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DREVPROVSREGLER FÖR 

ADB, BASSET, BEAGLE OCH DREVER 
 
 
 

1 Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar 

 
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och 

verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. 
 

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2017-01-01 t o m 2021- 

12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning 

eller FCI återfinns på SKK:s webbplats (www.skk.se) 
 

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) 

utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar samt i tillämpliga 

delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som 

anordnas inom SKK-organisationen. 
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKK:s stadgar, samt 

bestämmelser som utfärdats av myndighet. 
 

Inledning 
 

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och 

beskrivningar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av 

hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma 

sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra 

djur. 
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang 

inom SKK-organisationen. 
 

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av 

otillbörliga förhållanden. 
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Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på 

sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess 

medlemsorganisationer samt att på utställning, prov, tävling eller 

beskrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars 

chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig 

nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. 

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar 
och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och 

andra otillbörliga förhållanden. 
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på 

av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges 
Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med 

för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, 

registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är 

förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om 

kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska 

alltid medtas vid utställning. 
Vidimerad kopia räknas som original. 

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 
 

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, 

prov, tävling eller beskrivning, och inte heller på utställning delta 

med avels- eller uppfödargrupp, som: 
 på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur 
 av SKK:s Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen 
 av SKK:s Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk 

kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra 

eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller 

beskrivning 
 valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående 

utredning i SKK:s Disciplinnämnd. 
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Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller 

beskrivning inte framförs av person som på grund av 

myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, 
alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK- 

organisationen under pågående utredning i SKK:s Disciplinnämnd. 
 

Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före 

aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts 

av person som av SKK:s Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts 

förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, 

prov, tävling eller beskrivning. 
 

Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i 

enlighet med SKK:s stadga § 9 har inte rätt till tillträde på 

utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat 

klubbarrangemang. 
 

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast 

registrerad hund kan tilldelas championat. 
 

1 Vaccinationer 
 

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. 
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 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). 
 

2 ID-märkning 
 

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling 

eller beskrivning. 
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av 

microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785. 
Vid utställning anordnad av SKK:s centralstyrelse eller 

SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare. 

Kontroll av ID-märkning kan ske. 
 

3 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, 
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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. 

 
4 Force majeure 

 
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om 
arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure. 
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta 

eller indirekta kostnader som orsakats på grund av icke genomfört 

evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär 

inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant 

evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 
 

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 
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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. 

 
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. 
 

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 avslutad 

karantänsvistelse. 
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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. 
 

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. 
 

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig 
hellång svans 

 
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med 

svanskuperade. 
 

Födda före 1 januari 2008: 
 

 Hund född i land där svanskupering var tillåten när den 
företogs och som inte är fallen undan svensk- eller norskägd 

tik får delta på utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, 

tävling och beskrivning. 
 Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av 

veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födelsen 

förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i 

inledningen till allmänna regler kan uppvisas i original såväl 

vid arrangemanget som senare får delta på utställning, SBK:s 

exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. 
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Födda 1 januari 2008 eller senare: 

 
Prov, tävling och beskrivning 

 Hund född i land där svanskupering var tillåten när den 
företogs eller som har svanskuperats av veterinärmedicinska 

skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får 

delta på prov, tävling och beskrivning. 
 Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den 

företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning. 
 

Generalklausul och dispensmöjlighet 
 

Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller 

svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får 

efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning, SBK:s 

exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. Detta gäller 
även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts 

inom ett år från dagen för utförseln av tiken. 
Från denna bestämmelse kan SKK:s centralstyrelse medge undantag 

om det klart framgår att utförseln inte skett för att kringgå reglerna 

om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger. 
 

7 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. 
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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. 
 

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. 
 Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att 

delta vid prov, tävling eller beskrivning. Vid internationella 

prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus föreligga 

– för upplysning om detta, se det specifika regelverket. 
 Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges 

inte dispens för deltagande vid utställning, SBK:s 

exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 
 Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling 

eller kirurgisk behandling medges generell dispens för 

deltagande vid utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, 

tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt 

dopingreglemente för hund. 
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2 PROV/JAKT MED DRIVANDE HUND 

 
2.1 PROVENS MÅLSÄTTNING 

 
Drevprovens ändamål är att pröva drivande hundar och utvärdera de 

egenskaper som ska vara underlag för vårt avelsarbete. Detta för att 

få fram hundar som är anpassande till en tidsenlig jakt, vår 

jaktkultur samt våra viltvårdsförhållanden. 
 

2.2 JAKTFORMEN 
 

Jakten sker i den nordiska formen med en hund. Den drivande 

hunden ska söka upp villebrådet och med skall, följa dess spår och 

hålla det i rörelse tills jägaren med vägledning av skallet kan söka 

sig i pass där viltet bedöms passera. Genom att jaktformen ska 

kunna bedrivas med en jägare tillsammans med en hund, ställs 

högre krav på längre drevtider än vid andra jaktformer. Samtidigt 

krävs spårnoga hundar, som inte genskjuter, utan med ett lugnt 

drevsätt får drevdjuret att tryggt blir kvar på den egna marken utan 

att det går på långskjuts eller i gryt. 
 

2.3 ETISKA REGLER 
 

Användningen av jakthundar är en mycket gammal kulturform och 

effektiva jakthundar som nyttjas på rätt sätt har ett starkt samband 

med en framgångsrik jakt och en god jaktetik. 
Ett särskilt kännetecken för den svenska jakthundstraditionen är 

användning av hundar som jobbar ensamma långt ifrån föraren. 

Bakgrunden till detta är det svenska landskapets karaktär med 

vidsträckta jaktområden. Dessa förhållanden ställer mycket stora 

krav på hundens lydnad och jaktträning. Förarens kunskap om såväl 

hundens egenskaper och funktion som hänsyn till viltets situation 

och beteende är också avgörande. I alla sammanhang krävs gott 

omdöme och stor medvetenhet hos hundföraren om hans eller 
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hennes strikta ansvar för hundens handlingar – såväl gentemot viltet 

som mot människor och egendom. 
 

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. 
 

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. 
 

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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3 SPECIALKLUBBARNAS ALLMÄNNA REGLER 

 
OBS! Nya rutiner för anvisningarna i detta kapitel och kapitel 8 

kan komma när SKK:s Internetanmälan ”Arrangera jaktprov” 

har tagits i drift. 
3.1 SPECIALKLUBBEN 

 
Specialklubben har ett övergripande ansvar för att lokalklubbars 

drevprovsverksamhet genomförs i överensstämmelse med gällande 

regler. Specialklubben kvalitetssäkrar, likriktar samt utger 

administrativa föreskrifter för provverksamheten. 
 

Specialklubben äger rätt att, efter medlems överklagan enligt 3.11 

eller på eget initiativ, ändra tilldelat pris eller poäng, om det klart 

kan konstateras att uppenbar felaktighet i drevprovsprotokoll eller 

uppenbar felaktig tillämpning av reglerna, medfört att hund 

tilldelats fel pris eller poäng. Innan ändring ska utredning göras. 

Specialklubben auktoriserar/avauktoriserar domare och utfärdar 

domarlegitimation. 
 

 Ansökan om internationellt jaktprov ska vara SKK tillhanda 
senast 6 månader före provets genomförande. 

 Ansökan ska innehålla följande uppgifter och ska skrivas på 
engelska eller tyska: 

- Ansökande specialklubb 
- Lokalklubb 
- Ort 
- Datum från – till 

- Antal CACIT 
- Provtyp 
- FCI-grupp 
- Deltagande raser 

- Solo eller par 
- Viltslag 
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 Ansökan ska skickas till SKK Tävlingsavdelning, 163 85 

Spånga. 
 I de fall ort eller datum för redan beviljat prov måste ändras 

ska detta meddelas SKK snarast, dock minst 2 veckor före 

provets genomförande. 
 Prov med internationell status måste arrangeras i enlighet med 

FCI:s internationella regelverk. 
 Resultat från internationellt prov ska vara SKK tillhanda senast 

2 månader efter provet för att godkännas av FCI. 
 FCI-avgifter för internationellt jaktprov faktureras av SKK till 

specialklubben. 
 

3.2 LOKALKLUBBEN 
 

 sänder in lokalklubbens drevprovsprogram till specialklubben 
inom föreskriven tid. Om prov på i förväg fastställd tid och 

plats uppskjuts eller inställs, ska lokalklubben anmäla detta till 

specialklubben med angivande av eventuell ny provtid och 

plats. 
 svarar för att proven anordnas i överensstämmelse med 

gällande jakt- och djurskyddslagstiftning samt enligt 

specialklubbens regler. 
 utser provledning (fullmäktige och kommissarie/r). 
 utfärdar enligt specialklubbens bestämmelser erforderliga 

administrativa föreskrifter såsom anmälan, avgifter, ID- 

kontroll och övrigt. 
 redovisar provresultaten till specialklubben enligt fastställda 

rutiner. 
 har som arrangerande klubb rätt att inte tillåta vissa områden 

för prov t.ex. vid för stora snödjup eller skarföre. 
 utfärdar erforderliga bestämmelser/krav på RR-intyg. 
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3.3 FULLMÄKTIGE 

 
 ska vara auktoriserad domare vid drevprov och ha varit detta i 

minst 5 år, samt ha stor praktisk erfarenhet av drevprov. 
 ska följa upp och stötta sina domare. Ska rapportera till 

ansvarig i lokalklubb om domarnas deltagande, kunskaper etc. 
 sammankallar och leder kollegium. 
 ser till att drevprovsprotokollen till alla delar är korrekt ifyllda 

genom att granska protokollet före eller i samband med 

kollegiet. 
 ska se till att drevproven redovisas och bedöms på ett riktigt, 

likvärdigt och rättvist sätt. Leder inte kollegium då egen 

hund/avkomma eller hundar från egen uppfödning behandlas. 
 ska se till att drevprovsresultaten snarast efter kollegiet skickas 

vidare till den i klubben redovisningsansvarige representanten. 
 

