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Grundtanke bakom regelverket

• Drevprovens största uppgift är att vara ett instrument för 
avelsarbetet.

• Drevproven skall utöver drevtid, så nära som det bara går, 
redovisa hundens kvalitéer i de moment som bedöms och 
därmed förhoppningsvis spegla hundens arvsanlag i just 
dessa egenskaper.

• Regelhäftet är ett verktyg och till hjälp för domarna under 
provets genomförande men ska även utgöra ett 
styrdokument under kollegium.



Nytt markerat med gult

3.4 KOMMISSARIE

• ska se till att domare inte bedömer hund som hen/anhörig äger/ägt eller är delägare i.

• ska se till att domare inte bedömer hund efter egen eller anhörigs uppfödning eller efter egen hane. 
Gäller första generationen.
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3.5.1 Korta råd till domare

Före släpp
• 5. Om GPS-pejl används be hundföraren visa vilka värden som pejlen är inställd på avseende skallgräns för 

drev och känslighet för skall. Om uppringningsfunktion finns ring upp o kontrollera funktionen. Om domaren 
och hundföraren har likadan mottagande pejlutrustning är det den information som visas i domarens 
utrustning som utgör grund för bedömningen. Domaren avgör om hen vill använda pejl för att döma olika 
saker ex. drevtid, sök m.m. Om hundförare och domare inte är överens om hur hundförarens utrustning ska 
tolkas så bör domarens utrustning användas istället.

Efter prov
• 4. Skriv ut ditt drevprovsprotokoll med en utförlig provberättelse utan dröjsmål. Notera hur många 

drevminuter som noterats med hjälp av pejl. Detta p.g.a. att max en tredjedel av drevtiden får noteras med 
pejl. Kontrollera en extra gång så att du inte lämnar in ett slarvigt protokoll. Protokollet ska vara fullständigt 
ifyllt.
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3.8 Rätt att starta

Drever får före 24 månaders ålder gå drevprov utan att vara utställd 
intill dess att ett förstapris är uppnått. Efter att ett förstapris erövrats av 
hund yngre än 24 mån eller när hunden är äldre än 24 månader krävs 
lägst Sufficient vid officiell utställning för att få starta på drevprov.
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3.10.1 GPS-pejl

Om domaren, utifrån egna erfarenheter och iakttagelser i övrigt, hyser starka tvivel till den information pejlen 
visar har domaren rätt att frånse denna. Teknik som ibland kan fallera får inte påverka bedömningen på ett 
felaktigt sätt när det är uppenbart att den visar felaktig information men ska givetvis användas för en objektivare 
bedömning där detta är möjligt.
GPS-pejl får under vissa omständigheter användas för att räkna drevtid för att komplettera vanlig lyssning upp 
till en tredjedel av drevtiden i respektive drev. Förutsättningar för att detta ska vara möjligt är:
• 1. Att man kan ringa upp hunden för att höra den skalla samtidigt som man på karta kan se förflyttning i 

terräng som på ett trovärdigt sätt liknar drev eller
• 2. Att man via observation av information för skallgivning, skallfrekvens och drevhastighet på pejl kan räkna 

detta som drev eller
• 3. Att man efter drev tonar ut och/eller innan drev tonar in på pejl kan notera positionsförflyttning med 

hastighet och avancemang i terräng som på ett trovärdigt sätt liknar drev.
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3.10.1 GPS-pejl

Övriga exempel på nyttjande av GPS-pejl:

• Drevarbete: Spårnoggrannhet, om- & bakspårsdrivning, drevhastighet, tapptarbete. Avspårning vid drevlöpa. 
Mätning av drevhastighet: Drevhastighet bör mätas vid minst tre representativa drevsekvenser per drev. Den 
drevhastighet som redovisas för drevet utgör medelvärdet av de tre mätta värdena.

• Inkallning med hjälp av tekniska hjälpmedel som vibration, ljud- eller ljussignal är tillåtet såvida det inte 
medför för hunden väsentliga obehag. I de fall detta utnyttjas så skall det redovisas i drevprovsprotokollet. 
Ström-impuls är enligt lag strängt förbjudet att använda. Om sådan användning upptäcks vid prov ska detta 
omedelbart rapporteras av respektive lokalklubb till Specialklubbens styrelse, som i sin tur anmäler till SKKs 
Disciplinnämnd.
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3.10.2 Motorfordon

Motorfordon får användas i följande situationer:

• Då det uppkommer uppenbar fara för hundens liv. Har hunden kopplats får sammanslagning av drevtid ske 
enligt 5.3.1.

