
Nytt/ändrats/tillagts/tagits bort 
i drevprovsregler fr.o.m. 

hösten 2017.

Drevprovsregler gemensamma för
Alpenländische Dachsbracke (ADB), Basset, Beagle och Drever.
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Strukturella ändringar

• Förändrad kapitelordning.

• Utbildningsdelen borttagen.
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Nytt i SKK:s allmänna regler.

Inledning

• När veterinärintyg åberopas för en hund 
ska detta vara utfärdat på av SKK 
godkänd blankett………………….Intyg i 
original ska alltid medtas vid utställning.

• Vidimerad kopia räknas som original.
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Tillägg i SKK:s allmänna regler.

5 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.
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Nytt i SKK:s allmänna regler.

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar 
och beskrivningar.

 
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.
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Nytt i SKK:s allmänna regler.

Valpar

Valpar under 4 månaders ålder får inte 
delta på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning och inte heller införas på 
området. Det är arrangörens ansvar att 
definiera vad som är området. 
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Tillägg i SKK:s allmänna regler.

7 Doping och andra otillbörliga förhållanden 

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. 
…………………..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.
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Nytt i SKK:s allmänna regler.

Kastrerad hanhund/tik

• Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett 
orsak, medges inte dispens att delta vid 
utställning och SBK:s exteriörbeskrivning 
utan ska tilldelas Disqualified respektive ej 
godkänd.
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Omarbetad text i SKK:s etiska regler

Jaktprov för aveln
Specialklubbarnas jaktprov är viktiga verktyg i aveln. De syftar till 
att utvärdera tidigare avelsarbete och till att identifiera lämpliga 
avelshundar. De är också till stor hjälp för att ta fram 
ändamålsenliga och lämpliga jakthundar. Ur jaktetisk synpunkt 
ska hundens förmåga till samarbete och lydnad särskilt beaktas 
samt att hunden är mentalt stabil. Alla jakthundsägare bör sträva 
efter att delta på jaktprov för att bidra till utvecklingen av 
respektive ras. Jaktprov på levande vilt får aldrig betraktas som 
en tävling där användningen av jakthundar är ett självändamål, 
utan ska alltid bedrivas på ett sådant sätt att både jaktetik och 
djurskydd prioriteras. Det primära syftet med alla jaktprov är att 
dessa ska vara till ledning för avelsarbetet.
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Omarbetad text i SKK:s etiska regler

Hundförarens ansvar gentemot hunden

Jakthunden ska vara i god kondition och ges 
god omvårdnad, grunddressyr samt jaktträning. 
Den ska kunna föras på ett ändamålsenligt sätt 
så att risken för skador på såväl hunden som 
viltet minimeras. Särskild vikt ska läggas vid att 
hunden ska kunna kallas in. En välutbildad och 
kontrollerbar jakthund är en stor tillgång i 
jakten.
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Omarbetad text i SKK:s etiska regler

Vårt gemensamma ansvar för jakten med hund

Hundföraren ska hålla sig välinformerad om de 
regler som gäller för jaktprov, jaktträning och jakt 
med hund. En ny hund ska aldrig släppas på 
samma oskadade vilt när den första hunden har 
tröttnat. Ta alltid stor hänsyn till olika 
väderförhållanden som kan påverka viltets 
förutsättningar vid jakt, jaktträning eller jaktprov. 
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Borttaget under 
3.2 LOKALKLUBBEN
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Tillägg under
3.5.1 Korta råd till domare

Före släpp

1. Fråga hundägare/förare vilka djurslag 
hunden är van att jaga och hur den vanligtvis 
uppträder i olika avseenden. Hunden 
bedöms i huvudsak på det drevdjur som 
hunden är van att jaga.

Efter prov

4. Skriv ut ditt drevprovsprotokoll med en 
utförlig provberättelse utan dröjsmål.  
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Nytt under 3.6 Kollegium

Hundägaren/hundföraren ska inte närvara 
vid kollegiet då egen/familjemedlems hund 
behandlas. Gäller inte elev under utbildning.

