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REGLER FÖR DREVPROV ( AJOK och BEAJ)
Godkända vid Kennelklubbens fullmäktigemöte den
29.5.2011. I kraft från den 1.8.2011.
1. Ändamålet med drevproven
Ändamålet med drevproven är att för avelns befrämjande få
fram drivande hundarnas egenskaper som hardrivare, att
förkovra dess utövare och deras samarbete och att erbjuda
tävlingsmöjligheter i enlighet med dessa regler.
Drevproven har inte som avsikt att skada drevdjur eller
hund, eller utsätta någondera för oskälig ansträngning.
2. Provformerna
Drevproven kan till sin karaktär vara allmänna, för en
förenings medlemmar, prov för raser inom en
rasorganisation, eller prov för vilka deltagande bestäms
enligt särskilda tävlingsregler eller direktiv.
3. Rätten att deltaga och dess begränsningar
3.1 Rättigheter
Rätt att delta på drevprov har hundar som hör till FCI:s
grupp för drivande hundar.
Deltagande hundar skall uppfylla Kennelklubbens
registrerings-, ID-märknings- och
vaccinationsbestämmelser.
Hund som deltar i prov skall ha tilldelats pris på utställning,
godkänd av någon nationell kennelorganisation som FCI
erkänt, efter det att den fyllt 9 månader; undantag (bilaga 1
Bilagehäfte: Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för
prov och tävlingar, i fortsättningen kallat ”Bilagehäftet”).
Provbestyrelsen och överdomaren skall granska rätten att
delta.
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3.2 Begränsningar
För att provet skall kunna hållas bör minst tre (3) hundar
delta.
Provbestyrelsen har rätt att begränsa antalet deltagande
hundar enligt inkomna anmälningar, om detta fordras för att
kunna arrangera provet.
I provet får inte delta:
1. Hund som är sjuk.
2. Bärande tik, trettio (30) dygn före beräknad nedkomst
eller fyrtiotvå (42) dygn efter nedkomst.
3. Hund som inte uppfyller kraven enligt Kennelklubbens
antidopingregler.
4. Tik som löper.
4. Jäv
Se Kennelklubbens allmänna regler för jäv. (Bilagehäftet).
5. Tillstånd att arrangera prov
Dessa regler tillämpas vid prov beviljade av FCI,
Kennelklubben och kenneldistrikten. FCI beviljar
internationella prov, Kennelklubben nationella mästerskap,
uttagningsprov till dessa samt landskamper. Tillstånd att
arrangera övriga prov beviljas av kenneldistrikten.

6. Ansökan om provtillstånd
6.1. Tillståndssökande och ansvarig för arrangerandet
Den arrangerande föreningen (föreningarna) som bör vara
medlem i Kennelklubben ansöker om provtillstånd. Provets
arrangemang sköts av arrangerande förening (föreningar)
6.2 Tidsfrist för provansökan
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Ansökan om provtillstånd bör ske inom den tid som
Kennelklubben fastställer (Bilagehäftet). Godkänt prov bör
hållas på beviljad tidpunkt och kan endast i undantagsfall
uppskjutas eller inhiberas.
6.3 Ansökans innehåll
I ansökan bör anges arrangerande förening, provets typ och
karaktär, begränsningar för deltagande, provtiden och platsen, anmälningsavgiften samt till vem och före vilket
datum anmälan och deltagaravgift bör insändas. Den
överdomare för provet som har lovat åta sig uppdraget och
dennes suppleant samt ansvarig provfunktionär.
6.4 Ansökan skickas till
Ansökan riktas alltid till styrelsen för det kenneldistrikt där
provet arrangeras.
6.5 Annonsering och information om provet
Kenneldistrikten skickar lista på prov som beviljats till
Kennelklubben för publicering.
7. Uppskjutande och inhibering av prov
I enlighet med gällande Kennelklubbens allmänna regler.
(Bilagehäftet)
8. Överdomare och suppleant
Överdomare och suppleant skall vara av Kennelklubbens
godkända överdomare med gällande behörighet för
ifrågavarande provform. Överdomaren bör vara medlem i
Kennelklubben samt Finska Stövarklubben eller Finska
Beagleklubben

9. Övriga domare
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Hundarna bedöms av domargrupper på två eller tre
medlemmar. Om tre domare används, skall alla grupper ha
tre domare. Den tredje domaren tas i beaktande enbart för
drevtiden. Gruppledaren bör vara minst 18 och domaren
minst 15 år gammal.
9.1 Domarens behörighet
Domaren bör ha gällande domarkort och gällande rätt att
bedöma hund. Också domaraspirant som deltagit i
domarkurs kan vid behov vara domare om inte
ifrågavarande prov har andra bestämmelser.
9.2 Gruppledare
Överdomaren utser en ur domargruppen som fungerar som
gruppens ledare, och vars förhållningsorder bör följas.
Gruppledaren skall vara medlem i antingen Kennelklubben
eller dess rasorganisation och övriga domare bör vara
medlemmar i Kennelklubben eller dess medlemsförening.
10. Anmälan till prov och att utebli från prov
10.1 Anmälan
Anmälningarna bör göras och anmälningsavgiften betalas
tidigast en månad och senast fem (5) dagar före provet.
Hundägaren meddelas om hunden får delta genast efter att
anmälningstiden gått ut.
10.2 Efteranmälan
Efteranmälan godkänns inte.