• Då hunden kopplats efter ett släpp och förflyttning ska göras till nytt terrängavsnitt för fortsatt bedömning.

• För att säkerställa domarens bedömning av hunden kan motorfordon användas för förflyttningar under dagen.

• 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. (Ur SKK:s allmänna regler. Sid 4 i regelhäftet).
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4.3 DREVPROV

• Hund får, fram till att jaktchampionat erövrats, ta förstapris vid högst två olika provtillfällen där den 
vanligtvis jagar. Efter att championat erövrats finns inga krav på vilken provmark som används.
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4.4 PROVDAG OCH PROVTID

Nytt 2014. Unghundsklass, Ukl: Max 4 timmar

Provet avbryts i normalfallet när ett 1:a pris är uppnått. Om sök, upptagsförmåga eller väckning på slag inte 
kunnat bedömas får ytterligare släpp göras men provet skall ovillkorligen avbrytas om hunden börjar driva igen.

Öppen klass, Ökl: Max 7 timmar

Har hunden drevtid som berättigar till två förstapris ska hunden kopplas och provet avbrytas. Om sök, 
upptagsförmåga eller väckning på slag inte kunnat bedömas får ytterligare släpp göras men provet skall 
ovillkorligen avbrytas om hunden börjar driva igen.
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4.7 AVBRYTANDE AV PROV

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

Om hunden under förbudstid driver/förföljer rå/hjort avslutas provet och hunden tilldelas 0 pris. Vidare start 
under icke tillåten jakttid får inte ske innan RR erövrats. OBS! Om hunden endast avger skall på rå/hjortlöpan 
när den ser rå/hjort som flyr undan eller om den skallar kortare sträcka vid kontakt med färsk rå/hjortlöpa 
(markeringsskall), räknas inte detta som drev.
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4.9 RÅDJURSRENHETSPROV

• Med begreppet RR innefattas även hjort

• Hund som uppnått ålder för drevprovsstart får starta på RR-prov. RR-prov får genomföras under den tillåtna 
jakttiden med hund på rådjur/hjort i respektive län.
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5.3.1 Sammanslagning av drevtid

Drevtider på flera drev med drevdjur av samma art får sammanräknas:

• när hunden under pågående drev eller tappt reser nytt drevdjur.
• när tappt som hunden inte rår för konstaterats (drevdjuret skjutits, tagits av rovdjur, gått i gryt etc.). Drevdjur 

som gått i gryt får inte tas fram för fortsatt prov. Om hunden tagit drevdjuret får drevtider inte läggas ihop.

• när hund kopplats på trafikerad väg, järnväg eller vid rovdjurskontakt för att inte utsättas för livsfara.

• vid större hinder t.ex. vattendrag, stängsel eller liknande. Det är upp till domaren, att utifrån givna 
förutsättningar, avgöra om hunden borde kunna klara hindret eller inte.

Vid sammanräkning av drevtider disponerar hunden vid nästa upptag på samma djurslag den disponibla tid som 
återstod av disponibel tid från det tidigare drevet.

13



5.3.3 Tappt

När drev går ur hörhåll och tonar in igen vid högst två tillfällen med en sammanlagd tid av max 15 minuter får 
man tillgodoräkna sig den drevtiden. (Gäller inte ADB). OBS! Denna tid, tillsammans med tid noterad via pejl, 
får ej överstiga en tredjedel av drevtiden.
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5.4.2 Drevtider och poängkrav för pris

Inga poänggränser för prisvalörer med undantag från att graverande fel (0 p) utesluter pris.

Specifikt för prissättning vid drev på rå/hjort gäller:

I de fall hunden bedömts som icke lämplig rå/hjorthund ska eventuella 1:a pris på rå/hjort sänkas till 2:a pris. 
Detta gäller vid följande tillfällen:

• När hunden tilldelats 1 poäng vid samarbete (enligt sista punkten moment 8).

• När skallfrekvensen vid god kontakt är lägre än 30 skall/minut.

• För beagle gäller när skallfrekvensen är lägre än 45 skall/min.

• För beagle även när 1 poäng i moment 4 (drevarbete) utdelas.