14



Nytt under 3.8 Rätt att delta

• Rätt att delta har hund som tillhör medlem i arrangerande specialklubb eller 
motsvarande nordisk kennelorganisation under förutsättning att hunden

• vid unghundsprov och RR-prov är minst 12 månader. (Tillägg)
• Beagle och 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 ska stambokföras och för att hunden ska få 
fortsätta att starta på drevprov.

• ADB och Basset får starta obegränsat antal gånger på drevprov utan att 
vara utställd. (Omformulering)

• Hund med godkänt RR-intyg får starta på drevprov före den 1 oktober eller 
under förbudstid för rådjur/hjort i respektive län efter nyår. (Tillägg)
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3.10.2 Tekniskt hjälpmedel vid inkallning 

Denna punkt är struken p.g.a. att SKK ej 
godkände den. Motivering har kommit i 2 
omgångar.

1. ”Är detta inte krångligt, Är detta inte lätt att 
förknippas med dom förbjudna elhalsbanden?”

2. ”Ska tas bort helt, ska ej vara tillåtet vid 
jaktprov.”
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Nytt under 3.10.2 Motorfordon

Motorfordon får användas i följande situationer:
•Då det uppkommer uppenbar fara för hundens liv. 
Visar det sig att faran upphört ska domare och 
förare återställa bilen till utgångsläget och 
genomföra fortsatt bedömning. Har hunden 
kopplats får sammanslagning av drevtid ske enligt 
5.3.1.
•Då hunden kopplats efter ett släpp och förflyttning 
ska göras till nytt terrängavsnitt för fortsatt 
bedömning. (Tillägg)
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Grunden vid all provverksamhet är alltid domarens kunskap, utbildning och 
erfarenhet av jaktformen eller provformen. Därför är det viktigt att tekniska 
hjälpmedel inte ersätter domarens kunskap och erfarenhet vid bedömning av 
hund/hundar. Däremot kan domaren i de provtyper där det är tillämpligt använda 
hjälpmedel som t.ex. hundpejl för att ge hunden en så korrekt bedömning som 
möjligt. Viktigt är att tekniska hjälpmedel anbringas på hunden på ett sådant sätt att 
det varken skadar eller hindrar hundens normala rörelsemönster. Tekniska 
hjälpmedel såsom idrottstejp, spray, prestationshöjande medel (se nationellt 
dopingreglemente för hund) mm får ej användas.

I undantagsfall kan även motorfordon inbegripas i begreppet tekniska hjälpmedel, 
exempelvis:

1. för att snabbt koppla hunden om fara för hundens liv eller hälsa uppstår, eller 

2. om hunden orsakar skada eller avsevärda olägenheter.

3. Det kan också gälla för att rättvis bedömning ska kunna ske när hunden på grund 
av terrängförhållandena inte kan höras. Vid de jaktprov som innehåller ett inslag av 
jakt, d.v.s. med ett syfte att fälla vilt, får aldrig motorfordon användas för att söka, 
spåra, förfölja eller genskjuta vilt. 

3.10.3 SKK:s riktlinjer vid användande av tekniska 
hjälpmedel under jaktprov. Helt ny punkt.
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Kommentar i handledning
Denna skrivelse har SKK krävt ska finnas med i regelverket och utgör en slutformulering 
efter att alla jakthundsraser behandlat texten i olika remissomgångar. Regelkommittén för 
ADB, beagle, basset och drever har dock en bestämd uppfattning att bedömningen av 
det så viktiga samarbetet, vid framförallt drev efter rådjur/hjort, riskerar försämras om det 
i regelverk/handledning inte finns spärrar som ser till att användande av motorfordon 
minimeras. Efterlevnad av dessa riktlinjer ska därför för dessa raser göras:

1. utan tvekan när det förekommer uppenbar fara för hundens liv eller hälsa.

2. utan tvekan när hunden riskerar orsaka skada eller avsevärda olägenheter

3. men endast i undantagsfall för att rättvis bedömning ska kunna ske när hunden på 
grund av terrängförhållandena inte kan höras.

