR-prov likvärdigt med II hare.
Meriter får endast räknas på föregående provsäsong 2017-07-01 - 2018-06-30.
Uttagning
Åtta hundar och två reserver tas ut. Uttagningskommittén utses årligen inom jaktprovskommittén.
Uttagning sker med hjälp av de mästerskapsstatuter som tillämpas vid Drever-SM.
Sker uttagning på resultat av två prov tas medelvärdet av egenskapspoängen.
Utöver de åtta uttagna hundarna äger arrangerande klubb rätt att delta med en hund även om inte ovanstående kvalifikationskrav
uppfyllts.
Mästerskapets genomförande
Mästerskapet genomförs som ett officiellt drevprov.
• Arrangerande klubb utses av Utställnings- och Jaktprovskommittén.
• Centralstyrelsen utser fullmäktige.
• Arrangerande klubb utser kommissarie.
Anvisningar
Vid upptag på annat drevdjur än hare beordrar domaren koppling.
Vid 3:e kopplingen på rådjur/räv är provet över. Endast harpriser noteras i protokollet.
Vägvisare, åskådare eller annan må följa provet enligt hundförarens bestämmande men får inte ingripa i provförloppet genom att
exempelvis kalla in eller koppla hunden.
Hundföraren skall själv föra sin hund.
Resultaträkningen sker efter samma regler som vid Drever-SM.
SDKs speciella hederspris utdelas till de tre främst placerade hundarna. I övrigt utdelas priser efter tillgång. Inteckning i
stövarklubbens vandringspris till bästa hund.

Nordiska Mästerskapet (Landskampen) i Norge den 30 november 2018
NM med Østfold Dreverring som arrangör kommer i år att gå av stapeln i Ørje. Basen blir på Solstrand Terrasse. Uttagningen av
hundar samt reserver baseras på resultat utifrån Drever-SM 2018.
SDK:s representanter är Ingvar Karlsson och Lars Davidsson.

Missa inte SM för små drivande hundar 26 november 2018
För vidare information se hemsidan i höst!

Bestämmelser för drevprov
Deltagare i drevprov och/eller exteriörbedömning skall vara medlem i Svenska Dreverklubben eller motsvarande nordisk
organisation. Inträde i klubben kan ske i samband med anmälan, varvid årsavgiften (350 kr) insättes på plusgiro 9 36 25-2,
Svenska Dreverklubben. Medlemskortet med postkvitto skall på anmodan uppvisas vid ankomst till provplatsen.
Drevprov och exteriörbedömningar är öppna endast för drever. Till prov eller bedömning anmäld svensk hund skall vara
registrerad i SKK eller annan nordisk kennelorganisation samt vara ID-märkt.
Drever får oavsett ålder gå drevprov utan att vara utställd intill dess att ett förstapris på drevprov erövrats. Efter ett förstapris
erövrats krävs lägst Sufficient vid officiell utställning för att få fortsätta att starta på drevprov. Om hunden vid sin första start är
äldre än 24 månader och inte är utställd krävs efter att ett förstapris erövrats lägst Sufficient vid officiell utställning för att
resultatet skall stambokföras och för att hunden skall få fortsätta att starta på drevprov.
För att få starta i unghundsklass skall hunden vara mellan 12-24 månader men kan erövra endast ett championatsgrundande
förstapris i klassen. För öppenklass gäller 15 månader eller äldre.
Hunden skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt gällande regler.
Stamtavlan skall medföras och uppvisas för kommissarien eller domaren för kontroll av anmälningsuppgifternas riktighet.
Anmälan
Den ordinarie anmälningstiden utgår om ej annat anges 10 dagar före första provdagen.
Anmälningsblanketter kan hämtas på SDK:s hemsida eller rekvireras av och lämnas till vederbörande kommissarie. Allt fler
klubbar använder sig numera av anmälningsformulär via klubbens hemsida. Detta är mycket enkelt och rekommenderas varmt.
Endast en hund får anmälas på varje blankett. Fyll i blanketten noggrant. Ange provort dvs den ort som framgår av Årsboken eller
på hemsidan under respektive provplats.
Avgifter
Anmälningsavgift för drevprov bestäms av varje lokalklubb fritt.
Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej om hunden av någon anledning uteblir.
Milersättning till domare
Då domare använder egen bil till och från provmarken utgår ersättning med 18:50/mil som betalas av hundägaren.
Inkvartering
För funktionärer och deltagare kan inkvartering ordnas genom kommissariens försorg.
Om inkvartering önskas, görs detta skriftligt i samband med anmälan genom att skicka med en enkel lapp eller via direktkontakt
med kommissarien.
Transport till provmarken betalas av deltagaren om inte eget transportmedel kan användas.
Du kan starta på:
• Drevprov mellan den 1/9 och 30/9 samt 1/2 - 28/2 på enbart hare och räv. Efter 1/10 och fram till den 31/1 kan du även starta
på rådjur och hjort dock ej där den jakten är avlyst i januari.
• Rådjursrenhetsprov RR (tag kontakt med Din lokalklubbs sekreterare).
Hjälpmedel
Hörselförstärkare, typ Peltor eller liknande, får användas av domare och hundförare.
Ny Champion
Hundägare vars hund erövrat championtitel av något slag bör skriftligen meddela detta till avelsrådet. Rekvirera blankett från din
lokalklubbs sekreterare eller SKK. Gör anmälan till SKK och sänd kopia till avelsrådet.