• Specifikt för prissättning vid drev på tassvilt gäller:

• Eventuella 1:a pris ska sänkas till 2:a pris när skallfrekvensen vid god kontakt är lägre än 30 skall/minut samt

• För beagle när 1 poäng i moment 4 (drevarbete) utdelas.
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5.4.2 Drevtider och poängkrav för pris forts.

BEAGLE OCH DREVER (Öppenklass, Ökl)

Beagle och drever ska ha provats okopplad i minst 5 timmar för att få tilldelas 1:a pris. Undantag från detta se 4.4.

1:a pris 90 minuter alt. 2 x 60 minuter ***

2:a pris 60 minuter

3:e pris 45 minuter

*** För drev under 90 minuter som ska ingå i förstapris gäller att 60 minuter för vart och ett av dessa ska vara uppnådda 
inom 120 minuter efter upptag. För drever kan olika djurslag kombineras. För beagle gäller enbart sammanslagning av två 
drev på rådjur eller två drev på hjort.
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Moment 1 - Sök.

Metergränser gäller ej för basset.

Utmärkt 5 p
• Utdelas när hunden visar utmärkt systematik, fart och vidd (ca 400 m) i sitt sökarbete.

Mycket bra 4 p

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

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

Godtagbart 2 p

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

Dåligt 1 p Utdelas till hund:
• som söker igenom terrängen utan systematik.
• vars sökarbete sker i ett för långsamt tempo.
• som ovilligt söker ut.
• som har ett mycket kort eller alltför vidsträckt sök (mer än 1 km).
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Moment 4 - Drevarbete

Utmärkt 5 p Utdelas när hunden
• genom ett spårnoga drevsätt och genom ringning i sitt tapptarbete håller igång drevdjuret med mycket få 

avbrott utan noterbar tappt. Vid drev på hare eller räv får noterbara tappter förekomma vid svårare yttre 
förhållanden (exempelvis då drevdjuret följt väg längre sträckor).

Mycket bra 4 p Utdelas när hunden
• genom ett spårnoga drevsätt och ringning i sitt tapptarbete håller igång drevdjuret med få avbrott så att 

huvuddelen av drevet består av långa repriser. Noterbara tappter får förekomma.
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Moment 6 - Skall/hörbarhet.

Dåligt 1 p
• utdelas när skallet hörs avsevärt sämre än genomsnittet för rasen och drevet försvinner i normal terräng.
• Gäller även hund med hoande skall.

Graverande 0 p

• ges när hundens drevskall med stor svårighet kan höras, trots nära avstånd till hunden, i normal terräng, 
väderlek och omständigheter i övrigt.
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Moment 7 - Skallgivning under drev. (Nyansering)

Dåligt 1 p

• Ges då hunden är så lös eller så hård att domaren, trots normala betingelser, har svårigheter att följa drevets 
gång. Drevtiderna vid dessa tillfällen riskerar bli felaktigt för långa eller för korta utifrån hundens skall.

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

Graverande 0 p

• Tilldelas hund som är så vilseledande lös eller så hård att drevets förlopp inte kan följas och inte heller 
drevtiden kan bedömas.

Markeras med kryss i protokollet om den är för lös eller för hård.
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Moment 8 - Samarbete.

I detta moment bedöms hundens samarbetsförmåga gentemot sin förare utan dennes påverkan. OBS! Pejl med 
inkallningsfunktion får inte användas så att det påverkar bedömningen av samarbetet.

…………………………

Det är även av yttersta vikt för högre poäng att momentet värderas efter en tillräckligt bra jaktlig prestation.

För beagle där både klöv- och tassvilt utgör bedömningsunderlaget blir det en sammanvägd poängsättning.
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Moment 8 - Samarbete.

Utmärkt 5 p Önskehund vad gäller samarbete. Jagar bra och gärna samt hittar snabbt och effektivt tillbaka till hundföraren.

• Tilldelas hund med god kontakt med föraren under sök och som efter bra drevarbete visat vilja och effektiv förmåga att 
självmant ta sig tillbaka till hundföraren från långt avstånd/långskjuts. Detta utan att det för den skull uppfattats som ett 
tecken på svag jaktlust.

• För beagle som driver hare eller räv gäller att de påbörjar återgång tidigast efter att dödtappttid (d.v.s. minst 60 min tappt). 
Gäller ej då förstapris uppnåtts.

