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Anvisningar för tolkning av drevprovsregler antagna i Jönköping 2019-09-21 
 
Delmoment 1-sök 
För att få högsta betyg, skall hunden ha ett målmedvetet lagom vidsträckt sök och då och då 
kontakta föraren. Sökets vidd beror till dels på terrängen. Både för kort och för vidsträckt sök är 
ofördelaktigt. GPS får används vid bedömningen. 
 

• Godtagbart (3 ep): Hunden söker i huvudsakligen 50 meter metodiskt från föraren. 
 
Delmoment 2-upptagningsförmåga  
Hundens arbete på slag skall leda till 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. 
 

• Utmärkt (6 ep): Hunden bör ha två effektiva upptag och minst ett med rejält slagarbete.  
 
Delmoment 3 & 4 Drevsäkerhet & 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. För 6 ep skall hunden haft ett 1:a pris drev samt  
helst ha ytterligare ett prisvärt drev.  

• Mycket bra (5 ep) kan tilldelas hund med ett flytande 1:a pris drev i lagom drevfart.  
 
Delmoment 5 Tapptarbete 
Ofta har vi inte möjlighet att se och bedöma själva tappten. 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, 
tappten behöver inte ses. Hunden får gärna ge väckskall.  
 

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

 

• Mycket bra (5 ep) kan ges en hund som har ett tapptfritt flytande drev under normala 
förhållanden. 

 
Delmoment 6 Skall hörbarhet 
GPS får användas för att bedöma avstånd och därmed hörbarhet. 
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 utläsa 
avståndet till drevdjuret. Se upp med de väldigt tätskalliga hundarna, är de ärliga? Skilj på 
tätskallig och nyansering. 
 

• Utmärkt (6 ep) kan ges hund där man observerat drevdjuret vid minst ett tillfälle men gärna 
fler gånger med hunden på olika avstånd efter drevdjuret.  
 

• Mycket bra (5 ep) kan ges hund där man observerat drevdjuret en gång.  
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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. Domarens 
samlade uppfattning av samarbetet under hela provdagen skall ligga till grund för bedömningen. 
 

• Utmärkt (6 ep) kan ges åt hund som omedelbart efter avslutat prisvärt drev börjar söka 
kontakt föraren utan att ta upp nytt vilt. Hunden har förstånd att lägga av då drevdjuret går 
på långskjuts. Det är tillåtet att kalla in från återgången. En egen återgång krävs för 6 ep.  

 
Moment 9 Lydnad  
Är när föraren vill.  
En bra jakthund 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. 
 

• Utmärkt (6 ep) hunden skall låta sig kallas in på fullt drev långt ifrån förare. Cirka 100 meter. 
 
Delmoment 10 Jaktduglighet 
Om man räknar ut snittet på de 9 första bedömningspunkterna, bör jaktdugligheten 
poängsättas enligt tabellen nedan, detta under förutsättning att samtliga egenskaper har kunnat 
bedömas. En lägre poäng kan givetvis sättas om man skall beakta något som inte avspeglar sig i 
den övriga poängsättning, t.ex. hundens tillgänglighet före och efter provet. Har hunden 3 ep 
eller lägre i något moment bör jaktdugligheten sänkas ett steg i tabellen nedan.  
Tabellen skall ses som ett tak uppåt, domarens fria skön styr poängsättningen nedåt. 
 
Poängsättning av momentet jaktduglighet 
 

Egenskapspoäng Snittpoäng 1-9 Sammanlagd poäng i 
egenskaperna 1‐9 

1 1,0-2,0 Minst 9 ep 

2 2,1-2,9 Minst 19 ep 

3 3,0-3,9 Minst 27 ep 

4 4,0-4,4 Minst 36 ep 

5 4,5-4,9 Minst 40 ep 

6 5,0-6,0 Minst 45 ep 

 
Allmänt 
Det kan ligga nära till hands att vid idealiska förhållanden ge för höga ep eller omvänt  
för låga vid dåliga. 
 
GPS – får endast användas för att inhämta information FRÅN hunden. 
 


