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Uttagningsregler Drever-SM 
 

Distriktstävlingarna skall genomföras som officiella prov och skall vara avslutade senast andra helgen 

i november. Den bästa eller de bästa hundarna från distriktstävlingarna kvalificerar sig till Drever-SM. 

Reserver skall tas ut. 

Arrangerande lokalklubb får ställa upp med en klubbhund på Drever-SM, oavsett om man har en hund 

kvalificerad via distriktstävlingen. Klubbhunden ska vara den hund som placerar sig bäst av 

lokalklubbens ej redan inkvalade hundar vid distriktstävlingen. Om lokalklubben inte har någon 

ytterligare hund i distriktstävlingen, så får lokalklubben ta ut klubbhunden efter egna regler. 

Lokalklubbarna i respektive distrikt bestämmer när uttagningen äger rum och ska i samförstånd komma 

överens om det totala antalet deltagande hundar i uttagningen (Ni kan läsa mer om det i texten nedan). 

Vid rangordning för vidareavancemang till Drever-SM ska av CS utarbetad beräkningsmall användas 

(excelfil). 

Regler kring uttagning av klubbhundar till distriktstävlingen bestäms av varje enskild lokalklubb.  

OBS! Hund får inte kvala i flera distrikt. 

OBS! Viktigt att lokalklubbarna kommunicerar ut dessa regler tydligt och klart till alla sina 

medlemmar.  

 

Ny beräkning av antalet hundar från respektive lokalklubb 

 

Det antal hundar som respektive lokalklubb ska delta med grundas på lokalklubbens medlemsantal 31/12 

året innan uttagningen äger rum. 

 

Lägg ihop lokalklubbarnas totala medlemsantal och dividera sedan varje enskild lokalklubbs 

medlemsantal med totalt antal medlemmar i distriktet, så får man fram den procentandel av hundarna 

varje lokalklubb ska delta med.  

 

Här kommer ett exempel: 

 

Lokalklubb A, B och C har kommit överens om att 9 hundar är ett bra antal hundar att ha på uttagningen. 

 

Fördelningen blir som följer: 

Lokalklubb A  200 medlemmar 4 hundar 

Lokalklubb B  100 medlemmar 2 hundar 

Lokalklubb C  150 medlemmar 3 hundar 

Summa: 450 medlemmar 9 hundar 
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Följande beräkning har gjorts: 

 

Lokalklubb A har 200 av totala 450 medlemmar, vilket ger %-satsen 44 %.  44% x 9 = 3,96 hundar (4)  

Lokalklubb B har 100 av totala 450 medlemmar, vilket ger %-satsen 22 %.  22% x 9 = 1,98 hundar (2) 

Lokalklubb C har 150 av totala 450 medlemmar, vilket ger %-satsen 33 %   33% x 9 = 2,97 hundar (3) 

 

Vanliga avrundningsregler gäller. Om en lokalklubb får exempelvis 2,01 - 2,49 hundar, så avrundas det 

ner till 2 hundar. Det samma gäller om lokalklubb får 2,51 – 2,99 hundar, så höjs det upp till 3 hundar. 

(Om det blir precis 2,50 avrundas det mot jämnt heltal. 2,5 blir således 2 och 3,5 blir alltså 4). 

OBS! 

Till detta ska också läggas att arrangemanget av uttagningen också följer medlemsantalet! Således 

arrangerar lokalklubb A uttagningen 4 gånger på en 9 års period, lokalklubb B 2 gånger och lokalklubb 

C 3 gånger. 

   

Kvaldistrikt 

Antalet hundar som tas ut till Drever-SM från varje distrikt grundas på det totala antalet medlemmar 

som distriktet har den 31 december året innan uttagningen sker, beräknat på SDK:s årliga medlems-

antal, även familje- och ungdomsmedlemmar inräknade.  

Nuvarande kvaldistrikt gäller. 

 

 
 