Mycket bra 4 p Mycket bra samarbete men som inte lika snabbt och effektivt hittar tillbaka till sin hundförare som vid 5 p.
• Tilldelas hund med god kontakt med föraren under sök och som efter bra drevarbete visat vilja och förmåga att självmant ta 

sig tillbaka till hundföraren från långt avstånd/långskjuts. Detta utan att det för den skull uppfattats som ett tecken på svag
jaktlust.

• För beagle som driver hare eller räv gäller att de påbörjar återgång tidigast efter en tappttid på minst 45 min. Gäller ej då 
förstapris uppnåtts.
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Moment 8 - Samarbete.

Bra 3 p Hund med bra samarbete och med vilja till självman återgång men som har lite problem med att hitta hundföraren. 
Tilldelas hund
• med god kontakt med föraren under sök och som efter bra drevarbete visat vilja och förmåga att självmant ta sig tillbaka till 

hundföraren/släpplatsen från kortare avstånd. Detta utan att det för den skull uppfattats som ett tecken på svag jaktlust.
• som avbryter och återkommer självmant till föraren/släpplatsen vid drev på icke önskvärt/tillåtet drevdjur.
• För beagle som driver hare eller räv gäller att de påbörjar återgång tidigast efter en tappttid på minst 30 min. Gäller ej då 

förstapris uppnåtts.

Godtagbart 2 p Hund som samarbetar till en nivå som anses acceptabel men inte mer. Antingen p.g.a. att den är lite för 
självständig eller att den p.g.a. svag jaktlust eller annan omständighet håller en för stark kontakt med sin hundförare. Tilldelas 
hund
• som inte visat god kontakt under sök men som återkommer självmant efter avslutat drev.
• som återkommit självmant efter drev men där detta drev inte värderats som tillräckligt bra jaktlig prestation.
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Moment 9 - Lydnad.

Bra 3 p

Utdelas vid följande tillfällen:
• När hund kan kallas in utom synhåll från arbete på slag eller tappt.
• När hund kan kallas in under drev inom synhåll från hundföraren.
• När hund kan kallas in under drev utom synhåll med hjälp av pejl. OBS! Om pejl används på detta sätt så 

registreras detta i härför avsedd ruta i drevprovsprotokollet.
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Punkter som väcker frågor eller ställer till problem

• P 4.4 Har hunden drevtid som berättigar till två förstapris ska hunden kopplas och provet avbrytas. 
Om sök, upptagsförmåga eller väckning på slag inte kunnat bedömas får ytterligare släpp göras men provet 
skall ovillkorligen avbrytas om hunden börjar driva igen. Domaren ska notera i protokollet av vilken 
anledning eventuellt nytt släpp görs. Ytterligare drevtid noteras inte. Undantag drever: Om hunden har 
byggbart andrapris i sitt första drev och därefter driver till ett förstapris får påföljande drev fullföljas till full 
tid om det sista drevet kan vara championatsmeriterande. Drevtid från det byggbara andrapriset stryks i dessa 
fall.

25



Exempel

2:a pris rå (byggbar)

1:a pris rå

Upptag på hare. Efter 60 min har hunden troligtvis kombietta och ska 
då egentligen  kopplas. Kan tillåtas driva haren till 1:a pris om detta 
drev kan vara meriterande för championat.

Resultat att redovisa till SKK 1 rå + 1 hare.
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Punkter som väcker frågor/problem

Moment 3 - Väckning på slag.

Väckning på tillåtet och konstaterat djurslag bedöms enligt tabell för 
respektive ras (sid 47). Om hund presterar:
• prisdrev på olika djurslag eller
• två upptag som inte leder till pris, alternativt
• slagarbete som inte leder till upptag,
ska bedömningen vid väckning på slag utgå från det djurslag som föregås av 
det i tid längsta slagarbetet.
Om bara det ena drevet går till pris ska bedömningen utgå från prisdrevet.
• KEB: När man inte kan säkerställa vilket drevdjur hunden väcker på.
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Fördelning av poäng på olika egenskaper

• Ska följa de anvisningar som finns i regelhäftet.

• Våga sätta höga poäng när detta är motiverat.

• Våga sätta låga poäng när detta är motiverat.

• Slätstruken rad ex 3,3,3,3,3,3,3,3,3 kan givetvis spegla 
hundens prestation för dagen men kan även vara ett 
tecken på en ”feg” eller osäker domare.