3.4 KOMMISSARIE 
 

 utför kontroll av anmälnings- och medlemsavgifter samt ser till 
att de krav som beskrivs under 3.8 och 3.9 uppfylls. 

 fastställer domare och provdag, tilldelar tjänstgörande domare 
skogskort, drevprovsprotokoll, specialklubbs anvisningar och i 

förekommande fall karta. 
 ska se till att domare inte bedömer hund som han/hon äger/ägt 

eller är delägare i. 
 ska se till att domare inte bedömer hund efter egen uppfödning 

eller efter egen hane. Gäller första generationen. 
 ska om möjligt se till att domare inte dömer hund till mer än ett 

championatsgrundande pris. OBS! Gäller inte vid 

lottningsförfarande och när hunden är jaktchampion. 
 För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja 

anmälningsblanketten till provet. I de fall detta krav inte 

uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. 
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3.5 TJÄNSTGÖRANDE DOMARE 

 
 är i varje enskilt fall den direkt ansvarige för att provet 

genomförs enligt dessa regler, anvisningar och arrangerande 

klubbs föreskrifter. 
 ska vara medlem i en specialklubb som arrangerar drevprov 

inom Svenska Kennelklubben (SKK) eller i annan av FCI 

godkänd nordisk kennelorganisation som arrangerar liknande 

prov. 
 ska vara auktoriserad drevprovsdomare och kunna uppvisa 

giltig domarlegitimation. 
 är skyldig att följa god domaretik och inte bedöma hund som 

han/hon äger/ägt eller är delägare i, har tränat, eller efter egen 

hane/tik. Gäller första generationen. 
 svarar för att hundförare och eventuellt övriga närvarande får 

sådana anvisningar att hunden blir rättvist bedömd i de olika 

egenskaperna. 
 sänder protokollet till provledningen senast 3 dagar efter 

provdagen. 
 lämnar, om kollegium sker i anslutning till provet, fullständigt 

ifyllt protokoll till fullmäktige för granskning innan 

redovisningen av provet sker för kollegiet. 
 ska delta vid kollegium enligt punkt 3.6. 
 kan efter minst tre års domarpraktik tilldelas domarelev eller 

domaraspirant och ska då ägna stor omsorg åt elevens 

praktiska utbildning samt låta aspiranten genomföra hela 

bedömningen självständigt. 
 kontrollerar aspirants och elevs protokoll och avger sitt 

utlåtande över deras tjänstgöring på blankett Domarutlåtande. 
 gör testikelkontroll i förekommande fall. Vid internationella 

prov äger hunden inte rätt att starta om testikelstatus inte är 

godkänd. Om hunden är kryptorchid rapporteras detta till SKK. 
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Domaren ska även informera hundägaren att hunden inte kan 

tilldelas championat. 
 I de fall tvådomarsystem nyttjas ska båda göra underskrift på 

drevprovsprotokollet. 
 Aktiva hörselkåpor får användas. 

 
3.5.1 Korta råd till domare 

 
Före avfärd till provområdet 
1. Besiktiga hunden. Se punkt 3.7 – 3.9. 
2. Kontrollera registreringsbevis och ID-märkning enligt 

provledningens anvisningar. Observera! Registreringsnummer 

måste alltid anges korrekt. Det är hundens "personnummer". 

JA 
 

3. Medför regelbok, skogsprotokoll, penna, ev. karta, kompass och 

extrakoppel. 
 

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. 
2. Medverka till att föraren får en beskrivning av provmarken. Visa 

om möjligt karta. 
3. Ge föraren och hans eventuella sällskap erforderliga anvisningar 

och direktiv. 
4. Informera vid behov om gällande drevprovsregler. 
5. Om GPS-pejl används be hundföraren visa vilka värden som 

pejlen är inställd på avseende skallgräns för drev och känslighet för 

skall. Om uppringningsfunktion finns ring upp o kontrollera 

funktionen. Om domaren och hundföraren har likadan mottagande 

pejlutrustning är det den information som visas i domarens 

utrustning som utgör grund för bedömningen. JA 
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Under prov 
1. Låt föraren genomföra en vanlig jakt med sin hund inom av 

drevprovsreglerna givna gränser. 
2. Bedöm självständigt. Arbeta öppet utan hemligheter. Informera 

hela provdagen om vad du bedömer och hur, men först sedan du är 

säker på din bedömning. Diskutera aldrig dina bedömningar med 

föraren eller dennes eventuella sällskap. 
3. Ev. domaraspirant/elev ska under provet åtfölja domaren. 
4. Om det anses befogat har du som domare rätt att när som helst 

under provet be om förnyad insyn i pejls aktuella gränsvärden. 

Finns det bevis för fusk ska provet avbrytas med stöd enligt punkt 

4.7. JA 
 

Efter prov 
1. Besiktiga hunden. 
2. Informera föraren om det preliminära resultatet av din 

bedömning. 
3. Understryk att det definitiva beslutet om prisvalör fattas av 

kollegiet. 
4. Skriv ut ditt drevprovsprotokoll med en utförlig provberättelse 

utan dröjsmål. Notera hur många drevminuter som noterats med 

hjälp av pejl. Kontrollera en extra gång så att du inte lämnar in ett 

slarvigt protokoll. Protokollet ska vara fullständigt ifyllt. 
 

3.6 KOLLEGIUM 
 

 utgörs av fullmäktige och minst tre drevprovsdomare, men 
man ska sträva efter att alla domare ska närvara och föredra 

egna protokoll. Särskilda skäl ska föreligga för att domare ska 

utebli. Om färre än tre domare tjänstgjort ska annan/andra 

domare kallas. Domare som inte kan delta ska höras innan 

kollegiet. 
 fastställer prisvalör. 
 behandlar eventuella protester. 
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 beslutar om omprov. 
 kan utföras antingen som ett fysiskt möte, telefonmöte eller 

med stöd av liknande teknik. 
 ska ses som en hjälp och ett stöd till den enskilde domaren. 
 ska genomföras i en ödmjuk anda där prestige, både från 

domare och kollegium, helt läggs åt sidan. Det viktiga är att 

hundarna blir korrekt bedömda. 
 utgör viktiga tillfällen till utbildning/kompetensutveckling för 

såväl elever/aspiranter som för färdiga domare. 
 Hundägaren/hundföraren ska inte närvara vid kollegiet då 

egen/familjemedlems hund behandlas. Gäller inte elev under 

utbildning. Detta gäller inte för Beagle, där det är kollegiet 

som bestämmer om hundägare/hundförare får närvara. 
 Alla ingående deltagare i kollegiet ska helst i förväg beredas 

möjlighet till att ta del av preliminära protokoll. 
 

Råder delade meningar inom kollegiet om prissättningen, ska 

röstning ske och hunden tilldelas det pris som majoriteten av de 

röstande företräder. Vid lika röstetal ska hunden tilldelas det pris 

som föreslagits av domaren. 
Domarens förslag till pris ska inte ändras av kollegiet utan att 

domaren är hörd. 
Om underlaget till bedömning av hund är bristfälligt/saknas vid 

kollegium kan fullmäktige och 3 utsedda domare ta ett senare beslut 

efter att ytterligare uppgifter inhämtats. 
Om domarens förslag till pris ändras ska hundägaren snarast 
meddelas. 
Vid kollegiet ska tjänstgörande domarelever och domaraspiranter 

närvara. Domaraspirant ska redovisa sin bedömning före 

tjänstgörande domare. Elev och aspirant ska lämna kollegiet vid 

behandling av deras kvalifikationer och lämplighet. 
Kopior av originalprotokoll ska förvaras under minst tre år hos 

fullmäktige eller klubbens rapportör. 
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3.7 HUNDÄGARENS/FÖRARENS ANSVAR 

 
Hundägaren/föraren ansvarar enligt Lag om tillsyn över hundar och 
katter för den skada hunden kan vålla. 
Det är upp till hundföraren att avgöra vilken pejlutrustning som kan 

användas på hunden. Egen, domarens eller bådas. 
Hundägaren är skyldig att närhelst domaren kräver delge den 
information pejlen visar.JA 
Hundägaren ansvarar för att kraven till rätt att delta enligt punkt 3.8 
är uppfyllda och att djurskyddslagen efterlevs. 
Den som för hund på prov ska vara medlem i någon klubb inom 

SKK-organisation eller i annan till FCI-ansluten organisation. 

