Svar 1

Svar 2

Remissvar från Hallands Dreverklubb avseende regelrevidering 2022
Inledning
Hallands DK vidhåller de inriktningar för utveckling av drevprovsregler som skickats in till
SDK i oktober 2019.
HDK ser med oro att en del av argumentationen kring regelrevideringen grundas på skäl som
har sitt ursprung i mästerskapen och tävlingsverksamheten. Avelsarbetet skall vara styrande
för utformningen av drevprovsreglerna.
Vidare bör en inriktning vara att inte göra bedömningen mera komplicerad. Vill också
påminna om den utredning som gjordes 2012 som examensarbete på SLU där bl a de olika
momentens arvbarhet studerades. Att utan vägande vetenskapliga skäl frångå det resultat som
utredningen redovisade kan innebära att avelsarbetet försämras. Dagens pejlar kan dock vara
en grund till förändring.
Remissvar
Sida 19:

Värdet av att veta om bedömningen skett med pejl bedöms inte ha något värde.

Sida 27 o 29: Bör specificeras hur många gånger hunden får släppas om och vilka moment
som skall bedömas
Sida 28

Begreppet hemmamark bedöms vara svårt att definiera och har mindre
betydelse. Skillnaden ligger helt i funktionärernas bedömning. Föreslår därför
att begreppet tas bort. Kan dock medföra ändring i championatreglerna

Sida 33:

RR-prov bör kunna genomföras mellan 1 sept – 29 feb

Drevsätt:

Bedömning av drevhastighet och skallfrekvens är ganska summarisk.
Uppgifterna kan säkert vara av värde men dagens pejlar ger en betydande
variation och i slutändan är det domarens bedömning som avgör. Föreslår att
gammaldags kodning införs

För Hallands Drever Klubb// Elisabet Svensson

Remissvar på regelrevidering 20201213.

Svar 3-7
Efter att vi fått in synpunkter på regelrevideringen från våra domare har vi kommit fram till
nedanstående krav. Det grundas också på att ett flertal domare säger att då är det slutdömt
för min del. Vi har en kompetent domarkår och vi måste lita på deras förmåga utan en massa
onödiga krångligheter som inte är till gagn för någon. En annan sak är att vi nu sett att på
mästerskap har vi nu tagit bort kofficienten x 2 på skallgivning under drev vilket är ett av två
viktiga moment förutom drevet. Allt detta förutsätter att drevet delas i tre, drevsäkerhet,
drevsätt och tapptarbete. Med detta måste också lydnad multipliceras med 0,5. Då får de
viktigaste momenten drevet och skallet det omdöme de behöver. Kan kanske också vara
lämpligt att vid uträkning av tävlingspoäng låta två st keb räknas som treor. I viltrika marker
är det ibland omöjligt att få vare sig sök, väckning på tappt eller slagarbete.
Sid. 19: Notera antal minuter som registrerats med pejl. Stryk den texten. Krångligt och till
ingen nytta.
Sid. 28: Ta bort 4:3, alltså begreppet hemmamark. Finns inte en chans att kontrollera var
hunden vanligtvis jagar. Det har dessutom ingen större betydelse.
Sid. 27 och 29: Måste specificeras hur många gånger man får släppa om och vilka moment
man får bedöma på omsläpp. Lydnad och samarbete hör inte hemma här när hunden börjar
bli trött på eftermiddagen.
Sid. 33: RR-Prov. Rimligt att som andra raser kunna ha det provet 1/9 till 29/2 eftersom rå
inte ska drivas.
Drevarbete: Bör delas upp i tre moment för en korrektare bedömning. Bör vara:
Drevsäkerhet-drevsätt-tapptarbete. Viktigaste momentet som upptar ca 70% av provtiden.
Poängsättningen på drevarbetet blir väldigt osäker när man blandar in km/tim-gränser.
Detta eftersom våra pejlar stundtals tappar kontakten någon minut och då sjunker
hastigheten på hela drevet. Domaren vill heller inte starta om pejlen gång på gång utan vill
ha hela drevet för att bl.a. kunna se om och bakkörningar. I annat fall behöver domare två
mottagare vilket är helt orealistiskt med så många olika pejlar som finns. Slutsats: Km/timgränserna måste tas bort.
När man testar två halsband på hunden med samma mottagare får man olika värden. Likaså
med ett halsband och två mottagare. Väldigt osäkra värden på hastighet.
Har också sett på pejlen att hunden färdats 10,5 km, hastighet 9,3 km/tim och på en tid av 1
timme och 45 minuter. Förklara det den som kan. Hastigheten bör i det fallet vara ca 6
km/tim. Inte så kul för en domare att skriva 11 km/tim. när det i själva verket är 7 km/tim.
Sänkning av förstapris till andrapris om bil används för att hämta hunden efter drev måste
bort. Hunden kan ju befinna sig på andra sidan av ett större vatten, myr eller annat
svårtillgängligt område. Ska väl heller inte dubbelbestraffas med dels låga poäng på
samarbete och sänkt pris.
För Jönköpings, Kronobergs, Skånes, Kalmar och Blekinge läns Dreverklubbar med 968
medlemmar, alltså ca 1/3 del av klubbens medlemmar:
Bo Johansson, Jyrki Voiti, Kjell Jonsson, Stefan Nilsson och Marco Jönsson.

Svar 8

Till Svenska Dreverklubben

Upplands DK anser att drevprovsreglernas remiss 2 ser bra ut i det stora hela och accepterar förslaget.
Det vi vill skicka med till SDKs styrelse är att till kommande regelrevideringar bör regelkommittén bestå
av flera medlemmar med större geografisk spridning över Sverige.

E.u
Roger Lindström
Ordförande
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