För att bruket av punkt 3 inte ska missbrukas ska tid i fordonet räknas som tappttid. 15-
minutersregeln enligt p 5.3.3 anses därmed förverkad från och med att bil används. 
Bedömningen av momentet samarbete får inte påverkas av fordonsanvändandet. Om en 
korrekt bedömning av samarbetet inte kunnat göras, p.g.a. att motorfordon använts, får ej 
högre poäng än 2 utdelas i samarbetsmomentet. Användning av och motivet till att fordon 
använts vid bedömningen ska redovisas i provberättelsen. Vad som anses vara 
långskjuts ska inte kunna påverkas av om motorfordon används eller inte.
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Ändrat under 3.11 Protest

• När protesten tas upp till prövning ska 
lokalklubbs styrelse, senast inom sju dagar efter 
det att protesten behandlats av styrelsen, 
meddela berörd part sitt skriftliga beslut. 
Lokalklubbs styrelses beslut kan av part 
skriftligen överklagas till specialklubb inom 30 
(14) dagar efter det att part erhållit det aktuella 
beslutet. Specialklubbs beslut kan av berörd part 
överklagas inom 30 (60) dagar till SKK/JhK för 
slutlig prövning.
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Tillägg under 4.3.1 Unghundsklass

Kombinerade pris är möjligt d.v.s. två 
andrapris är lika med ett förstapris. För 
drever kan olika djurslag kombineras. För 
beagle gäller detta endast rådjur/hjort. 

Tillägg under 4.3.2 Öppenklassprov (Ökl)

Gäller från 15 månaders ålder och uppåt.
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Ändrat under 4.6 Drevdjur och fastställande av djurslag

För drever gäller vid drevdjuren hare och räv 
att de antingen ska ha setts eller avspårats. 
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Omformulering vid 4.7 Avbrytande av prov

• när hund prövas på hare/räv och jakt med drivande hund inte är 
tillåten på rå/hjort gäller nedan:

 
• Hund 4 år och äldre
• Om hunden driver/förföljer rå/hjort avslutas provet och hunden 

tilldelas 0 pris. OBS! Om hunden endast avger skall på rå/hjortlöpan 
när den ser rå/hjort som flyr undan eller om den skallar kortare 
sträcka vid kontakt med färsk rå/hjortlöpa (markeringsskall), räknas 
inte detta som drev.

• Vidare start under icke tillåten jakttid (förbudstid) får inte ske innan 
RR erövrats.

Samma förändring vid hund under 4 år.
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Tillägg vid 4.8. Omprov

Omprov kan beviljas om

•varg/örn påvisas inom provområdet…….
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Nytt vid RR-prov 4.9.1. Allmänt

• Hund som uppnått ålder för drevprovsstart 
får starta på RR-prov.
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Nytt under Bedömning och prissättning.

5.1 Allmänt

•Vid drev på okänt eller icke tillåtet drevdjur 
sätts poäng endast under moment 1, 8 och 
9. 

5.3.2. Dokumentation av drevtid.

•Samtliga drevtider på godkänt drevdjur ska 
noteras och protokollföras. 
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Nytt under 5.4.2 Drevtider och 
poängkrav för pris

• Inga poänggränser för prisvalörer med undantag från att 
graverande fel (0 p) utesluter pris, samt att i de fall 
hunden bedömts som icke lämplig rå/hjorthund (under 
momentet samarbete), ska eventuella 1:a pris på rå/hjort 
sänkas till 2:a pris.

• * D-cert tillämpas för beagle och drever endast vid 
internationella drevprov (CACIT).

BASSET 
Basset ska ha provats okopplad i minst 4 timmar för att få tilldelas 
1:a pris. Undantag från detta se 4.4. 
1:a pris 
 
2:a pris 
 
3:e pris 

60 minuter alt. 2 x 45 minuter *** 
(för Grand BGV 45 minuter alt. 2 x 30 minuter) 
45 minuter. (för Grand BGV 30 minuter) N 
 
30 minuter. (för Grand BGV 20 minuter) N 

*** För >45 (alt. 30) min drev som ska ingå i förstapris gäller att, 
för vart och ett av dessa ska vara uppnådda inom 90 (alt 60) minuter 
efter upptag. Olika djurslag kan kombineras vid 2x45 (alt 2 x 30) N 
min. 
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Nytt moment - sök

Sökarbetet ska leda till att hunden snabbt kommer i kontakt med färska 
slag. Domarens bedömning av detta moment baseras framförallt på 
hundens systematik, fart och vidd i sitt arbete. När hund tar upp utan 
föregående sökarbete bör hund ges ytterligare möjlighet till bedömning 
av momentet. Om hunden inte finner slag att arbeta på ska den då och 
då kontakta föraren.
•KEB utdelas när hunden inte haft möjlighet att bevisa sitt sök. 
Exempelvis när dagens alla släpp resulterar i omedelbara upptag.