10.3. Uteblivande från prov
Den som uteblir från provet utan giltig orsak är alltid skyldig
att betala anmälningsavgiften. Som giltig orsak anses
hundens löptid och hundens eller förarens sjukdom.
Provbestyrelsen bör meddelas genast förhindret uppstått.
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11. Rasenlig bedömning
Drivande hundars egenskaper och arbete bedöms enligt
direktiv som Kennelklubben godkänt. De finns som bilaga till
denna regelbok.
Om hundar av olika raser deltar i provet, bör domaren vara
tillräckligt förtrogen med rastypiska arbetssätt för alla på
provet förekommande raser.
Bilaga 1. Rasenlig specialanvisning för Beagle

12. Provklasser och provtid
Drevprov är ett endagsprov med en klass, som beviljats för
ett bestämt datum eller för en provperiod om två veckor
beviljat endagsprov.
Provarrangemang kan också ordnas som prov som hålls två
på varandra följande dagar. Vid dessa skall hunden ha olika
områden och olika domargrupper vardera dagen.
Hundens placering avgörs av den sammanlagda
poängsumman för bägge dagarna.
12.1 Tvåveckors drevprov
Ett tvåveckors drevprov är ett separat provarrangemang och
kan inte arrangeras i samband med andra prov.
Hundföraren kan själv välja provdag. Han bör meddela
överdomaren om denna senast ett dygn före hunden
avprovas. Vid tvåveckorsprov tävlar inte hundarna mot
varandra. (Bilaga: 2. Direktiv för att arrangera tvåveckors
(AJOK/BEAJ).drevprov)
12.2. Begrepp som hänförs till utförandet
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1) Hundföraren avstår från vidare avprovning under
provomgången = Avstod
2) Domaren avbryter avprovandet = Provet avbröts
3) Hunden utesluts ur provet = Utesluten
Att avstå under ett prov, att provet avbryts och hundens
uteslutning anges närmare i direktiven som finns i
anslutning till dessa regler.
13. Hunden skadas
Om hunden skadas skall dess avprovning avbrytas. Beslut
om att avbryta provet tas av överdomaren eller av
gruppdomaren i provmarken, om överdomaren inte går att
få tag på. Gruppdomaren skall för överdomaren avge
förklaring över avbrytandet vid första tillfälle. Bedömningen
som utförts innan avbrytandet kvarstår.
14. Ansvarsfrågor
Hundägaren ansvarar för skador som hunden åstadkommer
och åstadkommes.
15. Provets bedömningsgrunder
15.1. Bedömningen
Provets slutresultat är summan av egenskapspoäng och
drevpoäng.
Hundens arbete under provet bedöms enligt följande:
Drevtidens poäng högst
70 poäng
Egenskapspoängen högst 30 poäng
15.2. Drevtidens poäng
Drevtidens poäng räknas ut enligt följande
Drevtidens poäng = 70 x t / 240 ( t = drevtidernas summa i
minuter)
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15.3. Egenskapspoäng
Egenskapspoäng består av positiva och negativa poäng.
Domarna bedömer egenskapspoängen på basis av
hundens prestation per provomgång, positiva poäng enligt
skalan 1 - 10 och negativa poäng enligt skalan 0 - 10.
Omgångens egenskapspoäng fås genom att räkna
medeltalet av de poäng som domarna gett.
Slutliga poängen fås genom att addera provomgångarnas
positiva medeltalspoäng för de olika egenskaperna och från
den summan avdra provomgångarnas adderade negativa
poäng.
Om någon egenskap inte kan bedömas, används streck i
enlighet med direktiven för provdomare.
Positiva poäng
Sök
Skall
Drevförmåga

= 1 – 10 poäng
= 1 – 10 poäng
= 1 – 10 poäng

Negativa poäng
Löshet på sök
Löshet på drev

= 0 – 10 poäng
= 0 – 10 poäng

15.4. Poäng som berättigar till premiering
Högbenta stövare
1. pris minst
2. pris minst
3. pris minst

75 poäng
60 poäng
50 poäng
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Beagle och estnisk stövare
1. pris minst
2. pris minst
3. pris minst

60 poäng
50 poäng
40 poäng

16. Provets resultat
16.1. Granskning av resultaten
Provets sekreterare granskar alla uträkningar och ser till att
resultaten antecknas på de individuella provprotokollen
samt provprotokollblanketten varefter han genast lämnar
dem till överdomaren för granskning. Överdomaren skall
med sin namnteckning verifiera blanketterna och anteckna
sitt domarnummer vid namnteckningen.
Kenneldistrikten, ifrågavarande rasorganisation och
Kennelklubben skall rätta konstaterade fel och brister i
provresultaten.
16.2. Insändning av resultaten
Provbestyrelsen skall skicka de av överdomaren granskade
och godkända provprotokollen samt de individuella
provprotokollen inom en vecka till den adress som angetts
av den som beviljat provet.
Kenneldistriktet skall inskicka den del av provprotokollen
som hör till Kennelklubben och rasorganisationerna, inom
två veckor från provet hållits.

