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Svenska Taxklubbens Drev-SM
Uttagningsregler
Varje hund måste ha startat på drevprov minst 4 ggr och de senaste 4 starterna räknas.
Minst 2 av starterna ska vara från drevsäsongen före gällande SM. Proven får göras i
vilken lokalklubb som helst inom Svenska Taxklubben (SvTK). Sämsta provresultatet
räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett av dessa tre måste dock
vara från ordinarie drevprov. Varje hund får delta vid drev-SM max 3 gånger.
Lokalklubbarna skall senast den 1 april anmäla sin representant för årets drev-SM till
Huvudstyrelsen (HS). Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna
anmälningar kommer att återsändas till lokalklubben, poststämpelns datum gäller.
HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordningen.
Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde. Fjolårsvinnaren och
arrangerande lokalklubbs hund är direktkvalificerade. Arrangerande lokalklubbs
representant tas ut enligt samma uttagningsregler. SvTK äger drev-SM och HS
förbehåller sig fri prövningsrätt.
Allmänt
Svenska Taxklubbens huvudstyrelse tillfrågar den lokaklubb som skall vara värd för
drev-SM (enligt turordning).
Den arrangerande lokalklubben utser en SM-kommitté samt en sammankallande.
SM-kommittén skall ta fram budget, provmarker, förläggning, domare, vägvisare och
provansvarig.
Arrangerande lokalklubb/ar bestämmer själva anmälningsavgift och om en (1) eller två
(2) nätters logi samt vilken förtäring som ingår i avgiften. SvTK/HS bidrar till
arrangerande av drev-SM (10.000:- 2017). SvTK står för SM-pokal.
Skallkrav (som måste uppfyllas av arrangerande lokalklubb)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mästerskapet skall hållas första måndagen i november.
Det skall vara ett ordinarie drevprov, ansökan görs av SvTK.
Antalet domare skall vara 2st/hund (totalt 24st).
Det skall skickas ut PM till samtliga domare och hundförare i god tid innan SM-dagen.
Upprätta en telefonlista med provledning, funktionärer, samtliga domare,
vägvisare, deltagare och närmaste veterinär.
Ta kontakt med aktuella veterinärkliniker i området.
Samlingslokalen skall vara anpassad så alla kan sitta.
Hundarna skall bo åtskilt.
Aktuella drevprovsregler och anvisningar gäller för mästerskapet och skall gås
igenom med domarna innan start.
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Provytornas förläggning skall vara förlagda så att kontakt mellan hundarna inte
uppstår.
Upprop skall ske före lottning. Eventuella jävsförhållande efterfrågas. Lottning av
provyta med domarlag sker öppet. Ingen hund skall dömas av domare från sin
egen lokalklubb. De som ej kan närvara måste tillförsäkras att de fått rätt info
före start.
Om inte minst en av domarna känner marken väl skall vägvisare som gör det utses.
Protokollen skall visas på stor bild så att alla domare och provledning kan se dem
under kollegiet.
Representant från HS skall beredas möjlighet att närvara.
Om presentation görs av hundarna skall det endast ske med titlar, tidigare
drevprovresultat skall utelämnas.
Vid lika resultat skall följande kriterier särskilja hundarna.
1. Sök
2. Skallhörbarhet
3. Skallmarkering
4. Drevsäkerhet
5. Drevsätt
6. Upptagningsförmåga, arbete på slag
7. Tapptarbete
8. Samarbete
9. Lydnad
10. Jaktduglighet
Om hundarna fortfarande är lika efter 10 jaktduglighet vinner yngsta hunden.
Platserna 1-3 får åka på Nordiska mästerskapen och Småhunds-SM. 4-12 blir
reserver. Om SvTK inte får fullt lag efter reserverna tillfrågats kommer HS utse en
representant som kan följa med.

Börkrav
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordna ett bra ”sekretariat” som tar hand om startande vid ankomst.
Ordna med förtäring åt hundförare mellan prov och resultatredovisning.
Restid mellan förläggning och provmark bör vara max 1 timma.
Samtliga domare bör vara från Svenska Taxklubben.
Hälften av domarna bör tas från övriga lokalklubbar så att kollegiet får ett
utbildande syfte.
Representant för kommande SM bör beredas möjlighet att närvara för att
inhämta kunskap och idéer.
Ordna namnskyltar till samtliga.
Arrangerande lokalklubb bör i god tid innan mästerskapet presentera deltagarna
på sin hemsida.
Mästerskapet bör live rapporteras på internet.
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Turordningen för att arrangera drev-SM
Lokalklubb
År
Tackat Ja/Nej
ÖsvTK
2018
Ja
ÖNTK
2019
Ja
SkbTK
2020
Ja
VlTK
GTK
NTK
DTK
JHTK
VTK
GäTK
BdTK
SöTK
ÖTK
SBTK
UTK
HTK
SmTK
VsvTK
ÖlTK
KTK
Om man tackar nej hamnar man sist på listan.
Om någon lokalklubb väljer att ta hjälp av grannklubb för att arrangera sitt SM
så behåller den hjälpande klubben sin plats på listan.
Tidigare drev-SM arrangörer
2017: KTK
2016: ÖlTK + ÖTK
2015: VsvTK
2014: SmTK
2013: HTK
2012: UTK
2011: SkbTK
2010: ÖTK
2009: SöTK
2008: BdTK
2007: ÖsvTK
2006: KTK
2005: ÖlTK
2004: VsvTK
2003: SmTK
2002: VTK
2001: HTK
2000: UTK
1999: SBTK
1998: SkbTK

