SVTK:s DREVREGELFÖRÄNDRINGAR 2016
Dessa är baserade på inkomna synpunkter från lokalavdelningarna i remissomgångarna samt
från drevdomarkonferensen.
§ 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.
! Tax får starta på drevprov utan att vara utställd tills dess att tre (3) 1:a pris har erövrats. Därefter krävs lägst
sufficient på officiell utställning för fortsatt startande.

§ 7. PROVDAGEN
Provledningen anger tidpunkt för provdagens början och slut. Provdagens längd är max FYRA (4) timmar.
Har hunden drevtid som berättigar till två (2) förstapris ska hunden kopplas och provet avbrytas, såvida
samtliga moment är bedömda.
Förflyttningar med hunden kopplad ska räknas in i provdagen.

§ 8. PROVS UPPSKJUTANDE/INSTÄLLANDE
Vid besvärande väderleksförhållanden, exempelvis storm, skare, stark kyla (riktvärde, kallare än – 10 grader)
respektive svåra snöförhållanden (t.ex. för stort snödjup, riktvärde mer än 15 cm) bör prov skjutas upp eller
ställas in.
Likaså om stora rovdjur konstaterats i provområdet

§ 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.
Motorfordon får EJ användas för att söka efter hunden eller hålla kontakt med drevet. Tekniska hjälpmedel får
användas, men ej för att räkna drevtider, 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.
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 bör domaren beordra koppling, och den skall
släppas i ny del av provterrängen för fortsatt bedömning. Se även § 7 – provdagen.

§ 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.
POÄNGGRÄNSER FÖR PRISVALÖR
1:a pris
2:a pris
3:e pris
D-cert

minst 42 poäng
minst 36 poäng
minst 30 poäng
minst 52 poäng (kan tilldelas hund under
förutsättning att denna presterat minst 1:a
pris + 2:a pris).

* För drev under 60 minuter som skall ingå i förstapris gäller att 45 minuter för vart och ett av dessa skall vara
uppnådda inom 90 minuter efter upptag. Vid kombination av olika djurslag (2 x 45 minuter ) äger hundföraren
rätt att välja vilket djurslag som ska anges vid prissättning.

§ 14. CENTRAL-/HUVUDSTYRELSENS ANSVAR
DREVPROVSANVISNINGAR
ALLMÄNT
OBS! Bedömning av momenten 3–7 skall ej göras på okända eller otillåtna drevdjur, men ska rapporteras
med tid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKK:s krav på ändringar 29/8 2016:
Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Ny uppdaterad text från SKK gällande allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och
beskrivningar.
§1 Ändamål
Flytta texten om drevprovets ändamål till efter SKK:s allmänna regler.
§2 Allmänna bestämmelser ska ändras till särskilda regler.
Ta bort texten om kryptorchid hund, förutom när det gäller Internationella prov.
§3 Organisation/genomförande
Sista punkten, ändra tävlingsverksamheten till mästerskap.
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 bör ej ändras av kollegiet utan att domaren är hörd. (Ändras från bör till ska.)
TJÄNSTGÖRANDE DOMARE
Fjärde punkten, ändra tävlingsverksamheten/tävlingsperiod till mästerskap.

§ 4. RÄTT ATT DELTAGA
Under punkt 3. Lägg till registreringskrav för utländsk hund:
Utlandsägd hund ska vara registrerad i SKK eller i erkänd utländsk klubb.
Ta bort punkt 5 och 6. Finns i SKK:s allmänna regler.
Punkt 7. Ändra från lokalklubbs bestämmelser till regler.

§ 5. HUNDÄGARENS ANSVAR
Stryk följande text:
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på ett otillbörligt sätt, d.v.s.
den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada
eller sjukdom.
Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente
för hund.
Detta finns i SKK:s allmänna regler.

§ 8. PROVS UPPSKJUTANDE/INSTÄLLANDE
Lägg till: 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. Provledningen/lokalstyrelsen och/eller
domaren fattar beslut om att skjuta upp eller ställa in prov enligt ovan.
Se även § 2 allmänna bestämmelser. Ändra till särskilda regler.

§ 10. DREVBEDÖMNING OCH TIDTAGNING
SKK:s nya text om policyn för fordon sätts in här.
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. Det kan också gälla för att rättvis bedömning ska kunna ske när hunden på grund av
terrängförhållandena inte kan höras. Vid de jaktprov som innehåller ett inslag av jakt, d.v.s. med ett syfte att
fälla vilt, får aldrig motorfordon användas för att söka, spåra, förfölja eller genskjuta vilt.

§ 13. PROTEST
Frågan om ändring av domslut prövas
Överprövning kan göras hos SKK inom TVÅ (2) veckor efter att besked om beslut har erhållits från central/huvudstyrelsen. Ändra från två veckor till 30 dagar så att det är lika i alla regelverk.
SPECIELLT OM POÄNGSÄTTNINGEN
DELMOMENT 7: SKALLMARKERING
Utmärkt (6 ep)
Bör ändras så att vid hög poängsättning skall drevdjuret ha setts, det för att säkerställa avståndet mellan
drevdjur och hund.

BESTÄMMELSER FÖR UTBILDNING, AUKTORISATION OCH FORTBILDNING
AV DREVPROVSDOMARE. Uppdatera texten språkligt.