17. Ändring av reglerna
Kennelklubbens fullmäktige fastställer de regeländringar
som rasorganisationernas allmänna möte godkänt och
framställt. (se ändring av reglerna i bilagehäftet).
18. Meningsskiljaktigheter och besvär
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Se gällande Kennelklubbens Allmänna regler.
(Bilagehäftet).
19. Kennelklubbens styrelse kan av tvingande skäl
begränsa deltagande i prov och tävlingar eller ge andra
specialdirektiv för arrangerandet.
Som bilaga till reglerna finns "Kennelklubbens
allmänna regler och direktiv för prov och tävlingar”.
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ALLMÄNNA DIREKTIV VID REGLER FÖR DREVPROV
AJOK/BEAJ
Godkända av Kennelklubben den 9.3.2011. I kraft från den
1.8.2011.
1. Högkvarter
För provet bör ordnas ett ändamålsenligt högkvarter, som
ligger så centralt som möjligt i förhållande till provmarkerna.
2. Provmarkerna
För varje deltagande hund bör reserveras ett provområde.
Dessutom bör reserveras ett tillräckligt antal
reservområden. Provmarkerna bör vara tillräckligt
vidsträckta och befinna sig tillräckligt långt från varandra.
Provbestyrelsen besluter om provområden som används.
Överdomaren godkänner provmarkerna för var och en
provgrupp
Provet bör hållas på det lottade eller överenskomna
provområdet. Reservområdet används endast i det fall att
förhållandena på provområdet blivit sådana att hunden inte
kan avprovas där. De reservområden som står till
förfogande skall anges före provet börjar.
3. Provets förlopp
Provet börjar med överdomarens anförande och avslutas
med överdomarens slutsummering, kungörande av
resultaten och eventuell prisutdelning.
Överdomarens anförande hålls på morgonen provdagen,
eller föregående kväll om provarrangemangen så fordrar.
3.1 Utlottning av hundarna i områdena
Hunden deltar i provet, om den är med vid lottningen.
Hundarna utlottas till provområdena efter överdomarens
anförande om inte arrangemangen gör att lottningen måste
göras på förhand. Utlottningen av provområdena sker på
ett av överdomaren godkänt, opartiskt sätt.
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Om det uppkommer oöverstigliga hinder kan överdomaren
också efter utlottningen flytta domare från en grupp till en
annan.
Vid tvåveckors drevprov har hundföraren rätt att föreslå
provområde som provbestyrelsen kan godkänna. Utlottning
av hundarna sker vid behov.
3.2 Hundens provtid
Avprovningen av hunden börjar vid den tidpunkt som
överdomaren angett som tid för släpp om inte oöverstigliga
hinder förorsakar fördröjning.
Hundens sammanlagda totala söktid är 240 minuter. Under
provdagen har hunden två olika drevomgångar vilka är 120
minuter långa. Andra provomgången tas om hunden har
söktid kvar efter första omgången.
Avprovningen av hunden avslutas när sammanlagda
söktiden 240 minuter, eller sammanlagd drevarbetstid 240
minuter har använts.
3.3 Förhållningsregler i provområdet
Färdriktningen i marken bestämmer gruppdomaren i samråd
med den som känner till provområdet. Hundförarens rimliga
önskemål tas i beaktande.
Det är förbjudet att störa eller hjälpa hunden under söket,
drevet eller arbetet under tappt.
3.4 Sök
Hundens sammanlagda totala söktid under provdagen är
högst 240 minuter. Sök på andra djurslag än hare bedöms
inte. När söket resulterar i drev av annat djur, beaktas vid
bedömning av söket enbart den del som konstaterats vara
sök på hare.

3.5 Drev
Hunden har två 120 minuters drevomgångar. När första
drevomgången avslutats, skall hunden kopplas upp och inom
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det utlottade området flyttas till en annan plats för att söka
annan hare.
Endast när hunden följer haren med skall, räknas det som
drev. Det är tappt när hunden inte med skallgivning följer
spåret av drevdjuret.
I drevtiden räknas varje minut som hunden med skallgivning
drivit hare. Tappt på fem (5) minuter, eller längre uppehåll
räknas inte med i drevet. Om tappt uppstår vid slutet av
drevtiden fortsätts omgången tills det är klart om tappten skall
dras bort eller inte.
När 40 minuter gått sedan tappten börjat kan provgruppen på
förarens begäran, utan att koppla upp hunden, förflytta sig till
annan plats inom provområdet så att hunden har möjlighet
att hitta ett nytt drevdjur. Beslut om förflyttning sker enligt
domardirektiven.
Om hunden har tappt, och börjar söka en ny hare, räknas
söktiden in i drevarbetstiden, men sökarbetet bedöms till alla
delar enligt domardirektiven.
De minuter som konstaterats som drevlöshet räknas inte med
i drevtiden.
Godkänd drevtid fås när tappter och tid som konstaterats
som drevlöshet dras ifrån drevtiden.
Pejl- eller radionoteringar om hundens skall godkänns inte
som drev.

