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Kallelse 

 

Härmed kallas ni till Svenska dreverklubbens digitala dreverstämma. Att dreverstämman hålls 

digitalt, är till följd av rådande situation med covid-19 och de speciella regler SKK har utfärdat för 

genomförande av årsmöten/stämmor 2021. 

Den digitala stämman kommer att hållas lördagen den 19 juni, med start kl. 13.00.  

Mötet kommer hållas via videomöte, Zoom. Verktyg/länk för detta kommer skickas ut direkt av SKK 

innan mötet. 

Rösträknare på årets stämma kommer vara en person utsedd av SKK. 

 

Centralstyrelsen 
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Digitalt fullmäktigemöte – arbetsordning  
(Senast reviderad den 10 mars 2021) 
 

1. Fakta om mötestypen 
SKKs Föreningskommitté tillhandahåller digitalt fullmäktigemöte för organisationens 
klubbar. Mötet administreras av SKKs kansli. 
 
Mötet genomförs via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT som 
används för att genomföra eventuella slutna voteringar.  
 

1.1 Krav för deltagande 

För att kunna delta i mötet krävs en e-postadress och tillgång till en dator, surfplatta 
eller mobiltelefon. Deltagande i videokonferensen kan enbart ske via datorns 
webbläsare, Zoom-programvara i datorn eller Zoom-app i surfplatta eller smart 
telefon. Det är inte möjligt att ringa in till mötet via telefon. 
 

1.2 Zoom 

SKK använder Zoom som verktyg för videokonferens. Du kan läsa mer om hur du 
använder Zoom och vilka funktioner som finns via den här länken. 
 
Zoom-mötet kan komma att spelas in i syfte att underlätta protokollsförarens arbete, 
ordförande anmäler i så fall frågan om inspelning vid ett tidigt skede i mötet. 
Fullmäktigemötet kan alltid besluta att mötet inte får spelas in. 
 
De chatt-meddelanden som skickas i Zoom-mötet kommer som utgångspunkt att 
sparas för att underlätta protokollförarens arbete. Fullmäktigemötet kan alltid besluta 
att chatten inte får sparas.  
 

1.3 VoteIT 

SKK använder VoteIT för att genomföra eventuella slutna voteringar. Delegaterna får 
inför fullmäktigemötet anmälningstidens utgång en e-postinbjudan till ett VoteIT-möte 
där omröstningar kommer att skapas vid behov.  
 
Du kan läsa mer om VoteIT och hur du använder det via den här länken. 
 

1.4 Inför mötet 

Senast dagen före mötet skickar SKK ut möteslänk för Zoom-mötet och inbjudan till 
VoteIT till samtliga mötesdeltagare. Deltagarna har möjlighet att koppla upp sig till 
videomötet när som helst under tiden fram till mötesstart för att försäkra sig om att 
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tekniken fungerar. Ett tips kan vara att stämma träff med en vän i mötet för att 
försäkra sig om att man både hör och hörs.  
 
Mötet startar på utsatt tid, oavsett om någon deltagare saknas. 
 
OBS! Det är mycket viktigt att den som är delegat registrerar ett konto i VoteIT och 
kontrollerar att aktuellt möte är synligt efter inloggning. Vid problem – kontakta 
Fredrik Bruno på 08-795 31 17 eller fredrik.bruno@skk.se. 
 

2. Genomförande  
2.1 Att begära ordet 

Mötesordförande meddelar i början av mötet hur deltagarna begär ordet i mötet. Det 
finns två alternativ: 
 

1. Mötesdeltagarna begär ordet genom att använda funktionen för att ”räcka upp 
handen” i Zoom. 

2. Mötesdeltagarna begär ordet genom att säga sitt namn i mötet. 
 

2.2 Att framföra yrkanden 

Mötesordförande meddelar i början av mötet hur deltagarna framför yrkanden i 
mötet. Det finns två alternativ: 
 

1. Mötesdeltagarna framför skriftliga yrkanden genom chatt-funktionen i Zoom. 
2. Mötesdeltagarna begär ordet och framför yrkanden muntligen i mötet. 

 

2.3 Att fatta beslut 

Beslutsfattandet i mötet sker enligt följande ordning: 
 

1. Huvudregeln är att beslut fattas med acklamation, det innebär att 
mötesordförande ställer proposition och mötesdeltagarna bekräftar med ja-
rop. För att det här sättet att fatta beslut ska fungera lika bra i en 
videokonferens som vid ett fysiskt möte kommer mötesordförande ställa den 
uppföljande frågan ”någon däremot?”. 
 

2. Om det inte går att utröna mötets beslut genom acklamation kommer öppen 
votering att tillämpas. Den sker genom att deltagarna markerar någon av de 
symboler mötesordförande anger i Zooms ”reactions”-meny eller genom att 
rösträknaren går igenom röstlängden och deltagarna avger sina röster 
muntligen. 
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3. För det fall mötet beslutar om sluten votering kommer den att genomföras i 

mötessystemet VoteIT. Kraven för sluten votering finns angivna i klubbens 
stadgar. Enligt SKKs typstadgar ska öppen votering genomföras om någon 
delegat begär sådan och mötet beslutar om den, förutom i val där sluten 
votering ska genomföras om någon delegat så begär. 
 

2.4 Reservationer, ordningsfrågor, m.m. 

Delegater har möjlighet att reservera sig mot mötets beslut, enligt SKKs typstadgar ska 
reservation vara skriftlig och inges undertecknad till mötesordförande och av denne 
anmälas innan mötet förklaras avslutat.  
 
Vid det digitala fullmäktigemötet gäller samma krav, med undantag för att reservanten 
inte kan underteckna sin reservation. Reservationer sker via chatten i Zoom och inleds 
med ordet ”RESERVATION” i versaler. 
 

2.5 Ordningsfrågor 

En ordningsfråga kan väckas vid oklarheter eller frågor rörande mötets genomförande, 
alltså hur mötet fungerar i formell mening. Ordningsfrågor ska alltid ges företräde och 
bryter därmed talarordningen.  
 
Ordningsfråga väckas i den här mötesformen via chatten i Zoom och inleds med ordet 
”ORDNINGSFRÅGA” i versaler. 
 

2.6 Skillnader i hanteringen av dagordningens beslutspunkter 

Fullmäktigemötet följer dagordningen i klubbens stadgar (nedan följer typstadgarnas 
dagordning) med följande justeringar och undantag: 
 

 
4. Val av justerare och rösträknare 

Val av rösträknare utgår då uppgiften sköts av personal från SKKs kansli eller 
andra av Föreningskommittén utsedda personer. Mötet väljer alltjämt två 
personer som justerar protokollet tillsammans med mötesordförande. 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt 
Närvaro- och yttranderätt tillkommer rösträknare, mötesordförande, delegater 
samt de övriga personer som har rätt att närvara enligt klubbens stadgar 
(vanligtvis § 7 moment 4). 
 

16. Omedelbar justering av p. 13-15 
Den omedelbara justeringen görs av mötet för att de som valts till 
förtroendeposter ska kunna starta sina uppdrag innan protokollet från mötet är 
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justerat.  
 
För att möjliggöra att den tillträdande styrelsen kan ändra teckningsuppgifter 
hos banken eller ändra uppgifter om föreningen i något annat sammanhang 
brukar man upprätta en blankett som anger vilka val som genomförts och att 
dessa blivit omedelbart justerade av mötets ordförande och justerare. 
 
Oavsett om någon blankett upprättas blir valen omedelbart justerade i 
samband med mötets beslut. Behovet av att visa för utomstående att en ny 
styrelse har valts styr hur beslutet behöver dokumenteras. SKK kan hjälpa till 
med digital justering av protokollsbilagan on klubben så önskar.  
 

3. Efter mötet 
När mötet är avslutat tar SKKs kansli fram en beslutsrapport över eventuella slutna 
voteringar som genomförts i VoteIT. 
 
Mötesdeltagarna kan om klubben så önskar stanna kvar i Zoom-mötet för eventuella 
ytterligare diskussioner, prisutdelningar eller liknande. 
 

1. Digitalt fullmäktigemöte arbetsordning 6



 
 
    Skillingaryd 2021-05-22 

 

Dreverstämman 2021 

 

Bästa medlemmar/delegater, 

Även i år kommer SDK att arrangera årets dreverstämma digitalt, på grunda av situationen med 

covid-19. Notera att i år ges alla delegater möjlighet att deltaga i den digitala stämman. Även CS-

medlemmar, revisorer, valberedning, mötesordförande & protokollförare ska/får deltaga på 

stämman. Nedan följer en sammanfattning av några viktiga punkter för framför allt årets delegater. 

- Även i år kommer vi ta hjälp av SKK för att genomföra den digitala stämman. Vi använder oss 

av mötesverktyget Zoom och röstverktyget VoteIT för eventuella slutna voteringar. Se 

separat dokument från SKK, med ytterligare information kring dessa verktyg. 

- Alla delegater måste föranmäla sitt deltagande på mötet, tillsammans med den mejladress 

som delegaten kommer att använda under stämman. Anmälan skall göras senast den 12 juni, 

2021. Anmälan görs till christian.j@svenskadreverklubben.se 

- De delegater som eventuellt inte kommer deltaga på stämman bör överlåta sin ”röst” till 

någon annan delegat inom sin lokalklubb, genom en fullmakt. Detta sker genom att den 

aktuella delegaten anmäler detta till christian.j@svenskadreverklubben.se senast den 12 

juni, 2021. Förslagsvis genom att skriva enligt följande: Jag, delegat, Anna Andersson ger 

fullmakt till, delegat, Björn Björnsson att rösta för mig på dreverstämman 2021. Vi är båda 

medlemmar i Xxxxxx lokalklubb. 

- Ett krav för att kunna delta i mötet är att delegaten har tillgång till en digital enhet i form av 

dator, surfplatta eller smart telefon. OBS! Det går inte att ringa in till mötet. Vänligen delta i 

mötet med sin egen digitala enhet och inte samlas flera stycken vid samma enhet vilket kan 

försvåra beslutsfattandet i mötet. 

- Vi uppmanar alla delegater att ta del av dokumentet ”Digitalt fullmäktigemöte – 

arbetsordning”. I detta dokument finns väsentlig information kring stämmans 

genomförande. 

 

Centralstyrelsen 
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Dagordning för ordinarie Dreverstämman 2021 

 

Dreverstämma öppnas av styrelsens ordförande.  

1. Justering av röstlängd.  

2. Val av ordförande och vice ordförande för Dreverstämman.  

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. 

5. Fredrik Bruno, SKK är utsedd till rösträknare.  

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 
7 mom. 6.  

7. Fråga om stämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade.  

8. Fastställande av dagordningen.  

9. Behandling av förslag från CS och motioner enligt mom. 7 som påverkar budget och 
avgifter enligt punkt 12.  

10. Redogörelse för kommittéernas arbete.  

11. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas 
berättelse.  

12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust.  

13. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Dreverstämma gett till styrelsen.  

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

15. Beslut om styrelsens förslag till: 

A. verksamhetsplan.  

B. rambudget.  

C. avgifter för kommande verksamhetsår.  

16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna 

17. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i 
stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.  

19. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.  

20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–19.  

21. Övriga ärenden (motioner) som av styrelsen hänskjutits till Dreverstämman eller som 
lokalklubb/medlem anmälts till styrelsen för behandling av Dreverstämman.  
Väcks vid ordinarie stämma förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 
21 kan, om stämman så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  

22. Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken. Utdelande av 
stipendium i samarbete med Agria, till årets viltspårhund och årets uppfödare. 

23. Dreverstämma avslutas av styrelsens ordförande 
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Svenska Dreverklubbens verksamhetsberättelse för år 2020 

Av Magnus Enocson 

 

Verksamheten för 2020 har styrts av beslut som togs vid Dreverstämman 2019 och 2020. 

Klubbens nya rapporteringssystem ”Dreverdata” har tagits i drift under året. Ungefär halva kostnaden för 

”Dreverdata” (drygt 200 000:-) har tagits under 2020.  Antalet medlemmar var under 2020, 3292 st. varav 281 

st. var familjemedlemmar, 34 st. ungdomsmedlemmar, 98 st. ständiga medlemmar och 13 st. 

hedersmedlemmar. Under 2020 registrerades 878 st. drevervalpar i Sverige, varav 9 st. var importer från våra 

grannländer. 8 st. valpar från Norge och 1 st. från Danmark. Detta är den högsta registreringssiffran sedan 

2006. Vilket måste betecknas som mycket positivt. 

 

Centralstyrelsen 

Centralstyrelsen har sedan dreverstämman 2020-08-29, bestått av ordförande, tio ledamöter och en suppleant. 

CS har även haft fem personer adjungerade, Lena Lindström i ekonomikommittén, Anders Andersson och Kjell 

Andersson i avelskommittén och Agneta Jarméus och Lars Davidsson i mediakommittén. Under 2020 har 

styrelsen haft tretton protokollförda möten varav ett har varit fysiskt. Orsaken till att det endast har skett ett 

fysiskt möte under året, är till följd av den pandemi som rått under året. Därutöver har arbetet gjorts via mejl, 

telefonmöten och videomöten. 

 

Dreverstämman 

Dreverstämman hölls 2020 digitalt till följd av rådande omständigheter under 2020. Anso Pettersson valdes till 

ordförande för stämman. Svenska Dreverklubben vill tacka ordföranden samt Fredrik Bruno - SKK, för ett väl 

genomfört digitalt arrangemang. 