Ur handledningen: Om denna förändring ska bli meningsfull krävs stor 
noggrannhet av domarkåren att verkligen följa de stöd och anvisningar 
som finns. Annars finns stor risk att momenten speglar 
provmarkerna/vilttätheten och inte hundens egenskaper i dessa 
moment.
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Nytt moment - Upptagsarbete

Slagarbetet före upptag ska karaktäriseras av systematiskt och effektivt 
spårningsarbete till den plats där drevdjuret står/ligger. Ju effektivare detta arbete är 
desto högre poäng kan utdelas. Svårighetsgraden på det enskilda slagarbetet 
varierar mycket och måste därför också ligga med i bedömningen. Dels varierar 
svårigheten med hur mycket djuret rört sig under natten (detta gäller speciellt hare 
vid kalla nätter) och dels hur långt bort drevdjuret är vid hundens första kontakt med 
spåret. Därutöver, när under dagen upptagsarbetet sker. Utöver detta finns det 
framförallt två egenskaper som domaren ska ge akt på: 1. Drar hunden i vind och 
går direkt på drevdjuret där det ligger/står? 2. Nyttjar hunden ringning i sitt 
slagarbete för att snabbare komma närmare drevdjuret? Dessa två egenskaper 
anses var och en gynna förutsättningen för snabba upptag.

Hund bör inte släppas direkt på iakttaget vilt/spår. Tar hund upp drevdjur utan 
föregående slagarbete bör hund ges ytterligare möjlighet till bedömning av 
momentet. Om dagens alla upptag inte föregås av något slagarbete sätts KEB i 
detta moment. Arbete och upptag på icke godkänt/okänt drevdjur kan icke utgöra 
underlag för bedömning av detta moment varför man även här noterar KEB.
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Nytt under momentet - Väckning på slag

Väckning på tillåtet och konstaterat djurslag bedöms enligt 
nedanstående tabell för respektive ras. Om hund presterar 
prisdrev på olika djurslag (eller två upptag som inte leder till 
pris, alternativt slagarbete som inte leder till upptag) ska 
bedömningen vid väckning på slag utgå från det djurslag 
som föregås av det i tid längsta slagarbetet. Om bara det 
ena drevet går till pris ska bedömningen utgå från 
prisdrevet.

KEB: När man inte kan säkerställa vilket drevdjur hunden 
väcker på.
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Nytt under momentet - Drevarbete

• 20-minutersregeln är borttagen

• KEB: När drevarbetet inte kunnat bedömas på ett 
tillfredsställande sätt.

Under 1 poäng:
• har ett drevsätt som bedöms vara något för snabbt för 

rådjur/hjort.

Under 0 poäng

• har ett så snabbt och hetsigt drevsätt att drevdjuret 
riskerar fara illa. I drevprovsprotokollet anges ”Icke 
lämplig rådjurshund eller hjorthund”.
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Tillägg under – Väckning på tappt

• Väckning på tappt ska bedömas hårdare 
än om hunden väcker på slag. Observera 
att denna bedömning även kan göras på 
s.k. icke noterbar tappt.

• KEB: Noteras om hunden inte har haft 
något drev. 
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Nytt under – Skall/hörbarhet

Skallfrekvens (antal skall/minut): Räknas 3 
ggr under provdagen när hunden har god 
kontakt med drevdjuret och för hunden 
representativ skallgivning. Medelvärdet 
registreras bland tilläggsregistreringar.
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Nytt moment - Samarbete
I detta moment bedöms hundens samarbetsförmåga gentemot sin förare utan 
dennes påverkan. Egenskapen är av stor betydelse för en drivande hund. Ett 
gott samarbete borgar för en trivsam jakt. Under sök ska hunden då och då ta 
kontakt med föraren. Om det blir upptag innan hunden visat kontakt under sök 
bör hunden ges förnyad chans till detta. Vid rådjurs/hjortjakt är det av stor vikt 
att hunden har förstånd att bryta, när klövviltsdrev går på långskjuts. Likaså vid 
övrig jakt att hunden efter avslutat drevarbete söker upp sin förare innan 
ytterligare jakt påbörjas. Med förare menas alternativt området där den 
släpptes. Kontaktskall vid återgång är en positiv egenskap. Samarbetet 
bedöms både under sök och efter drevarbete. Viljan till kontakt och 
förmågan/effektiviteten till att hitta tillbaka är utslagsgivande för 
poängsättningen. Det är även av yttersta vikt för högre poäng att momentet 
värderas efter en tillräckligt bra jaktlig prestation.