3.6 Att avstå från provet
Hundens förare kan i vilket skede som helst under provet
avstå från vidare avprovning. Provet bedöms ända tills
hundföraren meddelar att han/ hon avstår.
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3.7 Avbrytande av prov
Beslut om avbrytande av provet tas av överdomaren, i
provmarken av gruppledaren, om överdomaren inte genast
är anträffbar.
Gruppledaren bör vid första möjliga tillfälle redogöra för
överdomaren om avbrytandet.
Provet avbryts i följande fall:
- Om förhållandena ändras så att en fortsättning av provet
skulle stå i strid med djurskyddsbestämmelserna. Sådana
förhållanden är ex. isbark som skadar hunden, skare, hård
köld eller hetta.
- Hunden skadas under provet så, att dess vidare
avprovning skulle stå i strid med
djurskyddsbestämmelserna.
- Om förhållandena i naturen ändras så, att hundens
prestation inte kan bedömas (t.ex. storm).
- Mörkret hindrar fortsättning av provet.
- Om sista provomgången slutar i ett allvarligt hinder, kan
provet avbrytas om hundföraren så önskar.
3.8 Uteslutning från prov
Hund skall uteslutas, om den vägrar att arbeta, på grund av
olydnad hindrar provets genomförande, eller som är så lös
eller ger så glest skall, att domarna inte kan följa drevets
gång. Hunden utesluts också om den fått tio minuspoäng (10) av domargruppen för löshet på sök eller löshet på drev.
Hunden utesluts också från provet om den under provtiden
börjar driva klövdjur och driver sammanhängande i 30
minuter eller drevet slutar med att hunden river klövdjur. Om
hunden inte kan kopplas upp, följs drevet också efter
provtidens slut tills man ser om drevet leder till uteslutning
eller inte.
Hund kan även uteslutas från provet, om hundägaren
avsiktligt bryter mot provreglerna, kopplar upp sin hund utan
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domarens tillstånd eller trots uppmaning, inte följer domarens
anvisningar och förhållningsorder.
Hund kan också uteslutas om personer, som överdomaren
på hundförarens begäran låtit medfölja domargruppen,
medvetet stör provet eller domarnas arbete, eller om dessa
inte följer domarens anvisningar.

3.9 Uträkning av resultatet
Vid slutfört eller avbrutet prov räknas hundens provresultat.
Om hunden utesluts, eller hundens förare avstår från vidare
utprovning, uträknas inte resultatet.
Orsak till avbrytande, uteslutning och att hundägaren avstår
antecknas i individuella provprotokollets
anmärkningskolumn.
4. Allvarligt hinder under provet
4.1 Allvarligt hinder
Under sök eller drev kan inträffa ett allvarligt hinder, som
hunden inte rår för, vilket avbryter fortsatt utprovning.
4.2 Konstaterande av hinder
Om det finns anledning att misstänka att söket eller drevet
avbrutits av ett allvarligt hinder, bör domarna omedelbart
försöka utreda orsakerna till avbrottet och handla i enlighet
med domardirektiven. Det är domaren som avgör om det
kan anses som allvarligt hinder.

4.3 Speciella händelser
Eventuella stora rovdjurs och rovfåglars inverkan på
hundens beteende bör man alltid sträva till att reda ut för att
undvika felbedömning. Arten av djur antecknas i individuella
protokollet.
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5. Ändring av domarnas bedömning
Det är överdomarens uppgift att övervaka, att de regler och
direktiv som Kennelklubben godkänt, noggrant efterlevs
under provet. Det är överdomarens skyldighet att ändra
bedömningen, om han efter att ha följt provomgången eller
efter att ha hört prisdomarnas förklaring, är övertygad om att
bedömningen inte är rätt i förhållande till prestationen under
provet.
6. Ändringar i direktiven
Ändringar i dessa direktiv görs av Kennelklubben på
framställan av rasorganisationernas årsmöte.
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DIREKTIV FÖR DOMARE VID DREVPROV
Godkända av Kennelklubben 9.3.2011. I kraft från den
1.8.2011
1. Provgruppen
Provgruppen består av domarna och hundens förare. Till
gruppen hör också 1 – 2 utsedda domaraspiranter och
vägvisare.
Överdomaren skall för varje tillfälle godkänna de
utomstående personer vilka under gruppdomarens
överseende har tillstånd att följa med provgruppen.
1.1 Domarens uppgifter

1.

Domaren bör alltid, när han är på domaruppdrag,
ha med sig provreglerna och papper som visar
hans formella kompetens för uppgiften. Domaren
bör närvara vid överdomarens anförande.

2.

Reglerna bör bokstavligen följas. Domardirektiven
är riktgivande och domaren kan använda eget
omdöme om han kan motivera sitt
ställningstagande och detta inte står i strid med
reglerna och domardirektiven.

3.

Om väderleksförhållandena under provet
förändras så att hundens avprovande skulle stå i
strid med djurskyddsbestämmelserna bör
avprovningen avbrytas, man bör kontakta
överdomaren och överväga möjligheten att flytta
till reservområde.

4.

Domaren bör bedöma hundens arbete rätt, han får
inte låta tidigare kännedom om hunden, rykten,
hundförarens yttranden eller tidigare
provprestationer inverka på sin bedömning. Han
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skall beakta enbart vad han själv konstaterar och
bedömer vara rätt. Å andra sidan kan han efter
eget omdöme också som grund ha den andra
domarens observationer.
5.

Domaren bör undvika alltför snabba slutsatser och
alltför stor självsäkerhet. Han bör visa
anpassningsförmåga och smidighet i olika
situationer samt uppträda vänligt gentemot
provgruppens övriga medlemmar. Domaren bör
beakta hundförarens önskemål, om dessa inte
strider mot gällande regler, är orimliga eller verkar
störande på provets genomförande.

6.

Domaren bör, utan att störa hunden i dess arbete
under hela provet, följa möjligast nära vad hunden
gör under sök, drev och utredning av tappter. Han
bör inte blanda ihop olika egenskaper vid sin
bedömning.