 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet för 2020, slutade på 276 003,88 kr. Ekonomin är stabil. 

 

Verksamhet 

Utställningar 

Under 2020 har det genomförts ett mindre antal utställningar. Totalt har det gjorts 262 st. bedömningar av 

drevrar, inom SDK. Till detta ska läggas att 40 st. bedömningar av drevrar har gjorts på s.k. exteriörbedömning. 

Drevprov 

Det anordnades 764 st. drevprov under året. Därutöver har det gjorts 33 st. drevprovsstarter, som ännu inte är 

registrerade då utställningsmerit saknas. 

Viltspårprov 

Under året anordnades 145 st. viltspår för drevrar inom SDK. 
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Svenska Dreverklubben Sida: 1(1)

849000-5223 Balansrapport Utskrivet: 21-02-26

Preliminär 12:41
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: A148
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1

1920 PlusGiro 195 757,22 463 686,08 659 443,30
1940 Bank, sparkonto 209 609,02 16 095,20 225 704,22
1942 Tidaholms Sparbank 0,67 0,00 0,67
1790 Medlemsavgifter 2020 -5 600,00 5 600,00 0,00
1680 Osäkra fordringar 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
S:a Omsättningstillgångar 1 1 399 766,91 485 381,28 1 885 148,19

Omsättningstillgångar 2
1410 Lager, plaketter och priser 91 669,00 -23 350,00 68 319,00
S:a Omsättningstillgångar 2 91 669,00 -23 350,00 68 319,00

Anläggningstillgångar
1360 Lån till lokalklubb 0,00 22 000,00 22 000,00
S:a Anläggningstillgångar 0,00 22 000,00 22 000,00

S:A TILLGÅNGAR 1 491 435,91 484 031,28 1 975 467,19

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -8 195,60 -70 366,40 -78 562,00
2710 Personalens källskatt 0,00 -49 500,00 -49 500,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter 0,00 -51 843,00 -51 843,00
2880 Stambokföringsavgifter 95 735,00 -36 318,00 59 417,00
S:a Kortfristiga skulder 87 539,40 -208 027,40 -120 488,00

S:a Skulder 87 539,40 -208 027,40 -120 488,00

Eget kapital
2010 Eget kapital -1 578 975,31 0,00 -1 578 975,31
S:a Eget kapital -1 578 975,31 0,00 -1 578 975,31

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -1 491 435,91 -208 027,40 -1 699 463,31

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 276 003,88 276 003,88
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Svenska Dreverklubben Sida: 1(2)

849000-5223 Resultatrapport Utskrivet: 21-02-22

Preliminär 11:12
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: A148
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Perioden Ack fg år

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning

3010 Medlemsavgifter 1 058 195,20 892 852,70
3011 Medlemsavgifter 2020 0,00 2 800,00
3020 Bidrag/anmälavg SKK/NM 0,00 2 500,00
3022 Försäkring/Bonus/ Sponsring 32 075,00 37 405,00
3120 Annonser årsbok 15 100,00 19 100,00
3130 SDK försäljning 8 353,00 32 920,00
S:a Nettoomsättning 1 113 723,20 987 577,70

Förändring av varulager
4950 Lagerförändring -23 350,00 -102 365,00
S:a Förändring av varulager -23 350,00 -102 365,00

S:a Rörelseintäkter mm 1 090 373,20 885 212,70

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4010 Inköp material och varor -276 253,20 -293 223,05
4011 Veterinärvård 0,00 -5 400,00
4110 Aktivitetsstöd 0,00 -17 587,83
4120 Dreverstämma -5 000,00 -6 150,00
4130 Arrangemang 0,00 -47 000,00
4140 Konferenser 0,00 -15 200,00
4160 Stipendium -4 000,00 0,00
4210 Medlemshantering SKK -136 019,00 0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -421 272,20 -384 560,88

Bruttovinst 669 101,00 500 651,82

Övriga externa kostnader
5420 Programvaror -1 595,00 -1 548,00
5810 Resekostnader -7 754,68 -43 116,50
5830 Kost och logi -6 960,00 -101 369,40
5910 Hemsida och PR, Dreverdata -10 183,34 -4 785,00
6211 Tele -1 885,00 -5 759,00
6250 Porto -107 398,00 -212 603,86
6310 SKK:s klubbförsäkring -1 192,00 -1 375,00
6530 Redovisningstjänster -37 500,00 -85 000,00
6570 Bankkostnader -1 786,10 -5 578,50
S:a Övriga externa kostnader -176 254,12 -461 135,26

Personalkostnader
7010 Lön/Arvode, DreverData -165 000,00 0,00
7510 Arbetsgivaravgifter -51 843,00 0,00
S:a Personalkostnader -216 843,00 0,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -814 369,32 -845 696,14

Rörelseresultat före avskrivningar 276 003,88 39 516,56

Rörelseresultat efter avskrivningar 276 003,88 39 516,56

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 276 003,88 39 516,56

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

8400 Räntekostnader 0,00 -17 679,37
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 0,00 -17 679,37

S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 -17 679,37
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Svenska Dreverklubben Sida: 2(2)

849000-5223 Resultatrapport Utskrivet: 21-02-22

Preliminär 11:12
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: A148
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Perioden Ack fg år

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 276 003,88 21 837,19

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 276 003,88 21 837,19

Resultat före skatt 276 003,88 21 837,19

Beräknat resultat 276 003,88 21 837,19

8999 Redovisat resultat 0,00 -21 837,19
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7. Revisionsberättelse 2021 13



 

     SDK:s valberedning 

 

 

        

Valberedningens förslag till val vid Dreverstämman i juni 2021 

 

Ordförande för mötet:    Anso Pettersson, SKK 

Vice ordförande:             Roger Lindström, Upplands dreverklubb 

Sekreterare:                    CS anmäler: Lena Lindström, CS 

Vice sekreterare:            CS anmäler: Arvid Örde, Upplands dreverklubb 

Justerare 2 st:                 Väljs bland deltagarna 

Rösträknare:                   Väljs bland deltagarna och vid en digital stämma tillhandahåller      

                                         SKK rösträknare. 

 
Valberedningen föreslår att styrelsen består av 1 ordförande, 10 ledamöter och 2 

suppleant i enlighet med stadgarna. 

 

Ordförande SDK för 1 år Lars Rydstedt Dalarnas DK nyval 

 

Ord ledamöter för 2 år Annika Helgesson Skaraborgs DK omval 

 Christian Jansson Värmlands DK omval 

 Roger Lindström Upplands DK nyval 

 Mikael Tranberg Värmlands DK nyval 

 Bo Engholm Värmlands DK nyval 

Ord ledamot för 1 år Jenny Häggström Västerbottens DK nyval 

    

Suppleant för 2 år Ingvar Andersson Skaraborgs DK nyval 

Suppleant för 1 år  Pernilla Jansson Sörmlands DK nyval 

 

Revisorer för 1 år Leif Andersson Västernorrlands DK omval 

 Stig Dahlén Upplands DK omval 

    

Revisorsuppleant för 1 år Henrik Mårts Dalarnas DK omval 

 Pål Lönnergård Hallands DK omval 
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     SDK:s valberedning 

 

 

 

 

Valberedning innev år Lars Rydstedt Dalarnas DK, sammank Vald t 2021 

 Dag Hansson Värmlands DK Vald t 2021 

 Erik Wassdahl Jämtlands DK Vald t 2021 

 Bo Johansson Jönköpings Läns DK Vald t 2022 

 Bo Lindström Västernorrlands DK Vald t 2022 

 

 
Valberedningen för  

Svenska Dreverklubben 

 

 

  

 

 

8. Valberedningens förslag till DS 21 rev 210519 15



                                          Propositioner från avelskommittén till SDK stämma 2021 

 
 
 

 

Proposition 1 

 

Proposition om avelsdiplom för tikar 

Bakgrund: Det är för enkelt för en tik att erhålla avelsdiplom i guld, idag kan en tik få gulddiplom redan 

på sin första kull. 

 

 

Nytt förslag: 

Guld 18 poäng från minst 2 olika kombinationer och med minst 2 startande med prisdrev i vardera kull. 

Silver 15 poäng räcker med 1 kull. 

Brons 12 poäng räcker med 1 kull. 

UTRÄKNING: 

1: a pris på drevprov ger 3 poäng 

2: a pris på drevprov ger 2 poäng     

3:e pris på drevprov ger 1 poäng 

Pris på hare ger 1 poäng extra.      

Detta ska gälla från 1 september 2021. 
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                                          Propositioner från avelskommittén till SDK stämma 2021 

 
 

Proposition 2 

 

Proposition om tillgodoräknade av avelspoäng för hane och tik 

Bakgrund: Idag kan en hund med diskvalificerande fel starta på drevprov obegränsat antal gånger tills 

dess att ett första-pris erhålls, först därefter krävs kvalitetspris från utställning för att fortsätta gå 

drevprov. Idag får både hane och tik tillgodoräkna sig dessa drevprov i sina avelsdiplom. 

 

 

Nytt förslag: 

För att hane och tik ska få tillgodoräkna sig avelspoäng ska avkommorna vara utställda eller 

exteriörbedömda med minst good samt erhållit minst tredje-pris från drevprov. 

Detta ska gälla från 1 september 2021. 
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Proposition 

 

Sedan länge har Lars Davidsson och Agneta Jarméus hållit ihop arbetet med att sammanställa en stor 

del av underlagen för SDK:s årsbok. Vilket de har gjort på ett förträffligt vis. I samband med årsboken 

2021, tar denna epok slut. 

För att kunna fortsätta med klubbens årsbok. Föreslår CS att fortsättningsvis hämtas alla drevprovs-, 

viltspårsberättelser och utställningskritiker direkt från ”Dreverdata”. Därför åligger det respektive 

lokalklubb att ansvara för att språket i dessa berättelser och kritiker håller en god nivå. 

 

10. Proposition ang årsbok 18



 
 
 

Proposition 

 

Med hänvisning till DS 2020 och det inriktningsbeslut som fattades med bred majoritet om att i 

framtiden hålla dreverstämman vartannat år i stället för som idag varje år. 

CS föreslår att erforderliga stadgeändringar görs, så att dreverstämman i framtiden hålls vartannat år 

i stället för som idag varje år. Detta med början 2022. 
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Stadgar för Svenska Dreverklubben
Specialklubb inom Svenska Kennelklubben

Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för
de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och
genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda
medlemsorganisationer.

Svenska Dreverklubben ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs
och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen
och/eller uppgifterna.

Specialklubbens verksamhet omfattar den ras för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse
erhållits i samråd med specialklubben.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler
och riktlinjer.

I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

§ 1 Mål

För Svenska Dreverklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs
medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för
hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt
och exteriört fullgoda rashundar.

• Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av rasen.

• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och

hundägandet.
• Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

· Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Dreverklubben – dess mål,
organisation och arbetsformer.

· Informera om till klubben hörande ras och dess användningsområde.
· Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
· Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
· Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper

kan komma till användning.
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· Utforma regler för jakt- och drevprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och
avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som
regleras i SKKs stadgar.

· Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.
· Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
· Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i specialklubben, med normal tillhörighet till den lokalklubb
inom vars verksamhetsområde man är bosatt. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om
medlemskap kan inom ett år upphävas av Centralstyrelsen.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.
Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.
Ungdom upp t.o.m. 25 år betalar halv medlemsavgift. Varje medlem har rösträtt från det år
under vilket hen fyller 16 år.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i
enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon
befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat
behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller
mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa
avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller
suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen
avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

Dreverstämman (DS) kan, efter förslag från Centralstyrelsen (CS), kalla den som arbetat
ideellt för SDK och på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Person
som utses till hedersmedlem skall genom långvarigt arbete och på ett förtjänstfullt sätt ha
verkat för SDK och dess ändamål och varit verksam i eller åt CS under minst åtta år.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid
betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet
med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan
från SKKs Disciplinnämnd.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie Dreverstämma. Om flera personer i samma
familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.
Övriga medlemmar betalar av Dreverstämman fastställd familjemedlemsavgift.
Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Ungdom upp t.o.m. 25 år betalar halv
medlemsavgift.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter
som helbetalande medlem.
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§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

• För delegater till Dreverstämman från den Dreverstämma till vilket delegaten valts, till
nästa ordinarie Dreverstämma

• För andra personer som väljs enligt stadgarna: från den Dreverstämma, vid vilket valet
skett, till och med nästa Dreverstämma eller till och med den Dreverstämma som
mandatperioden avser.

Delegat, vars medlemskap upphört i den lokalklubb som utsett vederbörande, kan inte stå kvar
som delegat för denna.

§ 6 Organisation

Klubbens högsta beslutande organ är Dreverstämman (DS). Dess verkställande och
förvaltande organ är Centralstyrelsen (CS), i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens
verksamhet handhas även av lokalklubbar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar,
fastställda av specialklubben.

För bildande av lokalklubbar krävs godkännande av styrelsen.

§ 7 Dreverstämma

Moment 1 Dreverstämma, ordinarie och extra

Ordinarie Dreverstämma ska hållas vartannat år under perioden april-juni.

Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen eller via e-post delges lokalavdelningar och
delegater senast tre veckor före Dreverstämman. Till kallelsen ska bifogas
förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens
förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på Dreverstämman.

