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Riktlinjer för tolkning av regler och anvisningar för drevprov.
Antagna vid central Drevdomarkonferens 2015‐09‐19
Det som är kursivt och rödmarkerat är riktlinjer för tolkning av regler och anvisningar för
drevprov som har tillkommit under den här konferensen som ett komplement till det som
bestämdes vid den senaste drevprovskonferensen i mars 2002.
DELMOMENT 1‐SÖK
För att få ett högt betyg, skall hunden ha ett lagom vidsträckt sök och då och då kontakta
föraren. Sökets vidd beror till viss del på terrängen. Både för kort och vidsträckt sök är
ofördelaktigt.
Lagom vidsträckt, vad är det?
Målmedvetet
GPS får användas
Vad är en 3:a i sök? Hunden skall söka minst 50 meter ut åt båda håll från föraren.
DELMOMENT 2 UPPTAGNINGSFÖRMÅGA
Hundens arbete på slag skall leda till snabba upptag. Detta innebär att hunden skall arbeta
effektivt o metodiskt, gärna med väckskall då och då, så att man hör vad hunden har för sig.
Hunden tar i drev ett upp ett rådjur efter ca 2 minuters arbete, och i drev två efter fyra
minuter. Vilken ep kan tilldelas? 5 eller 6
Även en hund som gör att långt slagarbete kan premieras.
Krävs mer än ett upptag för att få höga poäng? Nej, men för att få en 6:a bör hunden ha
minst 2 egna upptag.
DELMOMENT 3 OCH 4 DREVSÄKERHET OCH DREVSÄTT
”Drevet skall flyta jämt i lagom fart med mycket få avbrott. Få förspringningar gör att dreven
blir njutbara. Hunden skall vara spårnoga och drevfarten skall vara lagom.”
”Utmärkt (6 ep) kan ges när hunden håller igång drevdjuret effektivt och metodiskt med få
avbrott, även under svåra förhållanden”.
Kommentar: För höga poäng bör krävas att utöver ett 1:a pris, att hunden utför ytterligare
ett bra prisvärt drev (Krävs ytterligare ett 1:a pris?) Nej, men helst ytterligare ett prisvärt
drev.
En hund har två tapptfria drev på rådjur i 23 respektive 32 minuter. Vilken ep kan tilldelas?
3 i drevsäkert och 4 i drevsätt.
DELMOMENT 5 TAPPTARBETE
Ofta har vi inte möjlighet att bedöma tappt vid rådjursdrev. Tappterna blir så korta att vi som
domare ej hinner fram förrän drevet går igen. Det betyder ju att hunden löst problemet.
”En hund som löser sina tappter så snabbt att drevet i stort är tapptfritt, ges hög poäng för
sitt tapptarbete”.
Fråga – behöver man se en tappt? Nej
”Utmärkt ( 6 ep) kan ges hund som effektivt och metodiskt löser sina tappter på ett utmärkt
sätt även under svåra förhållanden”.
Kommentar: Det kan ligga nära till hands att vid idealiska förhållanden ge för höga ep.
Hunden får gärna ge väckskall
Vilken ep kan ges en hund som har ett tapptfritt drev under normala förhållanden? 5
Vilken ep kan hunden tilldelas enligt exemplet i delmoment 3 = 23 respektive 32 minuters
drev? 3(4)
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DELMOMENT 6 SKALL HÖRBARHET
Momentet var inte uppe sist.
Fråga – får GPS användas för att bedöma avstånd och därmed hörbarhet? Ja
Man kan med fördel använda GPS för att säkerställa den upplevelse man har, använd sunt
förnuft.
DELMOMENT 7 SKALLMARKERING
Skallet får inte vara hetsigt, glest eller repris artat (korta hackiga repriser). Vi skall inte ha
några problem att följa drevet.
Skallet bör vara tätt med mycket god nyansering, så att vi lätt kan utlästa avståndet till
drevdjuret.
Se upp med det väldigt tätskalliga hundarna, är de ärliga? Skilj på tätskallig och nyansering.
DELMOMENT 8 SAMARBETE
Samarbete är när hunden vill
Med samarbete avses hundens vilja att ta kontakt med och återvända till föraren vid sök
och/eller avslutat drev. Kontaktskall och 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 lyckas 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.
En egen återgång krävs.
Några exempel att diskutera
Endast ett drev på rå under provdagen.
Hunden har haft ett drev under provdagen och har inkallats efter full tid.
Hunden har under sök visat sig ha mycket bra/mycket bra kontakt med föraren och kommer
på signal
Vilken ep kan tilldelas denna hund? 4 eller 5
En hund har två tapptfria drev på rådjur i 23 respektive 32 minuter och återkommer snabbt.
Vilken ep kan tilldelas? 5
Vad fordras för att tilldela en hund hög ep i samarbetsförmåga (5‐6 ep)?
Skall kravet vara att hunden under dagen vid något tillfälle visat återgång? Ja för att få en
6:a. En 5:a kan utdelas vid mycket bra samarbete under provdagen.
Kommentar: Jaktprovskommittén anser att svarssignal skall vara tillåtet när hunden lagt av.
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MOMENT 9 LYDNAD
Lydnad är då föraren vill
Kommentar: En bra hund skall visa utmärkt lydnad genom att ha blivit inkallad från drev
eller tappt långt från föraren.
Det skall under dagen ha gått att utan problem koppla hunden vid annat tillfälle
”För bedömningen 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 från drev från plats långt från föraren.
Det räcker med en inkallning.
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.
Kommentar: Hund som med viss svårighet låter sig inkallas (försöker smita) i närheten av
föraren eller då den skall kopplas på löpan ges låg poäng.
a. Vad är långt från föraren? Inom hörhåll, dock minst 100 meter.
b. Kan kopplas under lugna former. Hunden kan kopplas utan problem, föraren skall ej
behöva med utsträckta armar behöva stå i vägen för hunden.
DELMOMENT 10 JAKTDUGLIGHET
Om en bra hund skall vi kunna säga: denna hund skulle jag vilja äga.
Den skall vara klok, vältränad och med en stor portion jaktlust
Den skall ha låtit sig besiktigas både före och efter provet, utan att ha visat dåligt humör eller
skygghet. JAKTLUST, KLOKHET, ENERGI OCH UTHÅLLIGHET ÄR VIKTIGA FAKTORER
Kan en hund med 3 i något moment få en 6:a i jaktduglighet?
Se bilaga 4.

Drevprovskommittén
Svenska Taxklubben
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