7.

Hunden bör efter första drevomgången
uppkopplas och föras att söka ny hare.

8.

Utprovning av hunden bör ske inom det lottade
provområdet, om inte följandet av hunden för
provgruppen utanför området.

9.

Om förhållandena är så att hunden inte kan
avprovas inom det utlottade provområdet kan
gruppen flytta till reservområde. Gruppens
uppfattning om dålig harstam berättigar inte till
förflyttning. Gruppdomaren beslutar om förflyttning
till reservområde om inte överdomaren är
närvarande eller snabbt går att få tag på.
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10. Om hunden under provet råkar i fara är
medlemmarna i provgruppen skyldiga att genast
vidta åtgärder för att rädda den.
1.2. Gruppledarens uppgifter
1) Gruppledaren som utses av överdomaren, leder
gruppens verksamhet och svarar för att gruppen följer
provreglerna, givna direktiv samt god kennelanda.
Gruppledaren bör närvara vid överdomarens anförande,
såvida inte överdomaren, av särskild orsak, gett tillstånd till
frånvaro.
2) Gruppledaren ser till att domarna kontrollerar klockorna
före provet börjar. Han beslutar i sista hand över gruppens
generella färdriktning och fart, när och var hunden kopplas
lös och uppkopplas med iakttagande av hundförarens
rimliga önskemål. Gruppledaren ger direktiv om placering
och anvisningar för gruppens verksamhet. Han övervakar
och styr också domaraspiranternas arbete. Gruppledaren
ser till att personer som inte hör till provgruppen inte stör
provet eller domarnas arbete.
3) Gruppledaren har efter egen bedömning rätt att avbryta
avprovning av hund som under provet konstateras ha
skada. Om skadan anses vara av sådan art att hunden kan
fortsätta provet utan att detta strider mot
djurskyddsbestämmelserna kan avprovningen fortsätta.
4) Gruppledaren kallar vid behov domarna till överläggning,
gör jämförelse av domarnas anteckningar och räknar på
basen av dessa ut hundens sökarbetstid, kvarvarande
sökarbetstid samt drevtiden. Gruppledaren räknar också
medeltalet av de siffror domarna gett för de olika positiva
och negativa egenskaperna, jämför dessa med
tilläggsuppgifternas siffror och överlägger vid behov med
andra domaren om bedömningen.
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5) Efter att provomgången är slut och när
bedömningskorten är färdigt ifyllda, visar gruppledaren
dessa för hundföraren.
6) Gruppledaren överlämnar bedömningskorten åt
överdomaren och ger en muntlig redogörelse över provets
olika händelseförlopp och bedömningsgrunderna. Domarna,
domaraspiranterna och hundens förare bör då närvara.
Domarna bör för sin del kontrollera att anteckningar gjorda i
det individuella provprotokollet är rätt utförda, och bekräfta
dessa med sin namnteckning.
1.3 Direktiv för hundförare.
Hundens förare, med vilken avses hundägaren eller hans
representant, bör följa de direktiv överdomaren,
gruppledaren och domaren ger.
Hunden bör ha samma förare under hela provdagen. I
nödfall godkänner överdomaren byte av förare.
Hundens förare får inte på något vis hjälpa sin hund och
inte utan tillstånd av domaren blanda sig i hundens arbete
eller koppla upp hunden förutom när han avstår från provet.
Hundföraren har rätt att besluta om omgången skall
slutföras eller om man skall övergå till andra provomgången
i det fall att första provomgången slutar i allvarligt hinder.
Om sista provomgången avbryts av allvarligt hinder har
hundföraren rätt att besluta om omgången skall slutföras
eller om man skall avbryta provet.
Hundens förare har rätt att framföra rimliga önskemål
exempelvis om färdriktning och fart, men han får inte med
upprepade önskemål, eller på annat sätt störa domarens
verksamhet.
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Om föraren inte följer givna instruktioner, bryter mot
reglerna, stör domaren eller annars uppträder på ett sätt
som strider mot god sed, eller om utomstående personer
vilka på hundförarens begäran fått tillstånd av överdomaren
att närvara, inte följer givna instruktioner eller stör
avprovningen och domarnas arbete, kan gruppledaren
utesluta hunden från vidare avprovning och så snart tillfälle
härtill ges åt överdomaren meddela om och motivera
grunderna för det som skett.
Om föraren avstår från provet, bör han omedelbart meddela
gruppledaren om detta. Det är möjligt att avstå under tiden
från att lottningen bekräftats tills hundens avprovning
avslutats.
Om hundföraren har annan uppfattning än domarna om
händelserna, kan han meddela sin avvikande åsikt i
provmarken till domarna och på centralplatsen till
överdomaren.
Det bör råda en god och förtroendefull anda mellan domare
och hundförare under provet.
2. Provdomarnas verksamhet under provets olika
skeden
2.1 Bedömning av hundens arbete.
De två främsta egenskaperna för en drivande hund är
förmågan att finna villebråd och att kunna driva det också
under lång tid. Drevsättet för en god jakthund är sådant att
man ofta får syn på drevdjuret.
Hunden bedöms under två skilda provomgångar. Det som
noterats om hundens arbete och egenskaper under en
provomgång får inte inverka på bedömningen under den
andra omgången.