Extra Dreverstämma ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av stämmodelegaterna så yrkar.
Styrelsen kan också kalla till extra Dreverstämma om styrelsen bedömer att särskilda skäl
finns. Yrkande om extra Dreverstämma ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt
innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till
yrkandet. Extra Dreverstämma ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till
styrelsen. Kallelse till extra Dreverstämma ska senast tre veckor före mötet skickas per post
eller e-post till varje lokalklubb och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med
kallelsen bifogas de handlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats
för Dreverstämma bestäms av centralstyrelsen.

Moment 2 Stämmodelegater

Stämmodelegater utses av lokalklubbarna.

Härvid ska följande gälla:

· Lokalklubb har rätt att utse en (1) delegat för varje påbörjat tjugofemtal medlemmar
samt motsvarande antal ersättare. Medlemsantalet ska räknas per den 31 december året
före DS.
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· Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb.
· Valbar till stämmodelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har

Dreverstämmans uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, inte heller som
klubbens revisor eller revisorssuppleant.

· Anmälan av ombud och ersättare med namn och adress skall vara CS tillhanda senast
den sista februari det år DS ska hållas.

· Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med en Dreverstämma
fram till nästa Dreverstämma.

· Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det anmälas
till centralstyrelsen.

Moment 3 Dagordning

· Dreverstämma öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av
den som styrelsen utsett. Dreverstämma avslutas av styrelsens ordförande eller, om
denne inte är närvarande, av Dreverstämmans ordförande.

· Vid ordinarie Dreverstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för Dreverstämman.*
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De

valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7

mom. 6.
6. Fråga om stämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Behandling av förslag från CS och motioner enligt mom. 7 som påverkar budget och

avgifter under punkt 10.
9. Redogörelse för kommittéernas arbete.
10. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas

berättelse för dom två senaste verksamhetsåren.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen

vinst eller förlust för dom två senaste verksamhetsåren.
12. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Dreverstämma gett till styrelsen.
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
14. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för två år.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för två år.
C. Beslut om avgifter för kommande två verksamhetsår.

15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
17. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17.
19. Övriga ärenden (motioner) som av styrelsen hänskjutits till Dreverstämman eller som

lokalklubb/medlem anmälts till styrelsen för behandling av Dreverstämman. Anmälan
av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast den sista
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februari det år ordinarie stämma hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på
stämman avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

20. Väcks vid ordinarie stämma förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt
19 kan, om stämman så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

* Ordföranden för Dreverstämman skall inte kunna misstänkas för jäv i fråga som skall
behandlas enligt dagordningen.

Moment 4 Röstning

Vid DS närvarande ombud/ersättare har en (1) röst. Talan och rösträtt för ej närvarande
ombud får utövas genom fullmakt utställd på valt ombud/ersättare från samma lokalklubb.
Närvarande ombud kan endast ha en (1) fullmaktsröst. Varje delegat tilldelas nummer och
nummerlapp.

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon
delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat
så yrkar och om stämman så beslutar eller att ordföranden för mötet begär detta för att på ett
säkert sätt kunna avgöra frågan.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För
beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning
sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att
denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med
slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot Dreverstämmans beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den
underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan
mötet förklaras avslutat.

Moment 5 Skriftlig omröstning

Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram till stämman för behandling och beslut men som
av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att
stämman kallas till extra möte.

För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har lämnat svar på centralstyrelsens
utsända förslag.

Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:

• Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.
• Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli Ja, Nej eller Avstår.
• Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. För svar per post gäller

poststämpelns datum.
• Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen

avslutats jämställs med avstår.

Moment 6 Närvarorätt med mera

Vid Dreverstämma har varje medlem rätt att närvara och, om stämman så beslutar, rätt att
yttra sig.
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Vid Dreverstämma äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att
delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

• Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd
person.

• SKKs verkställande direktör.
• Ledamot och suppleant i specialklubbens styrelse.
• Av stämman vald ordförande för Dreverstämman.
• Av stämman valda revisorer och revisorssuppleanter.
• Av stämman valda ledamöter i valberedningen.

Moment 7 Motioner och ärenden

Motion som lokalklubb önskar få behandlad vid ordinarie Dreverstämma ska skriftligen och
undertecknad avlämnas till styrelsen senast sista februari det år ordinarie Dreverstämma hålls.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till Dreverstämman.

Om det vid ordinarie Dreverstämma väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under
punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut.

Vid extra Dreverstämma får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

Moment 8 Kostnader

1. Delegater och suppleanter svarar initialt själva för kostnader vid ordinarie och extra
Dreverstämma. Lokalklubb avgör självständigt i vilken omfattning man ersätter
delegater/suppleanter för representationen.

2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment
6 vid ordinarie och extra Dreverstämma.

3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av Dreverstämman vald
centralstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och fyra, sex, åtta eller tio ordinarie ledamöter samt minst en
och högst fem suppleanter.

Ordinarie Dreverstämma väljer ordförande för två år, halva antalet övriga ledamöter för fyra
år samt suppleanter för två år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid Dreverstämman visar, eller, om röstetal
saknas, enligt beslut av Dreverstämman. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till
ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och
yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
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Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att
teckna klubbens firma. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig
kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande av temporärt
tillträdes- eller tävlingsförbud.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår efter ett fastställt schema.
Styrelsen sammanträder vid möte eller telefonmöte efter kallelse från ordförande eller, vid
förhinder för denne, från vice ordföranden.

Kallelse till sammanträdet skall skickas ut senast 2 veckor före mötet tillsammans med
dagordningen. Handlingar som skall behandlas skall vara CS-ledamöterna tillhanda senast en
vecka före mötet.

Övriga frågor som inte finns på dagordningen kan behandlas men beslut kan inte fattas.

De utsedda kommittéerna rapporterar till CS som fattar beslut.

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras som skall delges medlemmarna efter justering
senast 4 veckor efter mötet.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter och suppleanter är kallade och fler än hälften av
antalet ordinarie ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller
den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av
tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade
regler och riktlinjer, bland annat:

• Ansvara för klubbens avelsfrågor.
• Bereda ärenden som ska behandlas av Dreverstämman.
• Verkställa av Dreverstämman fattade beslut och uppdrag.
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Avge årsredovisningar till ordinarie Dreverstämma.
• Senast 8 veckor före ordinarie Dreverstämma avlämna styrelsens årsredovisningar

med balans- och resultaträkningar till revisorerna.
• Senast 30 dagar efter ordinarie Dreverstämma sända ett exemplar av klubbens

verksamhetsberättelser med balans- och resultaträkningar samt revisorernas berättelser
till SKK.

• Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för
SKK föreskriver.

• Senast 30 dagar efter ordinarie Dreverstämma till SKK lämna uppgift om styrelsens
sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

• Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och Dreverstämman till
SKK.

• Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda lokalklubbsstadgar.
• Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.
• Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.
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• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter
ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av Dreverstämman.

Två revisorer varav en sammankallande och två revisorssuppleanter väljs för en tid av två år.
Med två år menas tid från det Dreverstämma då val skett till nästa ordinarie Dreverstämma.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna
senast 8 veckor före ordinarie Dreverstämma. Det år som en dreverstämma inte genomförs
ska ovanstående material överlämnas till revisorerna senast sista mars.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före ordinarie
Dreverstämma. Det år som en dreverstämma inte genomförs ska berättelsen vara styrelsen
tillhanda senast sista april.

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1, före ordinarie
Dreverstämma sänds till lokalklubbar och delegater.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden inom fyra veckor.

Revisorerna har rätt att yrka att en extra Dreverstämma ska hållas.

§ 10 Valberedning

1. Av Dreverstämman utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska
ske vid ordinarie Dreverstämma. Valberedningen ska verka för att rekrytera personer
med goda kvalifikationer som CS vid aktuellt år uttryckt behov av.

2. Valberedningen ska rekryteras från personer med god geografisk spridning över
landet.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för
sammankallande ska vara två år och för övriga ledamöter fyra år. Sammankallande samt två
ledamöter ska väljas vid varje Dreverstämma.

Efter beslut från styrelsen kan en från valberedningen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden senast efter
fyra veckor.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före ordinarie
Dreverstämma.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid Dreverstämma samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska
återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av
tjänstgörande ordförande och av valda justerare.
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Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar senast efter fyra veckor.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt
som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På
motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang
av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador på grund av direkta eller indirekta kostnader som någon
åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador på grund
av direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 3, punkt 17.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av Dreverstämman.

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i
beslutet vid ett ordinarie Dreverstämma eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet
vid två på varandra följande Dreverstämmor, varav minst ett ska vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKKs Centralstyrelse.

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att hos Centralstyrelsen begära om att få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid
Dreverstämma.

För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra
följande Dreverstämmor, varav minst en ordinarie, och på den senare Dreverstämman ha
stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv
överlämnas till SKK att användas på sätt som sista Dreverstämman beslutat i enlighet med
dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

Revision enligt uppdrag Magnus, Christian o Ronny
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Motion	till	Svenska	Dreverklubbens		
årsstämma	2021	

	

Anskaffande	av	digital	mötesteknik	

Av coronapandemin har vi lärt oss att hantera våra möten ute i lokalklubbarna (och även i
CS) på ett annat sätt än vi är vana vid – digitala möten. Flera lokalklubbar har haft sina
årsmöten i digital form, så även vi i Dalarna. Vi har konstaterat att det skulle kunna gå
mycket bra att utveckla det på en mängd olika sätt. Inför vårt årsmöte diskuterade vi t ex
med en annan lokalklubb om vi skulle kunna bistå varandra med bl a rösträkningsförfarandet
så vi kan få till det på ett enkelt och säkert sätt som inte skulle kunna ifrågasättas. Vi
konstaterade då att det finns erfarenheter av ett antal olika system som inte med lätthet kan
synkroniseras, Teams, Google meet, Zoom m fl.

För att lösa frågan på ett någotsånär enkelt sätt ser vi att Svenska Dreverklubben skulle
kunna investera i ett digitalt mötessystem som även kan tillhandahållas lokalklubbarna för
deras möten inom klubbarna. I det här sammanhanget skulle vi då även kunna skapa
möjligheter för lokalklubbarna att samverka inom det digitala mötessystemet och stötta
varandra eller få stöd av CS avseende t ex rösträkning vid årsmöten och liknande på ett
säkert och oklanderligt sätt. Det skulle naturligtvis kunna gå att samordna det med SKK:s
möteshanteringssystem för att göra det enkelt. Det provade vi ju vid förra DS.

Yrkande	

Från Dalarnas Dreverklubb yrkar vi på att Svenska Dreverklubben undersöker marknaden på
digital mötesteknik och tecknar abonnemang på ett lämpligt (svenskspråkigt) system som
Svenska Dreverklubben och samtliga lokalklubbar kan använda för sina möten och även
kunna samverka mellan lokalklubbar sinsemellan och gentemot Svenska Dreverklubben för
att kunna uppnå önskemålen ovan.

Vi yrkar också på att Svenska Dreverklubben bekostar den digitala mötestekniken enligt vårt
första yrkande, och

Till sist yrkar vi på att Svenska Dreverklubben (CS) anskaffar/anordnar en webbutbildning i
hur upphandlat mötessystem ska handhas.

Motionen är antagen och godkänd på Dalarnas Dreverklubbs årsmöte 2021-02-14

Dalarnas Dreverklubb

Roger Svensson
Ordförande
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Motion	 	 	 	 	 	

Motion angående uttagningsreglerna till Drever SM.

Bakgrund:

”Regler kring uttagningen av klubbhundar till distriktstävlingen bestäms av
varje enskild lokalklubb.” – ur SDK:s årsbok 2020 sidan 404.

Idag har varje lokalklubb helt egna uttagningsregler för platserna till
distriktstävlingen för SM.

Detta gör att medlemmarna i svenska dreverklubben inte har likvärdiga
förutsättningar att ta sig till SM.

Då CS har ansvaret för att varje medlem behandlas lika inom hela
dreverklubbens verksamhetsområde, är det av yttersta vikt att det finns
enhetliga regler för uttagningen till Drever SM, som gäller i hela Sverige.

Därför är vårt yrkande följande:

Att stämman ger CS i uppdrag att utforma gemensamma uttagningsregler,
liknande de som används vid fördelningen av kvaldistrikten idag, som sedan
gäller för samtliga lokalklubbar och kvaldistrikt fr o m hösten 2022.

16/2 2021 Kurt-Erik Janson på uppdrag av styrelsen i Värmlands DK.
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Motion till Svenska Dreverklubbens 
årsstämma 2021. 
Anskaffande av digital mötesteknik 

Av coronapandemin har vi lärt oss att hantera våra möten ute i lokalklubbarna (och 

även i CS) på ett annat sätt än vi är vana vid – digitala möten. Flera lokalklubbar har 
haft sina årsmöten i digital form, så även vi i Uppland. Vi har konstaterat att det skulle 

kunna gå mycket bra att utveckla det på en mängd olika sätt. Inför vårt årsmöte 
diskuterade vi t ex med en annan lokalklubb om vi skulle kunna bistå varandra med bl 

a rösträkningsförfarandet så vi kan få till det på ett enkelt och säkert sätt som inte 
skulle kunna ifrågasättas. Vi konstaterade då att det finns erfarenheter av ett antal 

olika system som inte med lätthet kan synkroniseras, Teams, Google meet, Zoom m fl.  