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är 

otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. 
 

3.7.1 Regler för hundägares/hundförares uppförande 
 

Hundföraren och dennes eventuella sällskap ska åtfölja domaren 
och följa hans anvisningar och får inte uppträda på ett sådant sätt att 

han hjälper hunden. Exempelvis genom lockrop, stäing, horn eller 

annan signal. Dock får sådan hjälp ges efter domarens tillåtelse vid 

tappt på väg, järnväg eller annan likvärdig risk, där uppenbar fara 

för hundens liv föreligger. Därutöver får hund hjälpas om pågående 

drev slutar vid terränghinder, såsom breda vattengravar, höga 
murar, staket eller dylikt, som det rimligen inte kan begäras att 

hunden ska kunna forcera eller kringgå. Sådan hjälp får inte påverka 

domarens bedömning. 
 

3.8 RÄTT ATT DELTA 
 

 Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara 
registrerad i SKK. Utlandsägd hund ska vara registrerad i SKK 

eller erkänd utländsk kennelklubb. För utlandsägd hund ska 

kopia av registreringsbeviset medfölja provanmälan. 
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 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. 
 vid öppenklassprov är minst 15 månader. 
 är frisk och i god kondition. 
 är anmäld enligt arrangerande lokalklubbs bestämmelser. 
 är ID-märkt med läsbar tatuering eller avläsbart chip. 
 Drever måste ha erövrat minst Sufficient vid officiell 

utställning för att få starta på drevprov. JA 
 Beagle 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. 
 Hund ska starta och genomföra provet utan idrottstejp, spray, 

m.m. 
 Väst/sele för att bära pejl/GPS, alternativt skydd mot rovdjur 

och vildsvin får användas. 
 Hund med godkänt RR-intyg får starta på drevprov före den 1 

oktober eller under förbudstid för rådjur/hjort i respektive län 

efter nyår. Undantag kan ske enligt lokalklubbs föreskrift 

under 3.2. 
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3.9 HINDER FRÅN ATT DELTA 

 
3.9.1 Allmänt 

 
 Tikar får inte vara löpska vid prov där provledningen så 

beslutar, vilket ska anges i inbjudan. 
 Hunden får inte ha tilldelats "Graverande fel" vid tre tidigare 

prov. 
 Se även under punkt 5 - 7 under SKK:s allmänna regler. 

 
3.10 TEKNISK UTRUSTNING 

 
3.10.1 GPS-pejl 

 
GPS-pejl får användas i syfte att säkerställa domarens bedömning. 
GPS-pejl används för att ge hunden en så rättvis bedömning som 
möjligt, härvid ska utrustningen nyttjas för att värdera såväl positiva 
som negativa egenskaper. 
GPS-pejl får under vissa omständigheter användas för att räkna 

drevtid för att komplettera vanlig lyssning upp till en tredjedel av 

drevtiden i respektive drev. Förutsättningar för att detta ska vara 

möjligt är: 
1. Att man kan ringa upp hunden för att höra den skalla samtidigt 

som man på karta kan se förflyttning i terräng som på ett trovärdigt 

sätt liknar drev eller 
2. Att man via observation av färgsättning för skallgivning, 

skallfrekvens och drevhastighet på pejl kan räkna detta som drev 

eller 
3. Att man efter drev tonar ut och/eller innan drev tonar in på pejl 

kan notera positionsförflyttning med hastighet och avancemang i 

terräng som på ett trovärdigt sätt liknar drev. JA 
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Övriga exempel på nyttjande av GPS-pejl: 

 
 Sök och upptagsarbete: Avstånd i sökturerna. Övergång från 

sök till slagarbete. Avstånd från slag till upptag. 
 Drevarbete: Spårnoggrannhet, om- & bakspårsdrivning, 

drevhastighet, tapptarbete. Avspårning vid drevlöpa. 
 Väckning på tappt: Trots att hunden har en uppenbar tappt så 

fortsätter hunden driva med drevliknande skall. 
 Skall/hörbarhet: Skallet hörs väl på exempelvis XXX m. 
 Samarbete: Hunden fortsätter/avbryter fast/när drevdjuret 

sträcker rakt ut ur marken. 
 Lydnad: Föraren blåser in hunden på XXX m. Hunden bryter 

och går rakt mot föraren. 
 

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. 
 För att säkerställa och underlätta domarens bedömning av 

hunden kan motorfordon vid behov användas för förflyttningar 

under dagen. JA 
 

3.10.3 SKK:s riktlinjer vid användande av tekniska hjälpmedel 
under jaktprov 

 
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 
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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 för att 

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

eller om hunden orsakar skada eller avsevärda olägenheter. 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. 
 

3.11 PROTEST 
 

Deltagare kan inte protestera mot domarens bedömning och fria 

skön. 
 

Domslut kan ändras i följande fall: 
1. Om fel av teknisk art begåtts. 
2. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler. 
Frågan om ändring av domslut prövas: 
a. Efter protest från deltagare vars rätt berörs av det klandrade 

beslutet. 
b. Efter anmälan av fullmäktige/lokalklubbs styrelse eller från 

den domare som fattat beslutet. 
c. Efter beslut av specialklubb/SKK att av annan anledning ta upp 

frågan om ändring av visst beslut. 
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Protest mot domslut ska vara skriftlig och lämnas in, av berörd 

deltagare senast fem dagar efter det att vederbörande erhållit 

delgivning av kollegiets skriftliga beslut, till arrangerande 

lokalklubbs styrelse samt vara åtföljd av protestavgift motsvarande 
dubbel anmälningsavgift i öppen klass. 
Om protesten lämnas in för sent, eller av någon som inte är 

berättigad att föra talan eller om protesten inte är åtföljd av 

fastställd protestavgift ska protesten omedelbart avvisas. Sådant 

beslut fattas av lokalklubbs styrelse. 
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 

dagar efter det att part erhållit det aktuella beslutet. Specialklubbs 

beslut kan av berörd part överklagas inom 30 dagar till SKK/JhK 

för slutlig prövning. 
Godkänns protesten ska hundens pris i resultatlistan ändras, 

alternativt omprövas hunden och protestavgiften återbetalas till part. 

Om ett godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur 

resultatlistan, ska såväl protestavgiften som anmälningsavgiften 

återbetalas till berörd part. Ändringar i resultatlistan kan ske inom 

två år från provtillfället. 
 
 

4 PROVFORMER 
 

4.1 GRUNDER 
 

Prov ska genomföras i Sverige och i normalfallet inom arrangerande 

klubbs verksamhetsområde. Prov som i förväg är fastställt till tid 
och plats kan i undantagsfall även genomföras inom angränsande 

lokalklubbs verksamhetsområde om man gjort upp om detta i 

förväg. 
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4.2 PROVS UPPSKJUTANDE/INSTÄLLANDE 

 
Vid stark kyla (minus 15 grader som riktmärke) eller vid olämpliga 

snöförhållanden ska prov uppskjutas eller inställas. Snödjupet får 

inte vara så hindrande att normal drevfart inte kan uppnås. När det 

råder sådant före, exempelvis skare, att stor risk föreligger att 

hunden eller drevdjuret kan erhålla skador på grund av föret, ska 

provet uppskjutas/inställas. Detta gäller även vid mycket hård vind 

och extrem upplega som omöjliggör att följa hunden under 

provdagen. 
Provledningen/lokalstyrelsen och/eller domaren fattar beslut om att 

skjuta upp eller ställa in prov enligt ovan. 
 

4.3 DREVPROV 
 

Hund får erövra förstapris vid högst två JA olika provtillfällen där 

den vanligtvis jagar. Så kallat, drevprov på hemmamark.  NEJ 

 
4.3.1 Unghundsklass (Ukl) 

 
Unghundsklass är öppen för basset, beagle och drever mellan  

12 och 24 månaders ålder (FEL ska vara från 15 mån) 

och ska syfta till att tidigt utvärdera kombinationen av 

föräldradjuren. Provdagen får vara maximalt 4 timmar. Provet 

avbryts i normalfallet när ett 1:a pris är uppnått. Om flera moment 

inte kunnat bedömas får ytterligare släpp göras men provet skall 

ovillkorligen avbrytas om hunden börjar driva igen. JA 

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 och hjort eller kombinationer mellan 

dessa. Disponibel drevtid är lika med dubbla drevtiden för 

förstapris/ras. Dödtapptregel tillämpas såsom i ökl. 
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Tabell: Drevtid och prisvalör vid unghundsklass. 

PRIS BASSET BEAGLE DREVER 
1:a pris 45 min 60 min 80 min 
2:a pris 30 min 45 min 50 min 
3:e pris 20 min 30 min 30 min 

 
4.3.2 Öppenklassprov (Ökl) 

 
Gäller från 15 månaders ålder och uppåt. Endagsprov som antingen 

är fastställt till tid och plats av provledning eller prov där 

kommissarie/hundägare anskaffat provmark inom klubbens 

verksamhetsområde, vilken provledningen godkänt. Anmälan enligt 

respektive lokalklubbs anvisningar. Fastställande av provdag ska 

ske senast dagen före provdag. 
 