23

Domaren bör under dagens lopp göra anteckningar i sitt
domarkort och mellanbedömningar av hundens egenskaper
i hjälptabellen, samt räkna ut och anteckna kvarvarande
söktid på reserverad plats.
Hundens kondition eller ålder inverkar inte på
bedömningen.
2.2 Allvarligt hinder
Som allvarliga hinder anses följande situationer, vilka kan
orsaka uppkoppling av hunden och förflyttning:
1) Om drevdjuret går i gryt eller gömmer sig på sådan plats
att hunden inte själv kan få det i rörelse. Gruppen får heller
inte heller göra det.
2)Om hunden under söket eller drevet går till sådan plats
där hunden, både enligt domarens, och hundförarens
uppfattning sannolikt råkar i livsfara, ss. livligt trafikerad väg,
järnväg, svag is mm.
3)Hunden tar fast drevdjuret.
4)Någon skjuter drevdjuret.
5)Främmande hund avbryter söket eller drevet.
6) Om annan hund förenar sig i drevet innan det gått 60
minuter av drevarbetstiden. Ifall minst 60 minuter av tiden
som använts för drevet gått, och man inte, trots försök,
lyckats få den andra hunden uppkopplad eller att lämna
drevet, kan avprovningen fortsätta, om den andra hundens
närvaro inte i större utsträckning varit till nytta eller skada.
7) Om drevet börjar så sent att ljuset inte räcker till att följa
drevet, avbryts provomgången efter mörkrets inbrott.
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Ett drev som börjat på kvällen bör dock inte i förtid avbrytas
vid mörkrets inbrott, om minst 60 minuter av tiden som
använts för drevarbetet pågått i dagsljus, och domarna
anser sig med den erfarenhet de fått under den ljusa tiden,
kunna bedöma hunden riktigt också utan dagsljus.
8) Om hunden konstateras söka eller driva annat djur än
hare.
Domaren har rätt att godkänna söket eller drevet på haren i
det fall att han med säkerhet kunnat konstatera när det
övergick till sök på eller drev av annat djur.
Med annat djur avses inte klövdjur.
9) Om ett stort rovdjur eller rovfågel på området stör
hundens verksamhet eller utgör en uppenbar fara för
hunden.
Också någon annan, av hunden oberoende situation, som
domarna godkänner kan anses som allvarligt hinder.
Om ett allvarligt hinder lett till uppkoppling av hunden, får
hundföraren välja plats för släpp.
Tid som åtgår för allvarligt hinder
Tiden som går åt för avbrott vid allvarligt hinder räknas inte
in i sök- eller drevarbetstiden.
När hindret har börjat avgör domaren vid tillfället ifråga, med
hänsyn till sina noteringar.
Till den tid som åtgår för avbrottet vid allvarligt hinder hör
också tiden för att koppla upp hunden och tiden för
förflyttningar. Att ta fast hunden, förflytta sig och släppa igen
bör göras utan dröjsmål.
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När drevet avbryts av allvarligt hinder kan hundföraren
bestämma om man skall fortsätta drevet ut eller övergår
man till nästa omgång, om denna ännu inte tagits.
Om sista omgången av provet avbryts av allvarligt hinder,
kan hundföraren bestämma om man skall fortsätta till slutet
eller avbryta provet.
Om hundföraren besluter fortsätta provomgången till slut,
får hunden söka en ny eller redan jagad hare. Den tid som
går åt till söket räknas in i söktiden. Hunden får driva den tid
som återstår av drevtiden av pågående drev. Sök och drev
bedöms till alla delar enligt reglerna och domardirektiven.

2.3. Verksamhet under söket
Att släppa hunden direkt på nattspår bör undvikas för att
man skall kunna bedöma sökets alla delmoment och
hunden skall ha möjlighet att få söksiffra också för sök utan
nattspår.
Hunden bör vid andra söket släppas på sådant ställe att
samma hare inte upprepat blir jagad under provdagen.
Gruppledaren bör avgöra i vilket skede och hur domarna
sprider ut sig i terrängen för att följa hundens sök och
upptag utan att störa hunden.
Sök på annat djurslag än hare bedöms inte. Om söket
konstateras vara på räv, eller annat djurslag, kopplas
hunden upp. Se Allvarligt hinder, avsnitt 2.2.8.
Om söket resulterar i sök eller drev av annat drevdjur,
bedöms det endast till den del som man hunnit konstatera
vara sök på hare. I bedömningskortet och i det individuella
provprotokollet antecknas vilket djur det varit fråga om.