För att lösa frågan på ett någotsånär enkelt sätt ser vi att Svenska Dreverklubben skulle 

kunna investera i ett digitalt mötessystem som även kan tillhandahållas av 
lokalklubbarna för deras möten inom klubbarna. I det här sammanhanget skulle vi då 

även kunna skapa möjligheter för lokalklubbarna att samverka inom det digitala 

mötessystemet och stötta varandra eller få stöd av CS avseende t ex rösträkning vid 

årsmöten och liknande på ett säkert och oklanderligt sätt. Det skulle naturligtvis kunna 
gå att samordna det med SKK:s möteshanteringssystem för att göra det enkelt. Det 

provade vi ju vid förra DS. 

Yrkande 

Från Upplands Dreverklubb yrkar vi på att Svenska Dreverklubben undersöker 

marknaden på digital mötesteknik och tecknar abonnemang på ett lämpligt 

(svenskspråkigt) system som Svenska Dreverklubben och samtliga lokalklubbar kan 

använda för sina möten och även kunna samverka mellan lokalklubbar sinsemellan 

och gentemot Svenska Dreverklubben för att kunna uppnå önskemålen ovan. 

Vi yrkar också på att Svenska Dreverklubben bekostar den digitala mötestekniken 
enligt vårt första yrkande, och 

Till sist yrkar vi på att Svenska Dreverklubben (CS) anskaffar/anordnar en 
webbutbildning i hur upphandlat mötessystem ska handhas. 

 

Upplands Dreverklubb 

 

Gm Roger Lindström 

Ordförande 
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Motion angående årlig dreverstämma.

Bakgrund:

Dreverstämman 2020 tog ett inriktningsbeslut mot att genomföra dreverstämma vartannat
år och följaktligen också förlänga mandatperioderna för de valda ledamöterna. Vi i
Östergötlands Dreverklubb tror det vore olyckligt ur demokratisk synpunkt och att det är
även försvårar rekryteringen av nya ledamöter.

Yrkande:

Vi motionerar på att dreverstämman bifaller Östergötlands Dreverklubbs yrkande att
drevstämman hålls årligen och mandatperioden för ledamöterna bibehålls enligt nuvarande
stadgar.

Östergötlands Dreverklubb
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Motion angående Drevprovsregler enligt bilaga.

Bakgrund:

Till föregående års dreverstämma skickade Östergötlands Dreverklubb in en motion angående
drevprovsregler. Den motionen togs inte upp för behandling utan blev bara besvarad och
överlämnad till regelgruppen. Vi efterlyste även att CS skulle lämna ett färdigt förslag på
drevprovsregler senast 1 februari 2021 för att lokalklubbarna skulle kunna ta ställning i frågan
på sina respektive årsmöten. Inget sådant har framvisats varför vi återigen motionerar med ett
förslag på nya drevprovsregler.

Vi anser att dagens drevprovsregler ger allt för dåligt underlag till att bedriva ett bra
avelsarbete. Det är för lite fokus på de viktiga momenten som drevsäkerhet, drevsätt och
tapptarbete.
Det skall finnas kvalitetskrav (poänggräns) vid prissättning som ett led i en kvalitetssäkring.

Yrkande:

Vi motioner med ovanstående motivering att dreverstämman bifaller Östergötlands
Dreverklubbs förslag på drevprovsregler gällande 2022-07-01 – 2027-06-30 enligt bifogade
handlingar ”Drevprovsregler och anvisningar för Drever”.

Östergötlands Dreverklubb
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DREVPROVSREGLER FÖR DREVER
 ______________________________________________________________________________

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 att gälla fr o m 2022-07-01 t o m 2027-06-30. Eventuella ändringar som påkallats av svensk
lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs 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 SKKorganisationen.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs 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 SKKorganisationen.  Det
är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.

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 SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen
• av SKKs 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 SKKs Disciplinnämnd.

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 SKKs Disciplinnämnd.

Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller
beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra
eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
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Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs 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.

• 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 SKKs 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, 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.
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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 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.

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/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt 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, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.
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- 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, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.

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, SBKs 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 SKKs 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.

Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom
SKKorganisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från
SKKorganisationens 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 SBKs
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, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
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• Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell
dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.  Se
vidare Nationellt dopingreglemente för hund.

§ 1. ÄNDAMÅL

Ändamålet med drevprov är att bibehålla och förbättra den drivande hundens jaktegenskaper genom att registrera
dessa som underlag för avelsvärdering. Verksamheten skall bedrivas under goda jägarmässiga former och med
största möjliga hänsyn till annat friluftsliv.

§ 2. SÄRSKILDA REGLER

Lokalklubbs drevprovsprogram skall vara insänt till central-/huvudstyrelsen inom föreskriven tid för
fastställande.

Om drevprov skjuts upp eller ställs in, skall lokalklubb anmäla detta till central-/huvudstyrelsen med angivande
av eventuellt nytt provdatum och ny plats.

Arrangerande lokalklubb svarar för att proven anordnas och genomförs enligt dessa regler och i
överensstämmelse med gällande jakt- och djurskyddslagstiftning.

Testikelkontroll skall ske vid internationellt prov. Vid internationella prov äger hunden ej rätt att starta om
testikelstatusen ej är godkänd.

Id-kontroll skall alltid ske före drevprovsstart.

Hund som tidigare ådömts två graverande fel (G) av olika domare äger EJ rätt att starta på ytterligare
drevprov.

§ 3. ORGANISATION/GENOMFÖRANDE ARRANGERANDE LOKALKLUBB

• utser provledning (kommissarie/r och fullmäktige).
• anger i inbjudan när anmälan senast skall ha kommit in, dock senast TRE dagar före provdag.
• utfärdar erforderliga administrativa föreskrifter i övrigt.
• redovisar provresultaten till central-/huvudstyrelsen enligt särskilda rutiner.
• skall tillse att domare ej bedömer hund som han/hon äger/ägt eller är delägare i.
• skall tillse att domare ej bedömer hund efter egen uppfödning eller efter egen hane/tik.
• skall sträva efter att domare ej bedömer samma hund mer än en gång/säsong med undantag för

mästerskap.

Provledningen utser domare och fastställer provdag, vilka inte får ändras utan provledningens godkännande.

KOLLEGIET
• utgörs av fullmäktige och drevprovsdomare, av vilka minst tre vid provet tjänstgörande domare måste

närvara. Särskilda skäl skall föreligga för att domare skall utebli. Om färre än tre domare tjänstgjort
skall annan/andra domare kallas.

• fastställer prisvalör.
• behandlar eventuella protester.

Om domarens förslag till pris ändras skall hundägaren snarast meddelas.
Domarens förslag till pris ska ej ändras av kollegiet utan att domaren är hörd.
Är provet och kollegiet avslutat får beslut fattas av fullmäktige och tre av kollegiet utsedda domare.
Fullmäktige och tre av kollegiet utsedda domare fattar även beslut som kan hänföras till undantag i § 12.

Råder delade meningar inom kollegiet om prissättningen, skall röstning ske och hunden tilldelas det pris som
majoriteten av de röstande företräder. Vid lika röstetal skall hunden tilldelas det pris som föreslagits av domaren.
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Vid kollegiet skall tjänstgörande domarelever och domaraspiranter närvara. Domaraspirant skall redovisa sin
bedömning före tjänstgörande domare.

Elev och aspirant skall lämna kollegiet vid behandling av deras kvalifikationer och lämplighet.
Hundägare/hundförare får inte närvara vid kollegiet då egen/familjemedlems hund behandlas.

FULLMÄKTIGE
• skall vara auktoriserad domare vid drevprov för drivande hundar (minst 5 år) och ha stor praktisk

erfarenhet av drevprov.
• sammankallar och leder kollegium.
• ansvarar för att de uppgifter som införts i drevprovsprotokollet är korrekta genom att granska protokollet

före eller i samband med kollegiet.

TJÄNSTGÖRANDE DOMARE
• skall vara medlem i en specialklubb som arrangerar drevprov inom Svenska Kennelklubben (SKK) eller

i annan av FCI godkänd nordisk kennelorganisation som arrangerar liknande prov.
• vara auktoriserad drevprovsdomare och kunna uppvisa giltig domarlegitimation.
• är i varje särskilt fall den direkt ansvarige för att bedömningen genomföres enligt dessa regler och

klubbens föreskrifter.
• 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 samt bör ej bedöma samma hund mer än en gång per säsong med
undantag av mästerskap.

• svarar för att hundförare och eventuellt övriga närvarande får sådana anvisningar, att hunden blir rättvist
bedömd i de olika egenskaperna.

• sänder protokollet till fullmäktige senast TRE dagar efter provdagen.
• lämnar (om kollegium sker i anslutning till en prov-/tävlingsperiod) fullständigt ifyllt protokoll till

fullmäktige för granskning innan redovisningen av provet sker för kollegiet.
• kan efter minst tre års domarpraktik tilldelas domarelev eller domaraspirant och skall 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”.

§ 4. RÄTT ATT DELTAGA

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

• är minst 12 månader och max 24 månader för start på unghundsprov.
• är minst 15 månader för start på öppenklassprov.
• Drever får starta på drevprov utan att vara utställd tills dess att ett (1) 1:a pris har erövrats.

Därefter krävs lägst sufficient på officiell utställning för fortsatt startande.
• svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
• Utlandsägd hund ska vara registrerad i SKK eller i erkänd utländsk kennelklubb. För utlandsägd hund

skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. I de fall ovanstående krav
ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.

• är frisk och vid god kondition.
• är anmäld enligt arrangerande lokalklubbs regler.
• har läsbar ID-märkning alt chipmärkning.
• Drever som vid två tidigare drevprov tilldelats graverande fel (G) äger ej rätt att delta.
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§ 5. HUNDÄGARENS ANSVAR

Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
Hundföraren ansvarar för utvärdering av teknisk utrustning.
Hundägaren ansvarar för att kraven för rätt att deltaga enligt § 4 är uppfylld och att djurskyddslagen efterlevs.
Observera att aga av hund är förbjuden.
Den som för hund på prov skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI
ansluten organisation.

§ 6. PROVFORMER

Prov skall genomföras i Sverige och inom arrangerande klubbs verksamhetsområde.

DREVPROV (DP)
Provmark skall anvisas/godkännas av arrangerande lokalklubb.
Hund får starta på mark där den vanligtvis jagar, så kallad hemmamark, tills den vid två olika provtillfällen
uppnått totalt två (2) förstapris. Med hemmamark avses endast den mark där hunden normalt jagar och inte mark
som av hundägaren lånats/anskaffats för provet.
Provdag skall vara fastställd minst TRE (3) dagar före start.

ORDINARIE DREVPROV (ODP)
Prov (en start/prov) på i förväg fastställd tid och plats. Provmark skall anvisas av arrangerande lokalklubb och
provdag skall vara fastställd minst TRE (3) dagar före start. Hund får ej starta på mark där den vanligtvis jagar.

INTERNATIONELLA PROV
I internationellt prov får ej deltaga:

• 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 ej har normalt belägna testiklar.

TILLÅTNA DREVDJUR
Tillåtna drevdjur är hare, räv, rådjur och hjort. Vid tid då drev efter rådjur/hjort är förbjuden skall hund vara
rådjursren/hjortren.

§ 7. PROVDAGEN

Provledningen anger tidpunkt för provdagens början och slut. Provdagens längd är max SJU (7) timmar.
Förflyttningar med hunden kopplad ska räknas in i provdagen.

Domaren skall snarast avbryta påbörjat prov när hundföraren
• inte vill släppa hunden i anvisat terrängavsnitt eller i övrigt inte följer domarens anvisningar.
• begär detta, dock först sedan pågående moment bedömts färdigt.
• begär detta på grund av att hunden skadats eller hastigt insjuknat.
• när hundägare/förare ej efterkommer domarens anvisningar eller på något annat sätt försöker påverka

bedömningen under provdagen.

Domaren har skyldighet att omedelbart avbryta provet om han/hon bedömer att hunden skadats eller insjuknat.
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§ 8. PROVS UPPSKJUTANDE/INSTÄLLANDE

Vid besvärande väderleksförhållanden, exempelvis storm, skare, stark kyla respektive svåra
snöförhållanden tex för stort snödjup, bör prov skjutas upp eller ställas in. 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.  Likaså om stora rovdjur konstaterats i provområdet, t.ex. varg, örn eller
lo.
Provledningen/lokalstyrelsen och/eller domaren fattar beslut om att skjuta upp eller ställa in prov enligt ovan
eller av annan anledning, Se även § 2 särskilda regler.

§ 9. KAN EJ PRISSÄTTAS

Hund kan tilldelas omdömet, kan ej prissättas (KEP) om:
• den blivit hindrad eller störd i sitt arbete i sådan grad att en rättvis bedömning inte varit möjlig,

t.ex. att hunden kopplats av obehörig, drevdjuret skjutits, hunden har allvarligt skadats eller att
främmande hund/hundar blandat sig i drevet.

• kollegiet finner att hunden av annan anledning ej har kunnat bedömas rättvist.  Moment som har
kunnat bedömas skall poängsättas.

§ 10. DREVBEDÖMNING OCH TIDTAGNING

Bedömningen skall ske under förhållanden som är så lika vanlig jakt som möjligt.
Vid bedömningen av hundens egenskaper skall domaren ta hänsyn till de yttre omständigheterna som råder.

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 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)
m.m. 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.

Tekniska hjälpmedel får ej användas för att räkna drevtider, t.ex. skallindikator. Då hund är försedd med teknisk
utrustning äger domaren rätt att begära information från denna. Föraren ansvarar för tolkningen av signalerna.
Hunden bedöms endast efter de prestationer den utför under provdagen.

Bedömning av samarbete, lydnad och jaktduglighet kan fortsätta t.o.m. tre (3) timmar efter provdagens slut.