4.3.3 Internationellt drevprov (CACIT) 
 

CACIT respektive reserv-CACIT utdelas till bästa hund respektive 

näst bästa hund av varje ras vid internationellt drevprov. Minst D- 

cert krävs för att detta ska kunna delas ut. Se 5.4.2. 
 

Ansökan om internationellt prov ska vara SKK tillhanda senast 6 

månader före provtillfället samt vara av FCI godkänt senast vid 

tiden för utannonsering av provet. 
 

Äger inte rätt att delta. 
I internationellt prov får inte delta: 
 hund som tillhör tjänstgörande fullmäktige eller domare. 
 hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande 

fullmäktige eller domare under de senaste sex månaderna. 
 hund som ägts av någon ur tjänstgörande fullmäktige eller 

domares hushåll. 
 hanhund som inte har normalt belägna och utvecklade testiklar. 
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Vid överanmälan 
Antalet startande hundar får begränsas, vilket ska anges i 

utannonseringen av provet. Vid eventuell överanmälan ska lottning 

ske efter anmälningstidens utgång och denna ska genomföras 

mellan samtliga anmälda hundar. 
 

4.4 PROVDAG OCH PROVTID 
 

Provledningen fastställer tid för första släpp. Provdagen är 

maximerad till 7 timmar. För ADB är provdagen 4 timmar. 

Förflyttningar med hunden kopplad ska räknas in i provdagen. 

Bedömning av samarbetet och lydnad kan fortsätta t.o.m. 3 timmar 

efter provdagens slut. 
Hunden ska kopplas mellan prisvärda drev eller vid dödtappt och 

om hunden inte är färdigbedömd släppas i ny terräng. Ny drevtid 

kan inte noteras förrän hunden kopplats och nytt släpp skett. Om 

hunden presterat ett prisvärt drev och därefter byter till drevdjur av 

annat slag, ska när detta konstaterats, hunden kopplas innan drevtid 

på nytt drevdjur kan noteras. 
Har hunden drevtid som berättigar till två förstapris ska 

hunden kopplas och provet avbrytas, såvida samtliga moment 

är bedömda. Om alla moment inte är bedömda ska hunden släppas 

igen för att komplettera bedömningen. Domaren ska notera i 

protokollet av vilken anledning eventuellt nytt släpp görs. 

Ytterligare drevtid noteras inte. Undantag drever: Om hunden har 
byggbart andrapris i sitt första drev och därefter driver till ett 

förstapris får påföljande drev fullföljas till full tid om det sista 

drevet kan vara championatsmeriterande. Drevtid från det byggbara 

andrapriset stryks i dessa fall. 
Har provet avbrutits av ovanstående skäl ska hunden kunna tilldelas 
1:a pris även om den inte provats lös enligt de krav som framgår i 

5.4.2. 
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4.5 DISPONIBEL TID EFTER UPPTAG JA 

 
Efter upptag disponerar beagle och drever 180 min, basset 120 min 

(grand 90 min) och ADB 40 min. Grundregeln är att tid för tappt 

inte får överstiga drevtid för 1:a pris. Se även 5.4.2 när 2 andrapris 

ingår i förstapris. 
 

4.6 DREVDJUR OCH FASTSTÄLLANDE AV DJURSLAG 
 

Samtliga raser får driva hare, rådjur, hjort och räv. ADB även 

vildsvin. Med hjort avses kronvilt, dovvilt och vitsvansad vilt. 
Om särskilt djurslag eftersträvas får hundföraren inte avbryta drev 

efter godkänt men oönskat djurslag mer än 2 ggr. Drevdjur får inte 

avsiktligt utnyttjas mer än en gång under samma provdag. 
 

Domaren ska göra sitt bästa för att se drevdjuret. Lyckas inte detta 

kan domaren genom avspårning eller utifrån en samlad bedömning 

fastställa drevdjurets art genom iakttagelser strax före upptag, under 

drevförloppet och genom sin erfarenhet. Till sin hjälp kan domaren 

använda domarelev, domaraspirant eller av provledningen utsedd 

vägvisare. När domaren på ett betryggande sätt anser sig ha stöd för 

att fastställa drevdjurets art utifrån dessa observationer kan domaren 

efter moget övervägande göra detta. Om inte detta kan ske ska 

drevdjuret anses okänt. För drever gäller vid drevdjuren hare och 
räv att de antingen ska ha setts eller avspårats. 
När hundens prestation motsvarar ett förstapris ska domaren 

beordra koppling. Fastställande av drevdjurets art kan därefter 

endast ske via avspårning. 
 

4.7 AVBRYTANDE AV PROV 
 

Domaren ska avsluta påbörjat prov: 
 om han/hon bedömer att hunden skadats eller hastigt insjuknat. 
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 när hundägare/förare vägrar släppa hunden i anvisat 

terrängavsnitt. 
 när hunden tilldelats 0-poäng "Graverande" i någon egenskap. 
 när hundägare/förare begär detta, men dock först sedan 

pågående moment bedömts färdigt. 
 när hundägare/förare inte efterkommer domarens anvisningar 

eller på något sätt försöker påverka bedömning under eller i 

anslutning till provdagen. 
 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 får inte ske innan RR 

erövrats. 
 

Hund under 4 år 
Om hunden före den 1 oktober driver/förföljer rå/hjort i högst 10 

minuter och självmant lämnar löpan eller kan kallas in, får provet 

fortsätta. Vid drev längre än 10 minuter eller när hund reser rå/hjort 

under förbudstid i respektive län (1 januari respektive 1 februari) 

eller då länsstyrelse begränsar jakt med drivande hund p.g.a. t.ex. 

snödjup, skare etc., avbryts provet omedelbart och hunden tilldelas 
0 pris. 
Vidare start under icke tillåten jakttid får inte ske innan RR 

erövrats. 
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4.8 OMPROV 

 
Omprov kan beviljas om 
 varg påvisas inom provområdet genom synkontakt/spår eller 

om större rovfågel skrämmer hunden genom utfall eller 

liknande. JA I första hand ska provrutan bytas till säkert 

provområde. 
 kollegiet eller lokal-/specialklubbs styrelse finner att hunden 

inte kunnat bedömas rättvist av anledning, som hunden eller 

föraren inte kan lastas för. 
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4.9 RÅDJURSRENHETSPROV. 

 
4.9.1 Allmänt 

 
Hund som uppnått ålder för drevprovsstart får starta på RR-prov. 

RR-prov får genomföras från den 1 oktober till och med den tillåtna 

jakttiden på rådjur i respektive län. 
För godkänt RR-prov tilldelas hunden RR-diplom. Hund får endast 

erövra ett RR-diplom per jaktsäsong. 
RR-prov ska utföras i dagsljus. Om RR-provet genomförs samma 

dag som drevprov gäller att RR-provet genomförs på morgonen 

med utvilad hund. Efter RR-provets avslutande ska hunden kopplas 

och släppas i ny terräng för att påbörja drevprovet. 
 

Rådjursrenhetsprov. 
Hunden ska arbeta lös minst 30 minuter. 
Vid RR-prov ska hunden komma i kontakt med löpan efter iakttaget 

rådjur snarast och senast inom 10 minuter. Provet ska läggas upp så 

att hunden med säkerhet haft kontakt med rådjur utan att stå under 

förarens omedelbara kontroll och utan omedelbar kontakt med 

färska har- eller rävslag. Startar hunden ett normalt sök och finner 

nattslag efter hare och räv under provtiden är detta inget hinder för 

godkännande. 
 

Omprov 
Hunden tilldelas omprov när 
 tjänstgörande domare inte kommit i kontakt med rådjur. 
 hunden omedelbart kommit i kontakt med färska har- eller 

rävslag så att domaren inte anser sig kunnat bedöma hundens 

rådjursintresse. 
 provet störts av annan anledning, t.ex. av främmande hund. 
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Ej godkänd 
tilldelas hund som 
 är i dålig kondition, otränad eller uttröttad av tidigare jakt. 
 inte söker ut frimodigt eller vägrar söka. 
 tar an löpan med drevskall. Om hunden endast avger skall på 

rådjurslöpan när den ser rådjur som flyr undan eller om den 

skallar kortare sträcka vid kontakt med färsk rådjurslöpa 

räknas inte detta som drev. 
 följer löpan tyst längre än ca 50 m, med intresse för löpan. 
 visar intresse för andra klövdjur än rådjur. 
 försvinner från provområdet eller att föraren stör provet. 

 
 

5 BEDÖMNING OCH PRISSÄTTNING 
 

5.1 ALLMÄNT 
 

Bedömningen av egenskaper ska ske enligt de anvisningar som 

anges i inledningen till punkt 6. 
Poängsättningen sker efter en rak skala med den utmärkta 

egenskapen som ger 5 poäng och fallande till 0 som betyder 

graverande fel. Spännvidden på den raka skalan bör ge en markerad 

skillnad mellan de verkligt goda, de medelgoda och de mindre goda 

hundarna. 
Blir hund utslagen för graverande fel ska de bedömningsbara 

egenskaperna poängsättas. Anledningen till att graverande fel 

utdelas ska förklaras i drevprovsberättelsen. 
Innan hunden föreslås graverande fel (0 p) ska domaren på ett 

övertygande sätt ha stöd för detta. 
Vid drev på okänt eller icke tillåtet drevdjur sätts poäng endast 

under moment 1, 8 och 9. 
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5.2 YTTRE FAKTORER OCH VÄDER 

 
Vid bedömningen ska domaren ta hänsyn till de särskilda 

omständigheter som kan påverka prestationen. Anmärkningsvärda 

väderleks- och/eller terrängförhållanden antecknas i 

drevprovsprotokollet. 
 