Under 1 poäng:

Utdelas till hund som går på långskjuts efter klövvilt och då bryter först när 
förföljandet har gått orimligt långt. I drevprovsprotokollet kryssar man vid 
detta fall NEJ vid ”lämplig rå/hjorthund”. 34



Nytt moment - Lydnad

I detta moment bedöms hundens lydnad gentemot sin förare. 
Höga poäng utdelas när hunden prövas och lyder hundförarens 
uppmaning på långa håll och utom synhåll under "jaktstarka 
situationer" (drev, markering vid gryt etc.). I fallande skala 
utdelas lägre poäng allt eftersom hundförarens avstånd till 
hunden minskar och/eller jaktsituationen inte bedöms lika 
"jaktstark" (sök, slag, tapptarbete). Egenskapen är av stor 
betydelse för en väl fungerande jakt då föraren har möjlighet att 
avbryta jakt när han så önskar eller lättare har möjlighet att styra 
sin hund till önskvärt drevdjur. Lydnad kan bedömas både under 
sök, slag, samt under och efter drevarbete.

KEB: När hunden inte prövats i momentet lydnad.
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Nytt under - Tilläggsregistreringar

• Tilläggsregistreringarna ska föras på 
kända och tillåtna drevdjur. (förut när alla 
moment var bedömda)

• Medelvärdet på skallfrekvens/min under 
tre representativa drevsekvenser. Om 
olika drevdjur, en SF för klöv och en för 
tassvilt.
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Nytt när det gäller: BESTÄMMELSER FÖR UTBILDNING, 
AUKTORISATION OCH FORTBILDNING. (Eget dokument)

2 Allmänna bestämmelser

Lokalklubb handhar och ansvarar för rekrytering och utbildning av drevprovsdomare och 
härvid ska beträffande den som föreslås till utbildning gälla: 
•att han/hon är känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme.
•att han/hon inte lider av påtagliga kroppsliga handikapp som försvårar förflyttning i 
terrängen.

3 Elevutbildning

För godkänd elevtjänstgöring krävs deltagande i bedömningen av minst 3 hundar, varav 
en får vara vid prov med egen hund

4 Aspiranttjänstgöring
•Domaraspirant får inte genomföra sin aspiranttjänstgöring på egen hund.
•Möjlighet finns att fler än en aspirant kan examineras från ett och samma drevprov men 
att aspiranterna då ska redovisa sina bedömningar var för sig utan att den andre 
aspiranten kan medlyssna.
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Ny text i årsboken

Ep: 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 = 25 SFT: 70, SFK: 100 JL: Utmärkt 
Pris: Ukl, 1 Ha, 2 Rå
 
Förklaring:
SFT= Skallfrekvens - Hare eller Räv
SFK= Skallfrekvens - Rådjur eller Hjort
JL = Jaktlust
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Diskussionsfrågor

• Motorfordon. Hur ska vi bäst tackla detta?

• Fart och vidd vid sök (handledningen).

För drever gäller vid sök följande:

För 5 p gäller, utöver uppfyllda kriterier för fart och systematik, att 
hunden ska ha sökt ut minst 450 meter utan kontakt med slag.

För 4 p gäller, utöver uppfyllda kriterier för fart och systematik, att 
hunden ska ha sökt ut minst 300 meter utan kontakt med slag.

För 3 p gäller, utöver uppfyllda kriterier för fart och systematik, att 
hunden ska ha sökt ut minst 150 meter utan kontakt med slag.

Drever anses ha för långsamt söktempo om hastigheten är mindre än 1 
km/h.

Har vi satt lämpliga gränser? 39
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