För varje drev disponerar hunden efter upptag inom fastställd provdag 180 minuter.

Samtliga drevtider skall noteras och protokollföras.
Tappt under kortare tid än FEM (5) minut (s.k. ej noterbar tappt) inräknas i drevtiden.

Användning av tekniska hjälpmedel på hunden, samt orsak till att drevet slutade eller avbröts före erforderlig
drevtid för förstapris, skall om möjligt anges i protokollet under ”provförlopp/upplysningar”. När hunden
uppnått full drevtid för förstapris och drevdjurets art är konstaterat ska domaren beordra koppling.
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Drevtiden på två drev och drevdjur av samma art får sammanräknas under följande förutsättningar:
• när hunden under pågående drev eller tapptarbete reser nytt drevdjur av samma art.
• när tappt som hunden inte rår över har konstaterats (drevdjuret har skjutits, gått i gryt m.m.).  Drevdjur

som gått i gryt får inte tas fram för fortsatt drev.
• när tappt uppstått på livligt trafikerad väg eller järnväg och hunden måste kopplas för att inte utsättas för

uppenbar livsfara eller vid annan liknande situation, t.ex. vattenhinder.

Vid sammanräkning av drevtider, när första drevet har avbrutits, disponerar hunden från nästa upptag på
samma djurslag den provtid som återstod från föregående drev. För att sammanräkning skall få ske, måste det
första drevet vara minst 20 minuter.

HJÄLP ÅT HUNDEN
Hjälp åt hunden i form av lockrop, stäing, horn eller annan signal får endast lämnas på domarens anmodan,
exempelvis vid tappt på starkt trafikerad väg eller järnväg där uppenbar fara för hundens liv föreligger.
Hjälp får vidare lämnas om pågående drev slutar vid terränghinder, såsom breda vattengravar, höga murar, staket
eller dylikt, som det rimligen ej kan begäras att hunden skall kunna forcera eller kringgå. Sådan hjälp får ej
påverka domarens bedömning.

ÖVRIGT
Önskemål, som framförs av hundföraren, skall om möjligt tillgodoses. Om särskilt djurslag eftersträvas får ej
hundföraren avbryta drev efter oönskat djurslag mer än två gånger.
Drevdjur får ej avsiktligt utnyttjas mer än en (1) gång under samma provdag.

§ 11. EGENSKAPSBEDÖMNING

DELMOMENT BENÄMNING
  1   Sök
  2   Upptagsförmåga/Arbete på slag
  3   Drevsäkerhet
  4   Drevsätt
  5   Tapptarbete
  6   Skall – hörbarhet
  7   Skallmarkering
  8   Samarbete
  9   Lydnad
10   Jaktduglighet

POÄNG (EP) INNEBÖRD
  1   Undermålig (G) = graverande
  2   Dålig
  3   Godtagbar
  4   Bra
  5   Mycket bra
  6   Utmärkt

För att tilldela hund pris måste alla delmoment vara poängsatta och vid behov kodade enligt anvisningarna.
När hund inte presterat prisvärt drev poängsätts och kodas endast de delmoment som kunnat bedömas  (se
anvisningarna).
Innan hunden föreslås få 1 ep (undermålig/graverande fel) skall domaren vara övertygad om att stöd finns för detta.
Graverande fel (G) innebär att provet skall avbrytas omedelbart och att pris EJ får tilldelas.

Uppgifter om utpräglat dubbelskall, flertonigt skall, skallkaraktär, förslitningsskador, dålig tillgänglighet
(aggressivitet eller tydligt flyktbeteende) m.m. kodas enligt anvisningarna eller lämnas under
”provförlopp/upplysningar” i protokollet.
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§ 12. PRISER OCH PRISPOÄNG

Endast ett pris får tillgodoräknas per provdag för respektive championat.
För att kunna tilldelas pris fordras

• att domaren, aspiranten, eleven eller vägvisare sett eller konstaterat drevdjurets art genom betryggande
avspårning.

• att hunden är åter senast TRE (3) timmar efter den fastställda provdagens slut.
Hund som går på långskjuts och inte återvänder till föraren eller området där den släppts får inte tilldelas förstapris.

Undantag: Om ovanstående krav inte kunnat uppfyllas skall orsaken till att hunden inte återkommit utredas.
Domslut skall då fattas först senare. Visar det sig att orsaken är av den art, för vilket hunden inte kan lastas  (t.ex.
uppkopplad av utomstående i eller i närheten av provområdet) får hunden ändå tilldelas eventuellt pris.

POÄNGGRÄNSER FÖR PRISVALÖR
1:a pris    minst 42 poäng
2:a pris minst 36 poäng
3:e pris         minst 30 poäng
D-cert      minst 48 poäng (kan tilldelas hund under förutsättning att denna presterat minst 1:a pris + 2:a pris).

CACIT och reserv-CACIT tilldelas bästa resp. näst bästa hund, oavsett kön, på internationellt drevprov med D-cert.

DREVTIDER FÖR PRISVALÖR
1:a pris ökl 90 minuter på hare, räv, rådjur eller hjort
2:a pris ökl 60 minuter på hare, räv, rådjur eller hjort
3:e pris ökl 45 minuter på hare, räv, rådjur eller hjort

* För drev under 90 minuter som skall ingå i förstapris gäller att 60 minuter för vart och ett av dessa skall vara
uppnådda inom 120 minuter efter upptag. Vid kombination av olika djurslag (2 x 60 minuter) blir det ett
kombinerat 1:a pris.(1:a kombi)

1:a pris ukl    80 minuter på hare,räv,rådjur eller hjort
2:a pris ukl    50 minuter på hare, räv, rådjur eller hjort
3:e pris ukl    30 minuter på hare, räv,rådjur eller hjort

* För drev under 80 minuter som skall ingå i förstapris gäller att 50 minuter för vart och ett av dessa skall vara
uppnådda inom 100 minuter efter upptag. Vid kombination av olika djurslag (2 x 50 minuter) blir det ett
kombinerat 1:a pris.(1:a kombi)

ÖVRIGT
Hund skall kopplas mellan olika prisvärda drev.
För att erhålla förstapris på rådjursdrev/hjortdrev krävs omdömet ”lämplig rådjurshund/hjorthund”.

§ 13. PROTEST

Domslut kan ändras i följande fall:
A. Om fel av teknisk art har begåtts.
B. Om hunden inte haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser.

Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Frågan om ändring av domslut prövas

1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av klandrande domslut
2. Efter anmälan från fullmäktige/lokalklubbs styrelse eller från domare som fattat domslutet
3. Efter beslut av central-/huvudstyrelse/SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst

domslut.

Protest mot domslut skall vara skriftlig. Den skall lämnas in senast TRE(3) dagar efter delgivning av kollegiets
beslut till fullmäktige eller arrangerande klubbs styrelse och vara åtföljd av dubbel anmälningsavgift. Om
protest lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är åtföljd av fastställd
protestavgift, skall protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av fullmäktige/lokalklubbs styrelse.
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Godkänns protesten ändras hundens pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden och protestavgiften
återbetalas. Beslut lämnas skriftligen till den som protesterat. Om ett godkännande av protesten medför att
hundens pris utgår ur resultatlistan, återbetalas förutom protestavgiften även anmälningsavgiften.

Den provdeltagare som berörs av fullmäktige/lokalklubbs styrelses beslut kan överklaga till respektive klubbs
central-/huvudstyrelse. Överklagandet skall ske skriftligt och skall ha inkommit till respektive klubbs
central/huvudstyrelse senast TVÅ (2) veckor efter dagen för fullmäktiges/lokalklubbs styrelses beslut.
Ändring i resultatlista kan ske inom TVÅ (2) år från provtillfället.
Överprövning kan göras hos SKK inom 30 dagar efter att besked om beslut har erhållits från
central/huvudstyrelsen.

§ 14. CENTRAL-/HUVUDSTYRELSENS ANSVAR

Central-/huvudstyrelsen har ett övergripande ansvar för att lokalklubbars drevprovsverksamhet genomförs i
överensstämmelse med gällande regler.
Central-/huvudstyrelse äger rätt att, efter medlems överklagan enligt § 13 eller på eget initiativ, ändra tilldelat
pris, om det klart kan konstateras att uppenbar felaktighet i drevprovsprotokoll eller uppenbar felaktig
tillämpning av reglerna, medfört att hund tilldelats fel pris. Innan ändring skall utredning göras.

DREVPROVSANVISNINGAR

ÄNDAMÅL
Ändamålet med anvisningar är att vara ett stöd för minnet och att ge värdefulla råd och tips.
Återkommande lokala och centrala domarkonferenser erfordras för att säkra en enhetlig tillämpning av
drevprovsreglerna.

Liksom i andra sammanhang måste sunt förnuft tillämpas vid
bedömningen.  Det mesta återfaller som regel på domarens erfarenhet,
kunskap och vilja.

ALLMÄNT
Av drevprovsreglerna framgår att domaren vid sin bedömning av hundens egenskaper skall ta hänsyn till de yttre
omständigheter som råder. Det kan ligga nära till hands att vid idealiska förhållanden ge för höga
egenskapspoäng. Motsatsen kan vara fallet vid svåra förhållanden. Det är dock synnerligen vanskligt för
människor att avgöra vad som är lätta eller svåra förhållanden, främst vad avser vittringen. Om hunden under
provet presterar olika kvaliteter i en viss egenskap ges den medelpoäng som passar bäst. Tilldelas hunden
omdömet ”utmärkt” innebär detta att hunden under hela provet visat att prestationen knappast går att förbättra.
Tilldelas G = graverande fel skall orsak anges ”provförlopp/upplysningar” i drevprovsprotokollet.

OBS! Bedömning av momenten 3–7 skall ej göras på okända eller otillåtna drevdjur, men ska rapporteras
med tid.

SPECIELLT OM POÄNGSÄTTNINGEN

DELMOMENT 1: SÖK
Vid bedömningen av söket skall hänsyn tas till farten och vidden. Hunden skall villigt söka ut och igenom
terrängen där den släpps.
Om hunden ej finner slag att arbeta på skall den då och då kontakta föraren. Söket skall vara planmässigt och
lagom vidsträckt. Både för kort och för vidsträckt sök är ofördelaktigt. 3 ep ges till hund som tilldelas pris,
där söket inte har kunnat bedömas.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden systematiskt söker igenom den terräng där föraren går fram eller stannat i.
Söket skall vara lagom vidsträckt och i utmärkt kontakt med föraren.

Bra (4 ep) kan ges när hunden söker igenom terrängen i ordinära turer samt har bra kontakt med föraren.

Dåligt (2 ep) kan ges hund med planlöst; mycket kort eller alltför vidsträckt sök; samt vid dålig kontakt med
föraren.
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Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund som visar långvarig vägran att söka eller hund som är allt för självständig
och som utan att ha rest vilt helt släpper kontakten med föraren.

DELMOMENT 2: UPPTAGSFÖRMÅGA/ARBETE PÅ SLAG
Arbete på slag skall resultera i snabbast möjliga upptag. Hundens färdighet att metodiskt avancera och skilja
morgonslag från kvälls- eller tidiga nattslag avgör hur snabbt upptaget kommer.
Reder hunden förtjänstfullt och förhållandevis snabbt ut ett längre nattslag skall detta premieras.
Enstaka väckskall avgivna under hundens slagarbete är att betrakta som fördelaktigt. 3 ep ges till hund som
tilldelas pris men som ej har kunnat bedömas.
Utmärkt (6 ep) kan ges när hundens arbete lett till snabba upptag efter effektivt och metodiskt arbete.

Bra (4 ep) kan ges när hunden gör ett bra slagarbete som resulterar i upptag.

Dåligt (2 ep) kan ges hund som inte kan resa vilt trots att det finns slag; som har drevliknande väckskall.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund som vägrar arbeta på slag; saknar ihärdighet; uppvisar envis rotning och
vars arbete överhuvudtaget är planlöst.

DELMOMENTEN 3 – 5 ALLMÄNT
För de tre momenten som behandlar drevet gäller att de ofta går in i varandra och ibland kan vara svåra att klart
urskilja. Dock skall momenten vid bedömningen i möjligaste mån särbehandlas, vilket framförallt ger möjlighet
till bättre omdöme om hunden.

Drevet är drevprovets viktigaste moment. Under drevet skall de flesta egenskaperna bedömas.
Domaren bör därför försöka få både drevdjur och hund inom synhåll så ofta som möjligt utan att
störa drevet.

Vid bedömningen bör beaktas att drev på hare kan innehålla flera tappter än drev på andra djurslag utan att det av
detta skäl skall föranleda anmärkning. Domaren bör särskilt kontrollera att hunden driver utan att hetsa
drevdjuret. Om drevdjuret sträcker rakt ut skall det räknas som förtjänst om hunden avbryter drevet och
återkommer. Detta är särskilt viktigt vid drev efter rådjur och hjort. Hund som timvis följer rådjur/hjort på
långskjuts får inte anses lämplig som rådjurshund/hjorthund.
I drevprovsprotokollet skall lämplig eller olämplig som rådjurshund/hjorthund antecknas.
Under drev kan perioder med mycket hackig skallgivning uppstå. Domaren bör då bli särskilt uppmärksam.  Är
orsaken svårframkomlig terräng eller andra svåra förhållanden skall den hund som endast ger enstaka skall när
den är på spårlöpan inte nedvärderas. När domare konstaterat att hunden är ärlig men hård, skall all
skallgivning räknas hunden tillgodo.
Är hunden däremot lös, får endast räknas sammanhängande skallgivning, som tydligt anger att drevet förflyttas.
Hundens klokhet och rutin bedöms främst av arbetet på tapptplats, ringning eller dylikt för att finna utspår eller
tryckplats. När hunden arbetar villigt på tappt skall den ges skälig tid för att reda ut den.