5.3 SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV DREVARBETE 
 

5.3.1 Sammanslagning av drevtid 
 

Drevtider på flera drev med drevdjur av samma art får 

sammanräknas: 
 när hunden under pågående drev eller tappt reser nytt drevdjur. 
 när tappt som hunden inte rår för konstaterats (drevdjuret 

skjutits, tagits av rovdjur, gått i gryt etc.). Drevdjur som gått i 

gryt får inte tas fram för fortsatt prov. Om hunden tagit 

drevdjuret får drevtider inte läggas ihop. 
 när hund kopplats på trafikerad väg, järnväg eller vid 

rovdjurskontakt för att inte utsättas för livsfara. 
 vid större hinder t.ex. vattendrag, stängsel eller liknande. Det 

är upp till domaren, att utifrån givna förutsättningar, avgöra om 

hunden borde kunna klara vattendraget eller inte. JA 
Vid sammanräkning av drevtider disponerar hunden vid nästa 
upptag på samma djurslag den disponibla tid som återstod av 

disponibel tid från det tidigare drevet. 
Basset: Vid sammanräkning av drevtider disponerar hunden vid 

nästa upptag på godkänt djurslag den tid som återstår av disponibel 

tid (120 min, Grand 90 min) från det tidigare drevet. Som 

sammanslaget drev anges i protokollet pris för det drevdjur som har 

längsta drevtiden. 
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5.3.2 Dokumentation av drevtid 

 
Samtliga drevtider på godkänt drevdjur ska noteras och 

protokollföras. Endast drevtid som noterats av hundens domare 

räknas. Tid som noterats av utomstående får inte räknas. 
När hunden uppnått drevtid för förstapris ska domaren beordra 

koppling. 
 

5.3.3 Tappt 
 

Tappt under kortare tid än 5 min (3 min för ADB) inräknas i 

drevtiden (s.k. ej noterbar tappt). 
Tappt över 60 min (40 min för ADB) räknas som dödtappt vilket 

innebär att hunden ska kopplas och släppas i ny terräng. 
Vid tappt under 60 min (40 min för ADB) där hundägare väljer att 

avbryta ska hunden kopplas och nytt släpp göras i ny terräng. 

Orsaken till dödtappt eller till varför provet avbröts före erforderlig 

drevtid till 1:a pris ska om möjligt anges i protokollet under 

"Drevprovsberättelse". När drev går ur hörhåll och tonar in igen vid 

högst två tillfällen med en sammanlagd tid av max 15 minuter får 

man tillgodoräkna sig den drevtiden. (Gäller inte ADB). NEJ!!!!!!! 
 

5.4 PRISER/PRISPOÄNG 
 

5.4.1 Allmänna krav för pris 
 

För att pris ska kunna tilldelas måste drevdjurets art fastställas. Se 

punkt 4.6. 
Vidare att hunden uppfyllt krav på drevtid och losstid för respektive 

pris enligt 5.4.2. Dessutom gäller att hunden ska vara åter senast tre 

timmar (ADB en timme) efter provdagens slut. Om så inte skett ska 

orsaken till detta utredas. Domslut ska då fattas först senare. Visar 

det sig att orsaken är av den art, för vilket hunden inte kan lastas 
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(t.ex. uppkopplad av utomstående i eller i närheten av provområdet) 

får den tilldelas föreslaget pris. 
Även hund vars prov avbrutits p.g.a. tillfogad skada (ex p.g.a. 

vildsvinsattack, rovdjur, kollision) får tilldelas föreslaget pris. 
 

Tilldelas hunden 0 poäng = Graverande fel, innebär det att provet 

ska avslutas samt att pris inte får tilldelas. Anledningen till att 

graverande fel utdelas ska förklaras i drevprovsberättelsen. 
 

Har domaren inte kunnat bedöma någon av egenskaperna noteras 

KEB (kan ej bedömas) för det aktuella momentet i 

drevprovsprotokollet. 
 

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 ska eventuella 1:a pris på rå/hjort sänkas 

till 2:a pris. Detta gäller vid följande tillfällen: 
 När hunden tilldelats 1 poäng vid samarbete (enligt sista 

punkten Moment 8) NEJ 
 När den genomsnittliga drevhastigheten är mer än 12 km/h NEJ 
 När skallfrekvensen vid god kontakt är lägre än 30 

skall/minut. JA 
 För beagle även när 1 poäng i moment 4 (drevarbete) utdelas. 

För drev på tassvilt ska eventuella 1:a pris sänkas till 2:a pris när 

skallfrekvensen vid god kontakt är lägre än 30 skall/minut samt för 

beagle när 1 poäng i moment 4 (drevarbete) utdelas. 
Basset: Hunden kan tilldelas sänkt pris då den fått 1 ep i ett eller 

flera moment. Samt om den samlade bedömningen av hundens 

prestation för dagen bedöms som otillräcklig. Domaren skall innan 

provet avslutas meddela hundföraren att han avser att sänka pris, 

samt motivera varför och vilka moment som bidragit till sänkt pris. 
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Domaren skall i drevprovsprotokollet i klartext beskriva varför 

hunden ej bör tilldelas ett förstapris. 
I övrigt gäller enbart drevtider. 

 
D-cert*. Domare kan föreslå D-cert till hund som under provdagen 

uppvisat väl fungerande egenskaper i huvuddelen av momenten där 

användbarheten vid praktisk jakt ska beaktas. För att komma i fråga 

ska hunden under provdagen presterat två förstapris på godkända 

djurslag, alternativt ett första- och ett andrapris på hare. Kollegiet 

fastställer domarens förslag. 
* D-cert tillämpas för beagle och drever endast vid internationella 

drevprov (CACIT). 
 

ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE 
ADB ska ha provats okopplad i minst 3 timmar för att få tilldelas 
pris. Undantag från detta se 4.4. 
1:a pris 

 
2:a pris 

 
3:e pris 

20 minuter alt 2x 15 minuter av samma djurslag 
 
15 minuter 
 
10 minuter 

 
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) 
 
30 minuter. (för Grand BGV 20 minuter) 

*** För mer än 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) min. 
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BEAGLE OCH DREVER 
Beagle och drever ska ha provats okopplad i minst 5 timmar för att 
få tilldelas 1:a pris. Undantag från detta se 4.4. 
1:a pris 

 
2:a pris 

 
3:e pris 

90 minuter alt. 2 x 60 minuter **** 
 
60 minuter 
 
45 minuter 

**** För drev under 90 minuter som ska ingå i förstapris gäller att 
60 minuter för vart och ett av dessa ska vara uppnådda inom 120 

minuter efter upptag. För drever kan olika djurslag kombineras. För 

beagle gäller detta enbart rådjur och hjort eller kombinationer 

mellan dessa. 
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6 DREVPROVSANVISNINGAR 

 
Inledning 
Dessa anvisningar har tillkommit med avsikten att vägleda 

respektive domare till att utvärdera och därefter utdela de poäng 
som hundens prestation förtjänar. Förhoppningen är dessutom att en 

prestation i en given situation ska leda till en och samma 

poängsättning oavsett vem det är som bedömer hunden. Eftersom 

hundens arbete i mångt och mycket värderas utifrån subjektiva 

bedömningar, får man räkna med vissa variationer i bedömningen. 

För att dessa variationer ska kunna minimeras rekommenderas 

domaren till aktiv användning och stöd med hjälp av GPS-pejl. 

Dock är det viktigt att påtala att stöd av teknisk utrustning aldrig 
kan ersätta domarens direkta uppföljning av hundens arbete. Även 

fortsättningsvis är det av yttersta vikt att domaren följer drevet och 

gör sitt bästa för att se drevdjuret och hunden så ofta som möjligt. 

Detta tillsammans med att domaren ska följa anvisningarna så strikt 

som möjligt, samt delta på kollegium, domarkonferenser och dylikt, 

ökar chanserna till enhetlig och korrekt bedömning. Är domaren 

ändå osäker ska kollegiet finnas med som hjälp och stöd. 
Utöver drevtider, egenskapsbedömning och tilläggsregistreringar 

ska jaktlust värderas och noteras enligt specialklubbens anvisningar. 
 

6.1 ALLMÄNT 
 

Bedömningen ska ske under förhållanden som är så lika vanlig jakt 

som möjligt. Hunden bedöms endast på grundval av de prestationer 

den utför under provdagen. Bedömningen utförs av en domare som 

till sitt förfogande kan ha annan domare, elev, aspirant eller en i 

förväg anmäld vägvisare som provledningen godkänt. 
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6.2 EGENSKAPSPOÄNG 

Moment 1 - 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. 
För trångt eller för vitt sök markeras med kryss i protokollet. 