Årets bästa viltspårs-/rävhund
Tabell för uträkning av bästa viltspårshund:
1 ÖKL ger 25 poäng, 2 ÖKL ger 15 poäng, 3 ÖKL ger 10 poäng,
HP ger 5 poäng, 0 ger 0 poäng. Uträkningen görs först av medelpoängen från dessa prov. För att inte gynna den hund som startat
på många prov, men ändå få en någorlunda klar uppfattning om kapaciteten, multipliceras medelpoängen med tre, dock inte högre
siffra än det antal prov som hunden startat på.
Exempel:
2 starter med 1 ökl = 50 poäng/2 = 25 medelpoäng x 2 = 50 poäng
3 starter med 1 ökl = 75 poäng/3 = 25 medelpoäng x 3 = 75 poäng
4 starter med 1 ökl = 100 poäng/4 = 25 medelpoäng x 3 = 75 poäng
4 starter med 1 ökl+1 Hp = 105 poäng/4 = 26,25 medelpoäng x 3 = 78,75 poäng
I detta exempel, blir HP poängen avgörande vilket visar särskilt god prestation. Den hund som efter denna uträkning erhållit
högsta poängen har vunnit. Skulle flera hundar sluta på samma poäng skall den hund som har flest provbäst delat med antal starter
erhålla priset. Skulle även den poängen vara lika tillfaller priset yngsta hunden.
Krav för kvalificering till bästa rävhund.
Lägsta kravet för att få delta i tävlan om Sveriges bästa rävdrivare är, att under samma provdag drivit till ett förstapris samt under
annan provdag drivit till minst ett tredjepris på räv. Maximalt två prov får räknas. Om fler hundar har samma poäng gäller lägsta
ålder, och vid lika ålder gäller högsta egenskapspoängen och sedan mesta drevtider för att särskilja.
Meriter får endast räknas från föregående år resultat 2017-01-01 - 2017-12-31.

Vandringspriser
Följande vandringspriser utdelas på DS:
Bästa Allroundhund (Finska Dreverklubbens VP)
Bästa Rådjurshund (Svenska Taxklubbens VP)
Bästa Rävhund (Svenska Dreverklubbens VP)
Bästa Viltspårhund (Svenska Dreverklubbens VP)
Bästa Drevprovsmeriterade Viltspårhund (Svenska Dreverklubbens VP)
Priset till Bästa Harhund utdelas på Har-SM.
Priset Årets Bästa Rävhund utdelas i år till SE UCH SE VCH SE JCH Häggingåsens Vicky SE44710/2014, I räv II räv.
Ägare: Lars-Ove Bränninggård, Säm Bastorp 1, 524 93 Herrljunga.

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar
anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar.
Vaccination
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende
rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (echinococcos).
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

· Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
· Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år
sedan.

· Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området dessutom är
vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under det ansvar som följer av
lagen om tillsyn över hundar och katter.
Deltagare vid utställning, prov-, tävling- eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig
själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att
hunden kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet förvarar hund i
strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär
är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör,
figurant vid prov m.fl.
Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Arrangerande klubb fritar sig och sina
funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller
beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om
skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta.
Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified med hänvisning till
mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar
aggressivitet, eller tydligt flyktbeteende dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon
möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.
Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller
kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter karantänsvistelse.
Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första
parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen.
Oacceptabelt beteende
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom
att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på
särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär.
Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende enligt ovan. Denna gäller även
om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten
finns tillgänglig vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare,
ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. Rapporterad hund kan avvisas från området.
Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara
utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om
hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS
2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen i Nationellt
dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten
åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de
ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