Förspringning innebär att hunden fortsätter med drevskall utan att vara i drevlöpan/vittringskorridoren när
drevdjuret vänt, vikt åt sidan eller gjort avhopp.
Utan förspringning innebär att hunden tystnar så snart den lämnat drevlöpan/vittringskorridoren.
Bakspårsdrivning innebär att hunden med drevskall och i normal drevfart följer löpan bakåt. Är sträckan kort,
t.ex. vid upptag eller när hund påträffar spår efter nyligen stött vilt, anges inte detta som bakspårsdrivning.

Hund som endast presterat korta, ej prisvärda drev bör ges låga poäng (högst 3 ep) på delmoment 3-5.

DELMOMENT 3: DREVSÄKERHET

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden håller igång drevdjuret effektivt och metodiskt med få avbrott, även under
svåra förhållanden.

Bra (4 ep) kan ges när hunden håller drevdjuret igång i normala repriser. Tappter får förekomma.

Dåligt (2 ep) kan ges hund med dålig kontakt med drevdjuret; med många förspringningar; med ofta
återkommande längre tappter; som driver om löpa flera gånger; som driver bakspår kortare sträckor.
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Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund som oavsett terräng och övriga förhållanden regelmässigt befinner sig
långt efter drevdjuret; som driver på sådant sätt att drevets förflyttning ej kan följas eller bedömas; driver utan att
ha vilt framför sig; driver bakspår längre sträckor.

DELMOMENT 4: DREVSÄTT
Drevsätt och drevfart sammanhänger i hög grad med varandra och påverkar drevsäkerheten.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden anpassar drevfarten efter förhållanden och drevdjur; är spårnoga utan
förspringningar.

Bra (4 ep) kan ges när hunden är vinddrivare vid god kontakt med drevdjuret, annars är markdrivare med få
kortare förspringningar.

Dåligt (2 ep) kan ges när hunden är bakspårsdrivare vid enstaka tillfällen; driver om löpor kortare sträckor vid
enstaka tillfällen; är markdrivare med flera och längre förspringningar; i stor utsträckning är vinddrivare som
genar vid upprepade tillfällen.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hunden är bakspårsdrivare vid flera tillfällen och längre sträckor; är
utpräglad vinddrivare med många längre förspringningar.

DELMOMENT 5: TAPPTARBETE
Bedömning av tapptarbete kan som regel göras även under s.k. tapptfritt drev. Även kortare tappter än fem
minuter ger utmärkt underlag för bedömningen.
En hund som löser sina tappter så snabbt att drevet i stort är tapptfritt ges hög poäng för sitt tapptarbete.
Domaren bör vara uppmärksam så att inte förväxling sker mellan väckskall och drevskall.

Utmärkt (6 ep) kan ges hund som effektivt och metodiskt löser sina tappter på ett utmärkt sätt även under svåra
förhållanden.

Bra (4 ep) kan ges hund som löser sina tappter på ett bra sätt.

Dåligt (2 ep) kan ges hund med slarvigt tapptarbete; som efter allt för kort tid lämnar tappten och inte självmant
återvänder till denna; med drevliknande väckskall.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges hund med helt planlöst tapptarbete; som helt saknar intresse av att arbeta på
tappten; som uppvisar envis rotning.

DELMOMENT 6: SKALL - HÖRBARHET
Vid poängsättning skall hörbarheten på längre håll vara avgörande. Ett klangfullt skall är värdefullt vid jakt och
dubbelskall/flertonigt skall är ett plus. Ett pipigt eller dovt skall med dålig hörbarhet är av ringa värde. Vid
bedömningen skall hänsyn tas till terräng- och vindförhållanden, klar eller disig luft, skogstäthet,
snöförhållanden, trafikbuller eller andra omständigheter som påverkar hörbarheten. Delmomentet poängsätts
endast för drev på minst 20 minuter.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hundens drevskall (helst klangfullt och flertonigt) med utmärkt hörbarhet tränger
igenom på långt avstånd i normal terräng och vid normal väderlek.

Bra (4 ep) kan ges när hundens drevskall med bra hörbarhet tränger igenom på normalt avstånd och vid normal
väderlek.

Dåligt (2 ep) kan ges när hundens drevskall är dåligt och ej tränger igenom utan att några egentliga hinder för
genomträngning finns. Domaren har då svårt att bedöma drevet trots närhet till buktområdet.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens drevskall har mycket dålig hörbarhet trots nära avstånd till hunden,
normal terräng och väderlek.
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DELMOMENT 7: SKALLMARKERING
Skallmarkeringen bör vara sådan, att domaren, med ledning av skallet utan svårighet kan följa drevets gång.
Skallet bör vara tätt och nyanseras med hänsyn till hundens avstånd till drevdjuret. Hetsiga, glesa eller i repriser
avgivna skall är mindre önskvärda. Hund som är så sparsam med skallgivningen, att domaren inte alls eller
endast med svårighet kan följa drevets gång ges låga poäng. Hund som är sparsam med skallgivningen när den
ligger långt efter drevdjuret eller på grund av dåliga förhållanden eller av annan anledning har dålig kontakt med
drevdjuret, skall dock inte betecknas som hård.

Delmomentet poängsätts endast för drev på minst 20 minuter.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden under drevet nyanserar skallet så att avståndet till drevdjuret klart kan
bedömas av skallet intensitet. För att tilldela 5-6 poäng ska drevdjuret ha observerats av domargruppen.

Bra (4 ep) kan ges när hunden skallar normalt med bra nyansering.

Dåligt (2 ep) kan ges när hunden är lös eller hård eller nyanserar så dåligt att – trots normala betingelser
domaren har svårigheter att följa drevet.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens skallgivning är av den art, antingen så hård eller så lös, att domaren
måste se hunden för att avgöra drevets förlopp, samt att drevet ej kan bedömas på ett riktigt sätt.

DELMOMENT 8: SAMARBETE
Med samarbete avses hundens vilja att ta kontakt med och återvända till föraren vid sök och/eller efter avslutat
drev. Kontaktskall eller andra karaktäristiska ljud under återgång är en fördel. Hund som under provdagen endast
har ett drev på tillåtet drevdjur, varvid koppling skett på löpan eller att den kallats in från drevet och inte lyckats
resa ytterligare drevdjur, eller för hund som vid provdagens slut inkallats, skall domarens samlade uppfattning av
samarbetet under hela provdagen ligga till grund för bedömningen.

Utmärkt (6 ep) kan ges åt hund som vid sök – innan den fått slag - håller utmärkt kontakt med föraren; efter
avslutat drev/tapptarbete, på tillåtet drevdjur, omedelbart söker kontakt med föraren; har förstånd att lägga av då
drevdjuret går på långskjuts.

Bra (4 ep) kan ges då hunden har bra kontakt med föraren vid sök och/eller återkommer självmant efter avslutat
drev/tapptarbete, på tillåtet drevdjur, inom rimlig tid.

Godtagbar (3 ep) kan ges åt hund som vid sök innan den fått slag håller god kontakt med föraren, eller där
samarbetet ej gått att bedömas.

Dåligt (2 ep) kan ges då hunden efter avslutat drev/tapptarbete tar upp nytt drevdjur i annat område utan att
dessförinnan ha sökt kontakt med föraren; går på långskjuts och inte självmant återvänder till föraren eller
området där den släppts.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges då hunden släpper förarkontakten helt; går på långskjuts och återvänder mer än
tre timmar efter provdagens slut, trots att den haft möjlighet härtill.

DELMOMENT 9: LYDNAD
För bedömning krävs ”kopplingsprov” som bör utföras då lämpligt tillfälle ges och ej enbart i slutet av
provdagen. Skall eller annat svar på signal är berömvärt vid inkallning. Hund som med viss svårighet låter sig
inkallas (försöker smita) i närheten av föraren eller då den skall kopplas på löpan ges låga poäng (högst 3 ep).

Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden kan kallas in under drev från plats långt från föraren.

Bra (4 ep) kan ges när hunden kan kallas in från sök eller arbete på slag i närheten av föraren samt kan kopplas
på drevlöpan under lugna former.

Dåligt (2 ep) kan ges när hunden trots god kontakt med föraren svårligen låter sig inkallas och kopplas.
Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens springer undan föraren och endast med list kan fångas eller måste
lämnas i provmarken.
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DELMOMENT 10: JAKTDUGLIGHET
Jaktdugligheten skall spegla hur hunden är att jaga med under en dag och skall visa domarens värdering av hundens
användbarhet vid praktisk jakt. Jaktlust, klokhet, energi, uthållighet och tillgänglighet är härvid viktiga faktorer.

Utmärkt (6 ep) kan ges när hundens jaktduglighet är utmärkt.

Bra (4 ep) kan ges när hundens jaktduglighet är bra.

Dåligt (2 ep) kan ges när hundens jaktduglighet är dålig.

Undermåligt (1 ep) (G) kan ges när hundens jaktduglighet och/eller tillgänglighet är mycket dålig. Se punkt 5 i
allmänna bestämmelser oacceptabelt beteende.

KODNYCKEL

Kodning skall ske så långt som möjligt.

MOMENT 1 (Vid tre (3) ep el lägre)
SÖK
Kod 1 = Kort sök
Kod 2 = Långt sök
Kod 9 = Kan ej bedömas

MOMENT 2
UPPTAGSFÖRMÅGA/ARBETE PÅ SLAG
Kod 1 = Utan väckning
Kod 2 = Sparsam väckning
Kod 3 = Riklig väckning
Kod 4 = Drevliknande väckning
Kod 9 = Kan ej bedömas

MOMENT 4
DREVSÄTT (Vid tre (3)ep el lägre)
Kod 1 = För snabb
Kod 2 = Långsam
Kod 3 = Vinddrivare
Kod 4 = Bakspårsdrivare

MOMENT 5
TAPPTARBETE
Kod 1 = utan väckning
Kod 2 = Sparsam väckning
Kod 3 = Riklig väckning
Kod 4 = Drevliknande väckning
Kod 9 = Kan ej bedömmas

MOMENT 6
SKALL-HÖRBARHET
Kod 1 = Glest skall
Kod 2 = Skallgivning i repriser
Kod 3 = Tätt (normalt) skall
Kod 4 = Mycket tätt skall

MOMENT 10 JAKTDUGLIGHET (Vid tre (3) ep el
lägre)
Kod 1 = Dålig tillgänglighet
Kod 2 = Dålig jaktlust
Kod 3 = Skada/sjukdom

MOMENT 7
SKALLMARKERING
Kod 1 = Hård
Kod 2 = Lös
Kod 3 = Nyanserar ej
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KORTA RÅD TILL DOMARNA

FÖRE AVFÄRD TILL PROVOMRÅDET
• Medför regelbok, karta, kompass, skogskort, penna och extra koppel.

FÖRE SLÄPP
• Besiktiga hunden: tillgänglighet (är aggressiv eller visar tydligt flyktbeteende), eventuella skador.

Anteckna förekommande medicinering.
• Kontrollera registreringsbevis och ID-märkning/chipmärkning samt i förekommande fall testikelstatus.
• Förse – om behövligt - hunden med telefonnummer där kontakt kan nås med provledningen eller

domaren.
• Om flera personer är i sällskap – klara ut vem som är hundförare. OBS att den som för hunden måste

vara medlem i någon organisation tillhörande SKK.
• Informera vid behov om drevprovsreglerna.
• Ge föraren och hans eventuella sällskap tydliga anvisningar om hur de skall uppträda under provet.
• Medverka till att föraren får en beskrivning av provmarken.
• Fråga hundföraren hur hunden är van att jaga och hur den vanligtvis uppträder i olika avseende samt

på vilket djurslag hunden önskas provad.

UNDER PROVET
• Låt hundföraren genomföra en vanlig jakt med sin hund inom drevprovsreglerna givna gränser.
• Håll kontakt med drevet under förhållanden som är så lika normal jakt som möjligt.
• Bedöm självständigt och arbeta öppet utan hemligheter. Informera hundföraren under dagen om vad

och hur du bedömer men först sedan du är säker. Diskutera däremot aldrig din bedömning med
föraren.

EFTER PROVET
• Besiktiga hunden med avseende på tillgängligheten, ev. skador eller tecken på sjukdom.
• Informera hundföraren om resultatet av din bedömning. Understryk att det definitiva beslutet om

prisvalör fattas av kollegiet.
• Skriv drevprovsprotokoll utan dröjsmål. Kontrollera en gång extra så att du levererar ett felfritt

protokoll.
• Kontrollera särskilt att alla egenskapspoäng med kodningar är ifyllda enligt reglerna.
• Ange rätt provplats i protokollet, d.v.s. provets namn.

BESTÄMMELSER FÖR UTBILDNING, AUKTORISATION OCH FORTBILDNING
AV DREVPROVSDOMARE

MÅLSÄTTNING
Bestämmelserna syftar till att skapa möjligheter för pålitliga och erfarna hundintresserade jägare att skaffa sig de
kunskaper som krävs av drevprovsdomare med hänsyn tagen till aktuell jaktvård, hundhållning och gällande
drevprovsbestämmelser.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Lokalavdelning/klubb är ansvarig för rekrytering och utbildning av drevprovsdomare och för den som föreslås
till utbildning gäller:

• att han/hon är känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme
• att han/hon har flerårig erfarenhet av jakt med drivande hund och har erfarenhet av drevprov samt
• att han/hon vid auktorisation har uppnått 25 års ålder.