26

2.4 Verksamhet under drevet.
När drevet börjar bör gruppledaren ge sådana direktiv för
gruppens samarbete, så att man får en så tillförlitlig
bedömning som möjligt av hundens arbete och kan följa
drevets gång. Även drev som avlägsnar sig långt bort, bör
uthålligt följas. Genom domarnas energiska strävanden,
planmässiga förflyttningar, skickliga utposteringar i marken,
bör gruppen sträva till, att domarnas observationer
kompletterar varandra och sålunda ger en rätt bild av
händelsernas förlopp. Domarna söker sig till
observationsställen såsom jägarna till passplatserna.
Domaren bör bemöda sig om att snarast möjligt konstatera
om hunden driver hare som är i rörelse, eller något annat
djur, eller om den eventuellt ger skall på nattspår eller utan
spår. Han bör försöka få syn på drevdjuret och hunden
samt göra spårobservationer.
Domaren bör bemöda sig om att få reda på hundens
drevsätt, drevsäkerhet, skallegenskaper, kvaliteten på dess
tapptarbete och arbete vid hinder samt övriga egenskaper
som hunden uppvisar under drevet. Om hunden börjar
skalla inom ett snävt område, bör dess arbete alltid genast
kontrolleras.
När 40 minuter gått sedan tappten börjat kan provgruppen
på förarens begäran, utan att koppla upp hunden förflytta
sig inom provområdet så att hunden har möjlighet att hitta
ett nytt drevdjur. Beslut om förflyttning kan göras när
bedömningen av hundens egenskaper vad tappten beträffar
är klar och det inte lönar sig med fortsatt tapptutredning.
Om hunden har tappt och börjar söka på ny hare, bedöms
söket till alla delar enligt sökdirektiven, men söktiden räknas
in i drevarbetstiden. Man bör i alla fall vara absolut säker på
att den söker på ny hare.
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Om hunden ger skall på tappt får detta inte blandas ihop
med eventuell löshet på sök.
Även om domaren under drevets lopp så ofta som möjligt
skall försöka få hare och hund inom synhåll för att kunna
avgöra avståndet mellan dessa, bör han inte störa vare sig
hunden eller haren under sina förflyttningar och utpostering.
När haren är nära gruppen bör dess medlemmar stå
orörliga och sedan avlägsna sig tillräckligt långt åt sidan
innan hunden kommer, så att man inte stör dess arbete.
Domarna bör undvika att placera sig på ställen var haren
springer, och inte i onödan röra sig där var drevet upprepat
rör sig, utan hålla sig lämpligt på sidan om dessa, så att
man bättre kan bedöma händelserna.
Trots att man inte under drevet kunnat se varken hare eller
dess spår, anses hunden drivit hare, om inte domarna har
grundad orsak att tro att drevdjuret varit annat än hare.
2.5 Drev av klövdjur
Om hunden under avprovningstiden börjar driva klövdjur bör
gruppen enligt bästa förmåga försöka koppla upp hunden.
Om detta inte lyckas följs drevet, även efter att
provomgången slutat, utnyttjande olika sätt att följa med
det, även om man inte skulle höra drevet, tills domarna är
övertygade om det leder till uteslutning eller inte.
2.6 Drev av främmande hund
Om en hund från en annan provgrupp, med drev kommer in
på provområdet, bör domaren anteckna dess drevminuter,
om detta inte stör hans uppgifter eller arbetet för den hund
som hans provgrupp bedömer. Noteringarna från den
främmande hundens drev överlämnas till gruppdomaren för
ifrågavarande provgrupp, eller till överdomaren för uträkning
av drevtiden.
2.7 Fastställande av föret
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Föret anses vara snöföre när det på provmarken finns så
mycket snö, att man med synen utan besvär nästan
oavbrutet kan följa harens löpa där drevet går. Hårt
snölager anses också som snöföre, även om man inte med
synen kan följa spåret.
Föret fastställs av domarna i provområdet. Då
meningsskiljaktigheter uppstår, eller i oklara fall fastställer
överdomaren föret.
Resultatet anses uppnått på snöföre när hunden jagat
åtminstone ett av dreven på snöföre.
Som snödjup antecknas det inte bärande snötäcket där
hunden arbetar.
3. Ifyllande av bedömningskortet
3.1 Allmänna direktiv
Domaren skall noggrant fylla i sitt bedömningskort.
Domaren fyller i två bedömningskort under provdagen, om
hunden har söktid kvar efter att första drevet avslutats.
Domarna bör ha med ett extra kort ifall detta skulle
behövas.
Domarna bör införa allmänna uppgifter om provet, som;
provmarker, datum, hund och hundförare på
bedömningskortet redan före provomgången börjar.
Efter att hunden första gången släppts under
provomgången antecknas i övre hörnet kvarvarande söktid
samt i vänstra marginalen av minuttabellen klockans timtal.
Övriga anteckningar för bedömningen bör göras i
hjälpkolumnerna vartefter händelserna under provet
slutgiltigt är konstaterade. I enlighet med detta allmänna

29

direktiv, antecknas hundens släpptider, när drevet börjar,
när man sett drevdjuret eller hunden, samt alla övriga
händelser som berör provet.
3.2 Nedteckning av drevet
Drevet ritas i minuttabellen på så sätt att dess kvalitet
omedelbart kan konstateras: Ett flytande drev med ett
kontinuerligt streck (__________________), ett hackigt med
avbrutet streck (- - - - - - ) ett enstaka skall med punkt och
drev överfört från andra domarens kort med sågtandstreck
(vvvvvvv ). Enstaka skall räknas inte in i drevtiden om man
inte kan konstatera att hunden avancerar på drevlöpan.
Om en vinddrivande hund driver på sidan av spåret eller
spårnoga följer ett spår som den tidigare drivit i vind, är
detta inte löshet på drev. Den spårnoga delen av drevet
godkänns ändå inte som drev.
Domarna bör sträva till så stor noggrannhet som möjligt vid
ifyllande av drevets förlopp i minuttabellen. I minuttabellen
antecknas också orsak till tappten, om denna är känd.
Dessutom alla andra noteringar om drevet ss. tidpunkt och
typ av fel som hunden gjort, när drevdjuret eller hunden
setts, samt hundens arbete i svåra förhållanden eller vid
hinder.
3.3 Egenskaperna och tilläggsuppgifterna
När avprovningen slutförts, görs sifferbedömningen och
tilläggsuppgifterna fylls i. När siffrorna antecknas beaktar
man bedömningarna som gjorts i hjälpkolumnen och
anteckningar som gjorts i tilläggsuppgifterna. Den slutliga
bedömningssiffran för egenskapen är domarens totala
intryck av egenskapen under provomgången.
Bägge domarna ger egenskapspoäng i hela siffror.
Gruppens poäng blir medeltalet av dessa.
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Tilläggsuppgifterna ger uppgifter om yttre förhållandena
kring provet, beskriver hundens egenskaper och är
domarens hjälp vid bedömning av egenskapspoängen.
4. Bedömning av hundens egenskaper
Egenskaperna bedöms skilt för varje provomgång med hela
siffror så att man enligt uppfattning bedömer positiva poäng
enligt skalan: 1 – 10
utmärkt
mycket bra
bra
försvarligt
svagt