KEB utdelas när hunden inte haft möjlighet att bevisa sitt sök. 

Exempelvis när dagens alla släpp resulterar i omedelbara upptag. 
Kommentar: Ta bort antal meter i sökmomentet, det är hundens 
systematiska sökarbete som är viktigast behöver inte alltid var långa 
avstånd för att det ska vara ett bra sök. 
Utmärkt 5 p 
Utdelas när hunden visar utmärkt systematik, fart och vidd (ca 400 

m) i sitt sökarbete. 
 

Mycket bra 4 p 
Utdelas när hunden visar mycket bra systematik, fart och vidd (ca 
300 m) i sitt sökarbete. 

 
Bra 3 p 
Utdelas när hunden visar bra systematik, fart och vidd (ca 200 m) i 

sitt sökarbete. 
 

Godtagbart 2 p 
Utdelas när hunden visar godtagbar systematik, fart och vidd (ca 
100 m) i sitt sökarbete. 

 har minst 100 m vidd i sitt sökarbete. 
 söker igenom terrängen på mindre strukturerat sätt. 
 söker aningen för långsamt. 
 har något för kort eller har något för vidsträckt sök (mer 

än 1km). 
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Dåligt 1 p 

Utdelas till hund: 
 som söker igenom terrängen på ett ostrukturerat sätt. 
 vars sökarbete sker i ett för långsamt tempo. 
 som ovilligt söker ut. 
 som har ett mycket kort eller alltför vidsträckt sök (mer än 

1 km). 
 

Graverande 0 p 

Utdelas till hund: 
 som visar långvarig vägran till sökarbete. 
 som helt släpper kontakten med föraren. 

 
Moment 2 - 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 komma närmare drevdjuret? Dessa 
två egenskaper anses var och en gynna förutsättningen för effektivt 

upptagsarbete. 
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 
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upptag på icke godkänt/okänt drevdjur kan icke utgöra underlag för 

bedömning av detta moment varför man även här noterar KEB. 
 

Utmärkt 5 p 
Utdelas vid följande tillfälle. 
 När hunden arbetar effektivt, metodiskt och snabbt reder ut 

längre/svårare slag med kloka ringningar och reser godkänt 

drevdjur vid minst två tillfällen. 
 

Mycket bra 4 p 
Utdelas vid följande tillfällen: 
 När hunden arbetar snabbt, effektivt och metodiskt med klok 

ringning och reser godkänt drevdjur. 
 Kan även ges, när hund rest två eller fler godkända drevdjur 

under provdagen men med längre tids slagarbete. 
 

Bra 3 p 
Utdelas vid följande tillfällen: 
 När hunden gör ett bra slagarbete som resulterar i upptag på 

godkänt drevdjur. 
 Vid två eller fler slagarbeten under provdagen som resulterar i 

upptag på godkända drevdjur, men där hunden inte haft 

möjlighet eller kunnat bevisa ringning och/eller metodik i sitt 

slagarbete. 
 

Godtagbart 2 p 
Utdelas vid följande tillfälle: 
 Vid upptag under provdagen på godkänt drevdjur men som 

genom osystematiskt slagarbete resulterar i sent upptag. 
 

Dåligt 1 p 
Utdelas vid följande tillfällen: 
 När hunden till stor del saknar energi, jaktlust och metodik i 

sitt slagarbete eller arbetar besvärande långsamt. 
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 När slagarbetet inte leder till upptag trots att slag bevisligen 

finns. 
 Till hund som visar envis rotning. 

 
Graverande 0 p 
Utdelas vid följande tillfällen: 
 Till hund som visar långvarig vägran till slagarbete. 
 Till hund vars arbete överhuvudtaget är planlöst. 

 
Moment 3 - 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. 
 

 Utan väckskall. 
 Enstaka väckskall. Tilldelas hund vars väckskall kommer ett i 

taget och som antingen återkommer med längre mellanrum 

eller inte alls. 
 Måttliga väckskall. Tilldelas hund: 

a) vars väckskall kommer ett i taget och som återkommer 
med korta mellanrum. 

b) som avger kortare serier av väckskall och som 
återkommer med längre mellanrum. 

c) som vid enstaka tillfälle avger längre serier av väckskall 
men som inte återkommer. 

 Rikliga väckskall. Tilldelas hund: 
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a) med kortare serier av väckskall som återkommer med 

korta mellanrum. 
b) som avger längre serier av väckskall som återkommer 

med längre mellanrum. 
 Mycket rikliga väckskall. Tilldelas hund som avger längre 

serier av väckskall som återkommer med korta mellanrum. 
 Drevliknande väckskall. Tilldelas hund med så riklig 

väckning att detta inte går att skilja från drevskall varför det 

blir svårt att avgöra om eller när upptag sker. 
 

 Utan 
väckskall 

Enstaka 
väckskall 

Måttliga 
väckskall 

Rikliga 
väckskall 

Mycket rikliga 
väckskall 

Drevliknande 
väckskall 

Basset/drever/ 
Beagle Hare 

4 p 5 p 3 p 2 p 1 p 0 p 
Beagle. 
Hare 

3 p 5 p 4 p 2 p 1 p 0 p 
Basset/drever. 

Klöv o räv 

ADB alla djur. 
3 p 5 p 4 p 2 p 1 p 0 p 

Beagle. 
Rå o hjort 

2 p 4 p 5 p 3 p 1 p 0 p 
Beagle. 
Räv 

1 p 3 p 4 p 5 p 2 p 0 p 

 
Moment 4 - Drevarbete. 

 
Drevet är drevprovets viktigaste moment. Domaren bör därför 

försöka få både drevdjur och hund inom synhåll så ofta som möjligt 

så att arbete på drevlöpa och tappt bedöms ett flertal gånger under 

drevet. Dock utan att störa detta. Under drev kan perioder med 

mycket hackig skallgivning uppstå. Domaren bör då bli särskilt 

uppmärksam, är orsaken svårframkomlig terräng eller andra svåra 

förhållanden ska den hund som är sparsam med skallgivning när 
den är på spårlöpan inte nedvärderas. När domaren konstaterat att 

hunden är ärlig men hård, ska all skallgivning räknas hunden 

tillgodo. Är hunden däremot lös, får endast räknas 

sammanhängande skallgivning, som tydligt anger att drevet 
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förflyttas. Höga poäng utdelas till hund som med sitt drevsätt, 

drevfart och tapptarbete får drev med långa repriser, få tappter och 

där domaren har kunnat bedöma alla i drevarbetet ingående delar. 

För hund med icke önskvärt drevsätt/drevfart för sin ras ska detta 

noteras i drevprovsberättelsen, likaså anledningen till att drevet tog 

slut innan full tid. OBS! Om rådjur/hjort inte lugnt buktar inom 

provområdet utan går på långskjuts vid yttre störning till exempel 

andra hundar, människor etc. ska inte hunden belastas för detta. 
 

KEB: När drevarbetet inte kunnat bedömas på ett tillfredsställande 

sätt. 
 

Utmärkt 5 p 

Utdelas när hunden 
 genom ett spårnoga drevsätt och genom ringning i sitt JA 

tapptarbete håller igång drevdjuret med mycket få avbrott utan 

noterbar tappt eller genom ett gediget och klokt arbete snabbt 

löser svårare tappter på t ex en frusen/torr väg eller vid annan 

större svårighet (kärr, åar, etc.). 
 dessutom vid drev på rådjur/hjort har en drevfart som får 

drevdjuret att bukta lugnt inom såten/provområdet. För ADB 

och drever gäller att de inte har en genomsnittlig drevhastighet 

som överstiger 9 km/h. JA 
 För ADB, beagle och drever krävs minst ett förstapris utöver 

ovanstående för att 5 p ska vara möjlig. 
 

Mycket bra 4 p 

Utdelas när hunden 
 genom ett spårnoga drevsätt och ringning i sitt JA tapptarbete 

håller igång drevdjuret med få avbrott så att huvuddelen av 

drevet består av långa repriser. Noterbara tappter av enklare 

slag får förekomma. 
 dessutom vid drev på rådjur/hjort har en drevfart som får 

drevdjuret att bukta lugnt inom såten/provområdet. För ADB 
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och drever gäller att de inte har en genomsnittlig drevhastighet 

som överstiger 9 km/h. JA 
 För beagle och drever krävs minst ett andrapris utöver 

ovanstående för att 4 p ska vara möjlig. 
 

Bra 3 p 
Utdelas när hunden 
 håller igång drevdjuret med normala repriser. Noterbara 

tappter får förekomma. 
Hunden kan vinddriva något vid god kontakt och under kortare 

sekvenser, dock får aldrig drevsättet negativt påverka 

rådjur/hjorts vilja att bukta lugnt inom såten/provområdet. 

Mindre förspringningar kan förekomma. För drever gäller att 

den genomsnittliga drevhastigheten inte överstiger 10 km/h. JA 
 För beagle och drever krävs minst ett tredjepris utöver 

ovanstående för att 3 p ska vara möjlig. 
 