Om särskilda skäl föreligger kan i undantagsfall lägst 21 års ålder godtas. Såväl elevutbildning som
aspiranttjänstgöring skall ske vid officiellt prov.
Domare som tilldelas elev eller aspirant skall ha minst TRE (3) års praktik som drevprovsdomare.
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Elev och aspirant skall under hela provets genomförande följa domaren.
Domarkollegiet skall godkänna och ge vitsord om elevs och aspirants tjänstgöring.
Domarelev utses och kallas av lokalavdelning/klubbs styrelse efter förslag av styrelseledamot, drevprovsdomare
eller annan vederhäftig medlem.
För domares utlåtande och kollegiums beslut över elev- och aspiranttjänstgöring används fastställt formulär,
ett s.k. ”Domarutlåtande”. Dessa rekvireras hos moderklubbs styrelse.

ELEVUTBILDNING
Elev skall vara medlem i den auktoriserande specialklubben.
Före elevutbildning skall domarelev ha getts tillfälle att studera gällande drevprovsregler och kommentarer och
anvisningar till dessa. Elevdomare skall tänka på att elevtjänstgöringen främst har ett utbildande syfte.
Domarelev skall föra drevprovsprotokoll i samråd med domare samt delta i domarkollegier. Som godkänd
elevtjänstgöring skall räknas av domare och kollegium godkänt deltagande i bedömningen av minst TVÅ (2)
hundar för minst TVÅ (2) olika domare och där minst TVÅ (2) olika hundar drivit så att alla egenskaper kunnat
bedömas. Om hund inte drivit i tillräcklig omfattning får ny elevtjänstgöring ske direkt vid nyssnämnda prov.
Elevdomare skall efter avslutat kollegium snarast till fullmäktige överlämna bestyrkt elevprotokoll inklusive
utlåtande på fastställt formulär. Fullmäktige anger kollegiets beslut på ”Domarutlåtandet”. Dessa handlingar skall
överlämnas till lokalavdelningens/klubbs styrelse för att biläggas vid ansökan om auktorisation. Domarelev som
visat intresse och lämplighet vid den praktiska utbildningen på drevprov skall ges vidare utbildning genom
lokalavdelningens/klubbs försorg. Denna utbildning kan ske i samband med fortbildning av drevprovsdomare
(domarkonferens eller motsvarande) eller vid särskilt anordnade kurser. Gällande regler för drevprov jämte
kommentarer och anvisningar till dessa är lämpligt studiematerial. Efter godkända elevtjänstgöringar och
fullgjord utbildning i övrigt skall elev kallas som aspirant av lokalavdelningens/klubbs styrelse.

ASPIRANTTJÄNSTGÖRING
Aspirant skall vara medlem i den auktoriserande specialklubben.
Aspirantdomare skall beakta att aspiranttjänstgöringen är en examination och att bedömningen av hunden inte
får diskuteras med aspiranten förrän vid kollegiet.
Domaraspirant skall självständigt verkställa bedömningen och självständigt föra drevprovsprotokoll.
Domaraspirant skall vid kollegiesammanträde redovisa sin bedömning och föreslå prissättning före aspirantdomare.
Som godkänd aspiranttjänstgöring skall räknas av domare och kollegium minst EN (1) godkänd bedömning av
minst EN (1) hund där alla egenskaper kunnat poängsättas.
Ifall hund inte drivit i tillräcklig omfattning får ny aspiranttjänstgöring ske direkt vid nyssnämnda prov. Aspirant
som av domare och kollegium förklarats icke godkänd får efter prövning av lokalavdelnings/klubbs styrelse kallas
till förnyad aspiranttjänstgöring påföljande år. Aspirantdomare skall efter avslutat kollegium snarast till
fullmäktige överlämna bestyrkt drevprovsprotokoll jämte utlåtande på fastställt formulär. Fullmäktige anger
kollegiets beslut på ”Domarutlåtandet”. Dessa handlingar skall överlämnas till lokalavdelningens/klubbs styrelse.

AUKTORISATION
Skriftlig begäran om auktorisation av drevprovsdomare lämnas till moderklubbs styrelse från
lokalavdelnings/klubbs styrelse. Sådan begäran skall vara åtföljd av bestyrkta elev- och aspirantprotokoll samt
domarutlåtanden från såväl elev- som aspiranttjänstgöringar. Drevprovsdomare auktoriseras av moderklubbs
styrelse som också utfärdar domarkort och för centralt register. Drevprovsdomarens auktorisation är begränsad till
FEM (5) år från det år han/hon blev auktoriserad. Drevprovsdomare som under en femårsperiod regelbundet
tjänstgjort vid drevprov och/eller deltagit vid domarkonferenser (motsvarande) erhåller automatiskt auktorisation
för en ny femårsperiod. Register över drevprovsdomares uppdrag skall föras av lokalavdelnings/klubbs styrelse.
Detta register utgör underlag för förnyad auktorisation respektive upphörande av densamma. Förändringar skall
årligen anmälas till moderklubbs styrelse.

FORTBILDNING
Lokalavdelning/klubb bör om möjligt varje år före provens början samla domare, aspiranter och elever till lokala
domarkonferenser (motsvarande). Sådana domarkonferenser bör bland annat omfatta genomgång av och
diskussion kring gällande drevprovsregler och kommentarer och anvisningar till dessa med syfte att skapa en så
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enhetlig bedömning som möjligt. Vid dessa domarkonferenser är det en fördel om praktisk bedömning av en eller
flera hundar kan ordnas. Till dessa domarkonferenser rekommenderas att drevprovsdomare från andra
lokalavdelningar/klubbar och övriga specialklubbar bjuds in. Moderklubb beslutar om central fortbildning.

ANTECKNINGAR
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Till CS för SVENSKA DREVERKLUBBEN.

Jönköpings läns Dreverklubb nominerar Charlotta Löfgren att erhålla Svenska
dreverklubbens hederstecken med motiveringen: Charlotta har gjort ett
oerhört stort arbete med att ta fram DREVERDATA som är ett fantastiskt
program.

Jönköpings läns Dreverklubb gm Bo Johansson/ordf.
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Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse, 

lördagen den 20 mars 2021 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop och suppleanters rösträtt 

 

Närvarande: Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Stefan Persson, Ronny Westin, 

Christian Janson, Charlott Jonsson, Annika Helgesson, Mikael Tranberg, Jonas 

Kriström, Lena Lindström 

 

Ej närvarande: Jakob Bergvall, Göran Hagman 

 

 

3. Val av protokollförare 

 

Till att föra dagens protokoll valdes Annika Helgesson. 

 

4. Val av två protokolljusterare 

 

Till att justera dagens protokoll valdes Ronny Westin och Jonas Kriström 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Föreslagen dagordning godkändes. 
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6. Föregående protokoll 

 

Följande togs upp/noterades från CS protokoll 25/2 2021 varpå protokollet godkändes: 

6c. Försäljning av DreverData till andra jakthundsklubbar, ärendet pågår 

fortsatt. 

- Ärendet med Norrbottens DK: s lån är under fortsatt bevakning. 

- CS har skickat brev till SKK/AK angående deras svar beträffande 

begränsning av inavelsgrad vid registrering. 

 

 

7. Stämman 2021, motioner, proposition, hederstecken etc. 

 

Beslut om DS ska hållas i fysisk eller digital form fattas vid ett extra styrelsemöte i 

slutet av mars.  

 

Christian Janson sänder ut stämmohandlingar. Charlott Jonsson är behjälplig vid 

hanteringen av de dokument som ska bifogas. 

 

Motioner 

  

1. Dalarnas DK angående anskaffande av digital mötesteknik. 

Motionen bifalles av CS och ser positivt på förslaget.  

 

2. Värmlands DK angående uttagningsregler till Drever SM 

Motionen avslås av CS som vill fortsätta att ge lokalklubbarna frihet att 

själva komma överens om sina respektive uttagningsregler. 

 

3. Upplands DK angående anskaffande av digital mötesteknik 

Motionen bifalles av CS, se motion 1. 

 

4. Östergötlands DK angående årlig dreverstämma 

Motionen avslås av CS och hänvisar till stämmobeslut från 2020. 

 

5 a. Östergötlands DK motion angående drevprovsregler enligt bilaga 

Motionen avslås av CS. Förslaget följer inte SKK:s principer, beslutsgång 

och tidsplan som de anger i en regelrevideringsprocess. 

 

 5b. Drevprovsregler och anvisningar för Drever 

Avslås av CS. Förslaget uppfyller inte SKK:s principer som beskrivits ovan. 
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 Propositioner från CS 

Flera propositioner från olika kommittéer är under arbete, färdiga förslag 

presenteras på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

Utmärkelser 

CS beslutade att tilldela Bo Johansson, Jönköpings DK, Svenska 

Dreverklubbens förtjänstmedalj i guld. 

CS beslutade att tilldela Charlotta Löfgren Svenska Dreverklubbens 

hederstecken. 

Då förra årets DS hölls i digital form delades inte några utmärkelser ut till de 

som erhållit det. Magnus Enocson ordnar så att de berörda får sina utmärkelser. 

 

8. Budget 

 

Christian Janson redogjorde för budgetarbetet som är avslutat. Prognosen pekar 

mot ett plusresultat. Revisorerna har inte inkommit med några synpunkter. 

 

9. Kommittéerna 

 

A. Ekonomikommittén 

 

Christian Janson redogjorde för kommitténs arbete vilket löper på enligt 

aktivitetsplan. 

 

Sponsoravtalen med Tracker och Agria ska ses över. Ett nytt avtal ska 

tecknas med Lena Lindström. 

 

Diskuterades lagret med inventarier och dess framtida placering. 

 

Vid förra styrelsemötet diskuterades sponsring och att synas med länk på 

hemsidan (Gefvert Hundförsäkring). Magnus Enocson har undersökt saken 

närmare och enligt avtalet med Agria är det inte tillåtet för SDK att teckna 

avtal med ett annat försäkringsbolag. Gefvert kan dock tänkas att sponsra på 

plats (SM-tävlingar etc.) 

 

B. Avelskommittén 

 

Charlott Jonsson redogjorde för kommitténs arbete.  
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Allt material till årsboken är klart och inskickat. Materialet som har 

hämtats ut från DreverData har upplevts väldigt lättarbetat och mycket 

smidigt. Kjell Andersson och Anders Andersson har medverkat vid 

framställning av avelskommitténs material. 

 

Det nuvarande RAS gäller 2018–2022 och det är således dags att börja 

arbeta med ett nytt. På grund av den rådande situationen med Corona 

kommer Charlott Jonsson att begära uppskov hos SKK. Alla lokalklubbars 

sekreterare kommer att kontaktas om att ett nytt RAS är på gång och 

förhoppningsvis kan CS därigenom få input i ett tidigt skede. 

 

Charlott Jonsson har med hjälp av Jyrki Vouti fått fram uppgifter om ett 

laboratorium i Finland där ett test av anlag för långhårighet skulle vara 

möjlig. Mer förarbete behövs och Charlott Jonsson arbetar vidare med 

frågan. 

 

I en annons i en av landets jakttidningar hänvisas fortfarande till Anders 

Andersson. Troligtvis är det fel uppgifter i flera tidningar, Magnus 

Enocson ser över ärendet. 

 

Länslistan, som finns på hemsidan, diskuterades. I dagsläget är den inte ok 

med tanke på GDPR. Någon ny lista för 2021 kommer inte att skapas men 

frågan kommer att diskuteras på den planerade avelskonferensen. 

 

Månadsenkäten för mars skickas ut till de lokala avelsråden inom kort. 

 

Avelsdelen av DreverData håller på att slutföras. 

 

I maj hålls ett möte med Norsk Dreverring som vill ha ett utökat samarbete 

i lungödemsfrågan och få in norska hundar i DreverData. 

 

Forskningsprojektet med lungödemsfallen från samma kombination ligger 

med i aktivitetsplanen. SKK, SLU och andra jakthundklubbar som kan ha 

intresse av projektet ska kontaktas. 

 

Avelskommittén arbetar med att ta fram två propositioner till DS. 

 

 

C. Jakt & Utställningskommittén 

 

Ronny Westin redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplan. 

 

Diskuterades ansökan om exteriördomarkonferens 2024. Historiskt sett har 

Drever, Beagle och Basset haft en gemensam konferens. Vid kontakt med 

beagleklubben var intresset för en konferens ljummet medans 
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bassetklubben kunde tänka sig samarbeta under speciella premisser. Ronny 

Westin jobbar vidare med frågan. 

 

En CUA för hela landet diskuterades. Magnus Enocson undersöker med 

SKK om vi behöver ha en nationell CUA eller om det räcker att ha en i 

varje lokalklubb. 

 

Har-SM i Dalarna 2021 diskuterades. Dalarna har flaggat för att de 

eventuellt inte har möjlighet att arrangera mästerskapet i två dagar. Om så 

blir fallet har en närliggande lokalklubb meddelat att de kan ta över en av 

dagarna. 