• Det är kollegiets uppgift att se till att poängsättningen 
blir rätt.
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Att tänka på som domare/kommissarie

• Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. 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. (Se blankett)

• Kontroll av testiklar?
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DreverData
• https://www.dreverdata.se/

• Anmäla drevprov/utställning/viltspår

• Redskap för kommissarier (koll av medlemskap)

• Redskap för kassör (koll av betalning)

• Redskap för domare

• Redskap vid kollegium

• Rapportering till SKK (drevprov, utställning, viltspår)

• Utdata till vår egen DB

• Guldgruva att ösa ur när det gäller statistik på drever

• ”Strukna hundar” som ej gått prov ska raderas.

• Kontroll av ID. Rätt hund man för protokoll på.
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Utbildningsfilmer

Film 1: Anmälan Drevprov – visar hur man anmäler sig till ett drevprov.

Film 2: Hantera anmälan, användare och prov-id – riktar sig främst till klubbens 
kommissarie

Film 3: Fylla i protokoll och delta på kollegium – riktar sig till drevprovsdomare

Film 4: Kollegium – riktar sig till fullmäktige
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Hjälp/tips till domare

33

• Utan radbryt betyder att du aldrig använder enterknappen.

• Drevdjur skrivs med liten bokstav. Ex. rå. Tappt stavas så och inte tapp.

• Använd normalskrift dvs. både stora och små bokstäver.

• Kommatecken skrivs ut omedelbart efter ordet där du vill ha det, alltså 

inget mellanslag innan kommatecknet.

• Undvik  dubbla mellanslag.

• Ska vi försöka enas om att använda S1 för Släpp 1 och S2 för Släpp 2 o.s.v. 

Detta för att minska mängden tecken. Man behöver ej ange att man släpper, 

det är en självklarhet men däremot gärna kvalitativa detaljer i sök, slag osv.

• Inga klockslag betyder att man inte anger klockslag i drevprovsberättelsen;)



Hjälp/tips till fullmäktige
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• Vid prisdrev ska inga nollpris rapporteras (radera dessa med hjälp av kryssen).

• Rapportera endast en nolla om inget pris tagits under provdagen.

• Två byggbara tvåor ersätts med en etta. Spelar ingen roll vilken rad du 

använder.

• Samma vid sammanslagning av drevtid. Ta bort de inblandade dreven och 

ersätt med sammanfogad prisvalör.

• Vid kombipris markerar du vilka prisdrev som utgör underlag.

OBS! Radera EJ underlagen ovan.



Rapportering av pris

• 2 rå + 2 rå (byggbara) = 1 rå

• 2 rå + 2 hare (byggbara) = 1 kombi

• 2 rå + 2 hjort (byggbara) = 1 kombi

• 2 hare + 2 räv (byggbara) = 1 kombi

• 2 hare + 2 hare (byggbara) = 1 hare

• 2 hjort + 2 hjort (byggbara) = 1 hjort

• 2 räv + 2 räv (byggbara) = 1 räv
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Brister vid drevprov

• Saknas skallfrekvens och drevfart i en del drevprov.
• När och hur ska man mäta skallfrekvens respektive drevfart?
• Skallfrekvens (antal skall/minut): Bör räknas minst 3 ggr per drev när 

hunden har god kontakt med drevdjuret och för hunden representativ 
skallgivning. Medelvärdet registreras bland tilläggsregistreringar.

• Drevfart kan avläsas direkt med hjälp av GPS-pejl typ Tracker, Swepoint, 
Ultracom, B-bark och liknande där man direkt i displayen kan notera 
representativ drevfart för gällande drev. Om Garminpejl används behöver 
man inte starta ny jakt utan detta görs lättast med ”Återställ”.

• De registreringar som görs skall utgöra representativa drevhastigheter på 
samtliga godkända djurslag men de som ska rapporteras vidare är värden 
från bästa tassdrev respektive bästa klövviltsdrev. 
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Utvärdering av skallfrekvens o drevfart (drever)

Säsong 2018/2019 (2017/2018) Minvärde Maxvärde Medelvärde

Skallfrekvens klövvilt 30 (36) skall/min 150 (160) skall/min 95 (91) skall/min

Drevfart klövvilt 2,0 (3) km/h 12 (13) km/h

11 st > 10 km/h 

17/18

11 st > 10 km/h 

18/19

7,1 (6,9) km/h

Skallfrekvens tassvilt 35 (20) skall/min 150 (135) skall/min 87 (86) skall/min

Drevfart tassvilt 3,5 (3) km/h 11 (10) km/h 6,6 (6,7) km/h
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Skogskort framsida
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Skogskort baksida
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