Godtagbart 2 p 

Utdelas när hunden 
 har godtagbar drevsäkerhet och ett för rådjur/hjort bra drevsätt, 

men drevet består till övervägande delen av korta repriser och 

många noterbara tappter. 
 driver lugnt i normala repriser men där drevet inte kan 

fullföljas till pris. 
 

Dåligt 1 p 
Utdelas när hunden 
 har ett drevsätt som bedöms vara något för snabbt för 

rådjur/hjort. För drever gäller detta när den genomsnittliga 

drevhastigheten är över 10 km/h. JA 
 efter allt för kort tid lämnar tappten och inte självmant 

återvänder till denna. 
 ofta går bakåt efter drevlöpan vid tappt istället för att ringa vid 

tapptplatsen. 
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 på grund av mycket långsamt drevsätt har dålig kontakt med 

drevdjuret. 
 ofta arbetar slarvigt, hetsigt eller av andra anledningar har 

svårigheter som leder till många förspringningar och tappter 

som följd. Drevet består då endast av korta drevrepriser med 

många tappter. 
 driver om löpa under kortare sträckor vid enstaka tillfällen. 
 driver bakspår under kortare sträckor vid enstaka tillfällen. 
 vinddriver ofta med allt för hög fart eller driver med för låg 

drevfart. 
 rotar envist på tappten. 

 
Graverande 0 p 

Utdelas när hund 
 genomgående har planlöst tapptarbete. 
 ofta och under längre sträckor driver bakspår. 
 driver utan att ha vilt framför sig. 
 gör upprepad omdrivning av löpor. 
 är utpräglad vinddrivare oavsett terräng. 
 regelmässigt befinner sig långt efter drevdjuret. 
 har ett så snabbt och hetsigt drevsätt att drevdjuret riskerar fara 

illa. I drevprovsprotokollet anges ”Icke lämplig rådjurshund 

eller hjorthund”. 
 

Moment 5 - 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. 
 

 Utan väckskall. 
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 Enstaka väckskall. Tilldelas hund vars väckskall kommer ett i 

taget och som antingen återkommer med längre mellanrum 

eller inte alls. 
 Måttliga väckskall. Tilldelas hund: 

a) vars väckskall kommer ett i taget och som återkommer 
med korta mellanrum. 

b) som avger kortare serier av väckskall och som 
återkommer med längre mellanrum. 

c) som vid enstaka tillfälle avger längre serier av väckskall 
men som inte återkommer. 

 Rikliga väckskall. Tilldelas hund: 
a) med kortare serier av väckskall som återkommer med 

korta mellanrum. 
b) som avger längre serier av väckskall som återkommer 

med längre mellanrum. 
 Mycket rikliga väckskall. Tilldelas hund som avger längre 

serier av väckskall som återkommer med korta mellanrum. 
 Drevliknande väckskall. Tilldelas vid drevlika väckskall 

under tappt. Hundens väckningar går inte att skilja från drev. 
 

Utan 
väckskall 

Enstaka 
väckskall 

Måttliga 
väckskall 

Rikliga 
väckskall 

Mycket 
rikliga 

väckskall 

Drevliknande 
väckskall 

5 p 4 p 3 p 2 p 1 p 0 p 
 

Moment 6 - Skall/hörbarhet. 
 

Vid poängsättningen ska hörbarheten på längre avstånd vara 

avgörande. Dubbelskall/flertonigt skall förbättrar hörbarheten och 

”passionen” i skallet och ska premieras. Likaså hundens förmåga att 

med kraft frambringa skall som har god förmåga att tränga igenom 

terrängen. Vid bedömningen ska hänsyn tas till terräng- och 

vindförhållanden, klar och disig luft, skogstäthet, snöförhållanden, 

trafikbuller eller andra omständigheter som påverkar hörbarheten. 
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Vid bedömningen kan domaren med fördel ta hjälp av tekniska 

hjälpmedel för att göra en säkrare avståndsbedömning. 

Delmomentet poängsätts endast på drev över 20 min (10 min för 

ADB) och där drevrepriserna är tillräckligt långa för att ge en 

betryggande säker bedömning. 
 

KEB: När drev inte överstiger 20 minuter (10 min för ADB). 
          
 

Utmärkt 5 p 
utdelas när skallet är mycket kraft- eller klangfullt och/eller 

passionerat samt att drevet kan följas på mycket längre avstånd än 

genomsnittet för rasen. 
 

Mycket bra 4 p 
utdelas när skallet har mycket god hörbarhet och passion och gärna 

är flertonigt samt att drevet kan följas på längre avstånd än 

genomsnittet för rasen i normal terräng och väderlek. 
 

Bra 3 p 
utdelas när skallets hörbarhet är lika bra som genomsnittet för rasen 

och drevet kan följas inom normala bukter i normal terräng och 

under normala förhållanden. 
 

Godtagbart 2 p 
 utdelas när skallets hörbarhet är sämre än genomsnittet för 

rasen i normal terräng och under normala förhållanden. 
 gäller för beagle med entonigt skall. 

 
Dåligt 1 p 
 utdelas när skallet hörs avsevärt sämre än genomsnittet för 

rasen och drevet försvinner i normal terräng. 
 gäller även hund med hoande skall. JA 
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Graverande 0 p 
ges när hundens drevskall med stor svårighet kan höras, trots nära 

avstånd till hunden, i normal terräng, väderlek och omständigheter i 

övrigt. 
 

Moment 7 - Skallgivning under drev. (Nyansering) 
 

Skallet bör nyanseras med hänsyn till hundens avstånd till 

drevdjuret. Hund som är så sparsam med skallgivningen att 

domaren inte alls eller endast med svårighet kan följa drevets gång 
ges låga poäng. Likaså hund som är så lös att domaren har svårighet 

att avgöra om hunden driver eller skallar drevliknande på tappt. Vid 
5 poäng ska drevdjuret ha setts så att domare kan bedöma avståndet 

och tiden mellan drevdjuret och hunden. Delmomentet poängsätts 

endast på drev över 20 min (10 min för ADB) där drevrepriserna är 

tillräckligt långa för att ge en betryggande säker bedömning. 
 

KEB: När drev inte överstiger 20 minuter (10 min för ADB). 
 

Utmärkt 5 p 
Ges till hund som under hela drevet nyanserar skallet så att domaren 

kan avläsa hundens avstånd till drevdjuret genom skallets intensitet. 
 

Mycket bra 4 p 
Ges till hund som under större delen av drevet nyanserar skallet så 

att domaren kan avläsa hundens avstånd till drevdjuret genom 

skallets intensitet. 
 

Bra 3 p 
Ges när hunden skallar med bra nyansering. 

 
Godtagbart 2 p 
Ges när hunden skallar utan markerad nyansering. 
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Dåligt 1 p 
Ges då hunden är så lös eller så hård att domaren, trots normala 

betingelser, har svårigheter att följa drevets gång. Drevtiderna vid 

dessa tillfällen riskerar bli felaktigt för långa eller för korta utifrån 

hundens skall. 
Markeras med kryss i protokollet om den är för lös eller för hård. 

 
Graverande 0 p 
Tilldelas hund som är så vilseledande lös eller så hård att drevets 

förlopp inte kan följas och inte heller drevtiden kan bedömas. 
 

Markeras med kryss i protokollet om den är för lös eller för hård. 
 

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. 
 

Moment 8 - 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 av hög vikt JA för poängsättningen. Det är även av 
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yttersta vikt för högre poäng att momentet värderas efter en 

tillräckligt bra jaktlig prestation. 
För beagle och drever där både klöv- och tassvilt utgör 

bedömningsunderlaget blir det en sammanvägd poängsättning. 

JA 
Utmärkt 5 p Önskehund vad gäller samarbete. Jagar bra och gärna 

samt hittar snabbt och effektivt tillbaka till hundföraren. 
 Tilldelas hund med god kontakt med föraren under sök och 

som efter bra drevarbete visat vilja och effektiv förmåga att 

självmant ta sig tillbaka till hundföraren från långt 

avstånd/långskjuts. Detta utan att det för den skull uppfattats 

som ett tecken på svag jaktlust. 
 För Beagle och drever som driver hare eller räv gäller att de 

ligger kvar på tappten och arbetar, eller om drevdjuret gått i 

gryt markerar var, tills hundföraren kommer och kopplar. 

JA 
 

Mycket bra 4 p Mycket bra samarbete men som inte lika snabbt och 

effektivt hittar tillbaka till sin hundförare som vid 5 p. 
 Tilldelas hund med god kontakt med föraren under sök och 

som efter bra drevarbete visat vilja och förmåga att självmant 

ta sig tillbaka till hundföraren från långt avstånd/långskjuts. 

Detta utan att det för den skull uppfattats som ett tecken på 

svag jaktlust. 
 För Beagle och drever som driver hare eller räv gäller att de 

påbörjar återgång tidigast efter att dödtappttid (dvs minst 60 

min) uppnåtts. JA 
 

Bra 3 p Hund med bra samarbete och med vilja till självman 

återgång men som har lite problem med att hitta hundföraren. 