 

Diskuterades punkt 3.8 i förslaget till nya drevprovsregler. Hanteringen av 

hundar som startar på drevprov utan exteriör merit är omständlig, såväl 

lokalt som centralt. För att förenkla administrationen föreslås att hundar 

över 24 mån måste ha exteriör merit för att få starta på drevprov. Att 

hundar meriteras exteriört så väl som jaktligt ser CS enbart som en fördel. 

För hundar under 24 mån föreslås dagens regler gälla. CS godkänner 

förslaget. 

 

Tre exteriörbedömningar har hållits och flera är på gång, närmast ut är 

Kalmar den 27 mars. 

 

Viltspårprov – 15 lokalklubbar är i gång med DreverData. 

 

Ronny Westin har sett över och uppdaterat kom-i-håg listorna för 

mästerskapsarrangemang. 

 

Endast två kennlar har i dagsläget inkommit med ansökan om Agrias 

uppfödarpris. 

 

CS noterar återigen att det förekommer negativa skrivningar i sociala 

medier. CS inbjuder till en sansad diskussion i lugn anda. 

 

D. Mediakommittén 

 

Charlotta Löfgren redogjorde för kommitténs arbete vilket löper enligt 

aktivitetsplanen. 

Arbetet med DreverData fortsätter. Mer material vad gäller avelsdelen ska 

läggas in. Vidare skall manualer och filmklipp skapas för utställningsdelen. 

Sonderingar har gjorts hos SKK angående beräkning av inavelskoefficient. 

Tyvärr dålig respons hittills men får vi bara rätt handledning av SKK 

kommer DreverData att förses med denna beräkning. 
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Administrationen av de hundar som startat på drevprov utan att ha exteriör 

merit fortsätter att vara omständlig. 

Valpannonserna på hemsidan ökar vilket är positivt. 

Till SKK Jakthund ska en ny artikel skrivas. Annika Helgesson ordnar text 

och bild. 

Lokalklubbarnas hemsidor fortsätter att krångla, Charlotta Löfgren hjälper 

de klubbar som behöver det. 

 

10.  Årsboken 

 

Arbetet med boken är avslutat och allt material är överlämnat till Lars 

Davidsson och Agneta Jarmeus. De har meddelat att årsboken 2021 är den sista 

för dem. CS diskuterade årsbokens framtid. 

 

11. Nordiska Mästerskapen 2021 

 

Tom Vehkoja från Finland har varit i kontakt med Magnus Enocson om NM 

2021. Efter avstämning med Norge och arrangerade lokalklubb (Jönköping) har 

man enats om att fatta ett gemensamt beslut den 31/8 om mästerskapet ska bli 

av. De rekommendationer som gäller i slutet av augusti kommer då att vara 

vägledande. 

 

12. Övriga frågor 

 

Delegater till KF, utses på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

Disciplinärende Dalarna (23/9–2020), svar i ärendet har kommit från SKK. 

 

Lena Lindström kommer att skicka uppgifter om lokalklubbarnas styrelser till 

SKK. 

 

13. Nästa möte 

 

Extra styrelsemöte (telefon) måndagen den 29 mars kl. 18.00 

 

Ordinarie styrelsemöte (telefon) torsdagen den 29 april kl. 19.00 
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14. Mötets avslutning 

 

Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och avslutade dagens 

möte. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Annika Helgesson 

 

 

 

Justeras  Justeras  Ordförande 

 

Ronny Westin  Jonas Kriström Magnus Enocson 
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Protokoll fört vid CS telefonmöte 29/4-2021 

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordförande Magnus Enocson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop samt suppleanters rösträtt 

 

Närvarande: Magnus Enocson, Charlotta Löfgren, Annika Helgesson, Charlott 

Jonsson, Stefan Persson, Ronny Westin, Göran Hagman, Mikael Tranberg, 

Christian Janson och Jakob Bergvall. 

Övriga deltagare: Lena Lindström. 

Frånvarande: Jonas Kriström. 

 

3. Val av sekreterare för mötet 

 

Till sekreterare för mötet valdes Göran Hagman. 

 

4. Val av två justeringsmän 

 

Till justeringsmän valdes Ronny Westin och Annika Helgesson. 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes med följande påpekanden: 

Utmärkelser/Diplom och hederstecken är klart för utskick. 

Har-SM för både 2020 och 2021 i Dalarna som planerat. 

 

7. Stämman 2021 

 

Stämman sker även i år digitalt. 

 

Magnus och Christian ser till att stämmohandlingar skickas ut i tid till alla 

delegater. Bl.a. ska förslaget till nya stadgar ses över en gång till och bifogas 

delegaterna. 
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SKK kommer att skicka ut inloggningsuppgifter mm till alla delegater. 

 

Propositionen om stadgeändring för att hålla stämman vart annat år godkändes. 

 

Proposition angående ändringar på avelsdiplom för tikar godkändes. 

 

Proposition angående avelspoäng för både hanar och tikar godkändes. 

 

Förslaget från valberedningen att tilldela Ronny Westin hedersmedlemskap och 

guldmedalj godkändes. 

 

8. Budget 

Christian berättade att budgeten landar ungefär på plus 75000 kr. 

 

9. Kommittéerna 

 

Ekonomikommittén 

Christian redovisade kommitténs arbete och meddelade att arbetet med utskicken 

till stämman pågår för fullt. Ett telefonmöte i kommittén planeras inom kort. 

Ronny frågade om våra sponsringsavtal för framtiden. Magnus berättade att inga 

förändringar är planerade inför kommande höst. Eventuell uppsägning av avtal med 

Tracker kan ske efter stämman. 

Avelskommittén 

Charlott redogjorde för kommitténs arbete. 

En telefonkonferens med avelsråden har ägt rum, intresset var stort då 19 st. deltog i 

mötet. I samband med konferensen presenterades kommitténs propositioner där 

framför allt förslaget att ta bort extra poäng för harpris i uträkningen av 

avelsdiplom för tikar väckte reaktioner. 

Kommittén presenterade också en handbok för avelsråd som de har börjat att jobba 

med. Vidare bestämdes att en arbetsgrupp ska skapas som ska ta fram skriftliga 

riktlinjer kring lungödem och avelsrådgivning. 

I slutet av mötet fick avelskommittén en fråga om varför CS skickat in till SKK om 

registreringsförbud på kullar med över 5% i inavelsgrad. Vi har lovat att besvara 

den frågan i detta CS protokoll. 

Bakgrund: 

För ca 1 år sen lyftes frågan i CS om inavelsgrad. Vi började diskutera med SKK 

och fick då höra att SKKs avelskommitté hade möte i juni och inavelsgrad var på 

agendan. I samband med det skyndade CS på att få frågan om registreringsförbud 

över 5% inavelsgrad för drever behandlad. 

Inom dreverklubbens RAS, anges som långsiktigt mål att komma ned till 1 % över 5 

generationer och att avråda från nära släktskapsparningar (mer än 3 procents 

ökning/5 generationer). I vår RAS finns en otydlighet, även texten "Inga parningar 
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med inavelsökning över 5 % genom rådgivning" nämns i strategier för att nå målen. 

Snittet för rasen ligger mellan 1-2% men varje år är det några kullar som föds med 

inavelsgrad över 5% och det finns t.o.m. exempel på ända upp till 13,1%. De nära 

släktskapsparningar som görs, med höga inavelsgrader som följd, uppmärksammas 

ofta av såväl valpköpare som andra uppfödare. Det är olyckligt om ett fåtal kullar 

på detta sätt ger en negativ bild av det avelsarbete som bedrivs av Dreverklubbens 

uppfödare, och riskerar att undergräva förtroendet för en sund rashundsavel. 

Drever är en numerärt stor ras och det borde ligga i allas intresse att bibehålla 

genetisk variation 

Risker med hög inavelsgrad är dubblering av defekta gener som finns inom rasen 

och som orsakar sjukdom hos avkomman, försvagat immunförsystem, nedsatt 

fortplantningsförmåga, försämrad tillväxt eller överlevnadsförmåga hos 

avkommorna. Ju större genetisk variation i rasen dess bättre. (Källa Sofia Malm, 

Åsa Lindholm, "Hundavel i teori och praktik") 

Dessutom åligger det alla medlemmar att känna till SDKs etiska regler, 

"Avelskommitténs rekommendationer skall följas". 

CS väljs årligen på stämman och CS har mandat att driva frågor utan att först 

skicka ut remiss till lokalklubbarna. 

Ett första möte med SLU, SKK och SDK har ägt rum angående forskningsprojektet 

på lungödem. Parallellt pågår ett liknande initiativ från Finska Dreverklubben i 

Finland. Våra kontakter på SLU tycker att vi ska samarbeta med Finland. SDK 

lovade till nästa möte att ta fram statistik kring skall under drevprov. SLU har fått 

till uppdrag att ta fram ett undersökningsformulär till de veterinärer som ska 

undersöka de hundar som kommer att ingå i projektet. Kjell Andersson deltog 

också, han lovade att sammanfatta allt material han har som inte är publicerat. Vi 

behöver nu börja kontakta ägare till de hundar som vi tycker är extra intressanta att 

göra en undersökning på. Mötet var mycket bra! 

Årets uppfödare är uträknad. 

Möte med Norge om avelssamarbete via DreverData sker under maj månad. 

Avelsdiplom, Charlott kontaktar Lasse Davidsson om utskrifter. 

Anne Bucksch på SKK har godkänt avelskommitténs förfrågan om att skjuta upp 

RAS ett år enligt föreslagen tidplan: 

*  Förarbete RAS fr.o.m. nu - 12 månader framåt. 

*  Fysisk konferens augusti 2022 med avelsråd och uppfödare. 

*  Sammanställ RAS utifrån konferens och förarbete. 

*  Remiss till klubbarna, klart till december 2022. 

*  Förbered RAS till stämma, juni 2023. 

*  Ta hand om synpunkter från stämma, inför nya RAS under hösten 2023. 

 

Jakt och utställningskommittén 

Ronny redovisade kommitténs arbete. 
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Åtta lokalklubbar har ansökt om dispens för hundsläpp och domarkonferens sista 

helgen i september. 

 

Det finns ett problem med viltspåren när det gäller anmälan av övriga raser i 

DreverData. Många hundar får felaktiga födelsedatum eller fel kön och då kommer 

det i retur från SKK. Det är därför viktigt att viltspårsansvariga dubbelkollar 

födelsedatumen och kön innan inskick till DreverData sker! 

 

Hemsidan kommer att uppdateras med Nationella unghundsprovet 2021. 

 

Styrelsen beslutade att delta på en exteriördomarkonferens tillsammans med 

Bassetklubben och eventuellt Beagleklubben. Ronny hör med Basset- och 

Beagleklubben om gemensam ansökan med bidrag från SKK. 

 

Småhunds-SM. Håkan Hemäng kallar Göran och Charlott J till möte i maj. 

 

Fem exteriörbedömningar har genomförts och sju är på gång i närtid. 

 

Styrelsen beslutade att varje lokalklubb ska skaffa en egen utställningsansvarig 

(CUA) till sina utställningar i framtiden. SKK har en lista med CUA som kan 

kontaktas. Ronny ombesörjer att denna information kommer ut till lokalklubbarna. 

Det är viktigt att lokalklubben förankrar beslutet med den CUA, man utser. 

 

Mediakommittén 

 

Charlott L rapporterade att arbetet i kommittén ligger lite efter på grund av 

sjukdom. 

 

Det är fortsatt lite problem med några lokalklubbars hemsidor efter övergången till 

TELIA. Utskick har gått ut till samtliga lokalklubbar om att gå över till en annan 

lösning. 

 

Arbetet fortsätter med att utveckla DreverData och andra rasklubbar har visat 

intresse för vår lösning. 

 

10. Årsboken 

 

Magnus rapporterade att det kan finnas en möjlig lösning med boken, då Lasse och 

Agneta meddelat att årets bok blir deras sista. Magnus fick i uppgift att skriva 

information till lokalklubbarna. 

 

11. Övriga frågor 

 

Kennelfullmäktige kommer att hållas 25-26/9 i Västerås. 

Delegater från SDK är Charlotta Löfgren, Charlotta Jonsson och Mikael Tranberg. 

Göran fick i uppgift att meddela SKK våra delegater. 

 

Magnus frågade om hur vi i dessa coronatider får våra protokoll underskrivna? 

Charlotta L ordnar med en digital signering med Bank-ID.  

 

Styrelsen beslutade att liksom förra året skicka in en dispens för hundar att kunna 

ta tre förstapris utan att vara utställda. Ronny ordnar med dispensansökan till SKK. 
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Magnus berättade lite från ordförandekonferensen och det uppdrag han fick på det. 

Magnus redovisar resultatet via ett utskick till alla lokalklubbar. 

 

12. Nästa möte 

 

27/5-2021 kl. 19:00 via telefon. 

 

 

13. Mötets avslutande 

Ordförande Magnus Enocson tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Hagman 

Sekreterare 

 

 

 

Annika Helgesson Ronny Westin Magnus Enocson 

Justerare Justerare  Ordförande 

15. Protokoll-CS-telefonmote-210429-justerat 68


	Digitalt fullmäktigemöte – arbetsordning
	1. Fakta om mötestypen
	1.1 Krav för deltagande
	1.2 Zoom
	1.3 VoteIT
	1.4 Inför mötet

	2. Genomförande
	2.1 Att begära ordet
	2.2 Att framföra yrkanden
	2.3 Att fatta beslut
	2.4 Reservationer, ordningsfrågor, m.m.
	2.5 Ordningsfrågor
	2.6 Skillnader i hanteringen av dagordningens beslutspunkter

	3. Efter mötet