Tilldelas hund 
 med god kontakt med föraren under sök och som efter bra 



 

 

drevarbete visat vilja och förmåga att självmant ta sig tillbaka 

till hundföraren/släpplatsen från kortare avstånd. Detta utan 

att det för den skull uppfattats som ett tecken på svag jaktlust. 
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 som avbryter och återkommer självmant till 

föraren/släpplatsen vid drev på icke önskvärt/tillåtet drevdjur. 
 För Beagle och drever som driver hare eller räv gäller att de 

påbörjar återgång tidigast efter en tappttid på minst 45 min. 

JA 
Godtagbart 2 p Hund som samarbetar till en nivå som anses 

acceptabel men inte mer. Antingen p.g.a. att den är lite för 

självständig eller att den p.g.a. svag jaktlust eller annan 

omständighet håller en för stark kontakt med sin hundförare. 

Tilldelas hund 
 som inte visat god kontakt under sök men som återkommer 

självmant efter avslutat drev. 
 som visat god kontakt under sök men inte kunnat bedömas i 

samarbetsmomentet i övrigt. 
 som visat god kontakt under sök men som inte har någon 

självman återgång efter drev. 
 

Dåligt 1 p Hund som av olika anledningar inte bevisat sin 

samarbetsförmåga eller hund som till övervägande delen jagar för 

sig själv och som först vid gränsen till utmattning söker kontakt. 

Tilldelas hund 
 som vid upprepade tillfällen efter avslutat drev/tapptarbete 

börjar arbeta på nytt slag utan att dessförinnan ha sökt 

kontakt med föraren. 
 som inte visat/haft möjligt att visa god kontakt under sök och 

som inkallats/kopplats vid drevlöpa/tappt vid samtliga drev. 
 som inte självmant avbryter drev som överstiger 150 minuter.     

NEJ!!!!! 
 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”. 
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Graverande 0 p Extremt självständig hund som helt och hållet jagar 

för sig själv. 
Ska utdelas då hunden 
 helt släpper förarkontakten. 
 återvänder mer än tre timmar efter provdagens slut trots att den 

haft möjlighet härtill. 
 

Moment 9 - 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. 

Utmärkt 5 p 
Utdelas vid följande tillfälle. 
 När hund kan kallas in under fullt JA drev från plats utom synhåll 

långt från föraren, mer än JA 200m. 
 

Mycket bra 4 p 
Utdelas vid följande tillfälle: 
 När hund kan kallas in under fullt JA drev på kortare avstånd men 

utom synhåll från föraren. 
 

Bra 3 p 
Utdelas vid följande tillfällen: 
 När hund kan kallas in utom synhåll från arbete på slag eller 

tappt. 
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 När hund kan kallas in under fullt  JA drev inom synhåll från 

hundföraren. 
 

Godtagbart 2 p 
Utdelas vid följande tillfällen: 
 När hunden enbart låter sig kopplas på drevlöpan/tappt. 
 När hund kan kallas in under sök. 
 När hund kan kallas in inom synhåll från arbete på slag eller 

tappt. 
 

Dåligt 1 p 
Utdelas vid följande tillfälle: 
 När hunden inte kan kopplas före drevtiden överstiger 150 

minuter. NEJ!!!!! 
 När hunden trots god kontakt med föraren svårligen låter sig 

inkallas och kopplas. 
 

Graverande 0 p 
Utdelas vid följande tillfälle: 
 När hunden inte låter sig kopplas, trots omedelbar närhet till 

hundföraren. 
Särskilda regler gällande ADB och vildsvin 

 
Vid drev efter vildsvin gäller som vid andra drevdjur bedömning 

enligt moment 1-6 och 8-9. Vid momentet 7 gäller enligt nedan. 
 

Moment 7 ADB - Skallgivning under drev. (Vildsvin) 
 

ADB ska jaga med skall på vildsvin. Skallet ska vara 

genomträngande klangfullt/kraftfullt lätt avläsbart och nyanserat vid 

kontakt med vildsvin. Nyanserat skall önskas för att därigenom få 

möjlighet att läsa av vad hunden håller på med. Varierad täthet 

önskas för att kunna bedöma olika situationer när vildsvinet ex. står 
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stilla. Minst 3 poäng krävs för 1:a pris på vildsvin. Det ska vara lätt 

att läsa av och sära på arbetet på vildsvin från drev på övrigt vilt. 
 

KEB: När drev inte överstiger 10 min. 
 

Utmärkt 5 p 
Ges till hund om skallet har utmärkt nyansering och klang på 

vildsvin. 
 

Mycket bra 4 p 
Ges till hund om skallet har mycket bra nyansering och klang på 

vildsvin. 
 

Bra 3 p 
Ges när hunden skallar med bra nyansering på vildsvin. 

 
Godtagbart 2 p 
Ges när skallet är för glest och/eller har dålig nyansering på 

vildsvin. 
 
 
 

Dåligt 1 p 
Ges om hunden endast avger enstaka skall vid synkontakt eller på 

drevlöpa av vildsvin. 
 

Markeras med kryss i protokollet om den är lös eller hård. 
 

Graverande 0 p 
Ges om hunden inte ger skall vid synkontakt eller på drevlöpa av 

vildsvin. 
 

Markeras med kryss i protokollet om den är lös eller hård. 
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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. 
 

ADB som ställer vildsvin 
 

Förekommer drev kombinerat med ställande av vildsvin gäller 

utöver detta vid drevarbetet, enligt nedan. 
 

Om vildsvinet stannar ska hunden ha god dådkraft för att få igång 

drevet igen. Alternativt att hund ställer vildsvinet tills hundförare 

kan smyga för att få skottmöjlighet. Hundförare får hjälpa hund en 

gång genom att stöta drevdjuret. Hund ska släppa vildsvinet om det 

går på långskjuts för att förhindra att vildsvinet tröttnar och väljer 
att fronta hunden. Vid bedömning av drev + ställande arbete noteras 

utöver drevtid//ställande tid även kod enligt nedan. 
 

Kod 1 Actum - Dådkraft. Verka/Handla/Agera (utdelas när hund 

med bra skall och kroppsarbete vill få igång drevet igen). 
 
 

Kod 2 Tenere - Behålla/hålla/ställa/placera (utdelas hund som vill 

ställa vildsvinet så att hundförare kan smyga in för avskjutning). 

När detta sker avbryts tidtagningen för drevtid och man noterar 

istället ståndtid. Kortare ståndtider upp till 5 min räknas in i 

drevtiden. Tid under ståndarbetet ska redovisas i provberättelsen. 

Ståndarbetet får inte pågå hur länge som helst. Hunden bör släppa 
självmant efter max 40 min och återvända till hundförare, alternativt 

ska domaren beordra inkallning för släpp i ny terräng. 
 

Drevtid, samt tid vid ståndarbete på vildsvin, får sammanräknas till 

förstapris om ståndarbetet är minst 20 min, samt att momentet 

drevarbete kunnat bedömas tillfredsställande. Om hund släpper 
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vildsvin som går på långskjuts får provdagen inte avslutas utan 

hund ska kopplas och släppas i ny terräng för att säkerhetsställa 

drevarbetet på samma, alternativt annat godkänt viltslag. Även i 

detta fall kan man sammanräkna drevtider samt tid vid ståndarbete 

på vildsvin, förutsatt att ståndarbetet varit minst 20 min. 
 
 

7 TILLÄGGSREGISTRERINGAR 
 

I Norge har man alltsedan 1997 utfört s.k. tilläggsregistreringar 

parallellt med sedvanlig egenskapsbedömning under drevprov. 

Senare analyser av dessa registreringar har visat lovande resultat 

sett ur ett arvbarhetsperspektiv. Man mäter helt enkelt med klockan 

ett antal parametrar som blir en objektiv måttstock på hundens 

prestationer under provdagen med avseende på Upptagsarbete och 

Drevarbete.  
 
 

Tilläggsregistreringarna ska föras på kända och tillåtna drevdjur. 

Har hunden under provdagen drev på olika godkända djurslag 

registreras de bästa dreven av respektive djurslag. Det noteras: 
 
 

 Antal minuter från slag till upptag. 
 För hundar med minst 60 min. drevtid uppges tid från 

upptag till 60 min. drevtid är uppnådd. Om hund under 

provdagen har flera drev över 60 minuter på samma 

djurslag, registrerar man det bästa drevet. 
 Antal minuter från upptag till drevet tagit slut, dvs. 

drevtid plus tappttid. Med drevtid förstås i detta 

sammanhang tid till förstapris uppnåtts (90 alt 60 min i 

Ökl eller 80, 60 eller 45 min i Ukl) eller drev med kortare 

drevtider. 
 Antal minuter på längsta drevtidssekvensen. 
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 Antal minuter på längsta tappt. 
 Antalet tappt. 
 Medelvärdet på skallfrekvens/min under tre representativa 

drevsekvenser. 
 

Slag till 

upptag 
Upptag till 60 
min drevtid 

Upptag till 

drevets slut 
Längsta 

drevrepris 
Längsta 

tappt 
Antal 

tappter 
Skall- 

frekvens 
       

 
8 RESULTATREDOVISNING 

 
Specialklubben redovisar resultaten till SKK, avelsråd, hundägare 

senast 3 veckor efter provperiodens slut. 
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