9 eller 10
7 eller 8
5 eller 6
3 eller 4
1 eller 2

Vid bedömning av negativa egenskaper beaktas summan av
bägge domarnas separata men samstämmiga uppfattning.
Om man konstaterar att hunden inte uppvisar negativa
egenskaper, eller om felet är så ringa, att det inte ger
anledning
till
minuspoäng,
antecknas
(0)
i
bedömningskolumnen.
Om någon egenskap inte kan bedömas, antecknas streck (-)
i bedömningskolumnen.

4.1

. Sök 1 – 10

Allmänt
Vid bedömning av söket, bedömer man hundens förmåga att
hitta nattslag samt dess effektivitet vid arbete på nattslag eller
hundens förmåga att få upp utan nattspår i provområdet.
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Att snabbt få upp hare är som regel tecken på ett effektivt
sök. Om man inte kan följa med sökarbetet, bedöms söket
med hänsyn till söktiden och avståndet till upptaget.
Att släppa direkt på nattspår bör undvikas, för alla delar av
sökarbetet skall kunna bedömas och hunden kunna ges
möjlighet att få bra sökpoäng.
Söket bedöms tudelat, sök utan nattslag och arbete på
nattslag, bägge med skalan 1- 5. Sökpoängen behöver inte
nödvändigtvis vara deras summa utan den slutliga
sökpoängen ges med vägledning av de siffror man antecknat
i hjälpkolumnen och tilläggsuppgifterna.
Sök utan nattspår 1 - 5
Man strävar till att alltid bedöma hundens arbete utan
nattslag. Man försöker uppskatta hundens förmåga att hitta
nattspår eller att få upp haren utan nattslag i området.
Bra:

Dåligt:

beslutsamhet och iver, bra samarbete med
hundföraren, hittar snabbt nattspår,
förnuftighet i arbetet, hunden rör sig med
lämplig vidd och självständigt.
närsökt, söker inte självständigt.

Effektivitet på nattslag 1 - 5
Bedöms resultat och effektivitet för arbetet på nattspår.
Bra:

säker, förnuftig avancering på nattslaget, effektivt
upptag

Dåligt:

långsamt, rotande eller hafsigt arbete, tappar bort
nattslaget

4.2 Skall 1 – 10 poäng
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Allmänt
Vid bedömning av skallet tas hänsyn till dess hörbarhet och
övriga egenskaper. Man gör anteckningar i hjälptabellen och
tilläggsuppgifterna och bedömer skallpoängen med dessa
som grund.
Som grund för bedömningen har man skallets hörbarhet.
Övriga egenskaper för skallet antingen höjer eller sänker
skallpoängen.
Förutsättning för att kunna ge bra siffra (5-6) för skallet är
ändå att skallets hörbarhet är så bra att man utan besvär kan
följa med drevet.
Om man inte haft drev, eller inte hört det, ges streck (-) i
stället för siffra.
Hörbarhet 1 - 5
Hörbarheten är skallets viktigaste egenskap. Vid
bedömningen bör det avstånd som bedömningen görs på
samt yttre förhållanden som formen på landskapet och dess
växtlighet, vind och vindriktning samt snöförhållanden.
Övriga egenskaper för skallet 1 - 5
Man bedömer skallets passion,
mångtonighet och könsprägel.

intensitet,

täthet,

Med passion avses om man med vägledning av skallet kan
avgöra avståndet mellan hund och drevdjur.
Med intensiteten avspeglas drevets hets, spänning och
inlevelse. Ett intensivt skall gör drevet njutbart.
Med täthet på skallet avses hur riklig skallgivningen är.
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Med mångtonigheten bestäms hur många tonarter skallet
består av.
Med könsprägeln avses att man med vägledning av skallet,
oberoende av dess tonart, kan avgöra om det är en tik eller
hanhund.
4.3

Drevförmåga 1 - 10

Allmänt
Drevsättet för en bra jakthund är sådant att man ofta får se
drevdjuret. Bra kontakt med haren, farten anpassad till
förhållandena och få avbrott också vid långa drev är tecken
på bra drevförmåga.
Om många tappter uppkommer på grund av hundens
arbetssätt, om den driver hafsigt, eller för snabbt för sin
drevförmåga, eller om hunden driver sakta eller om den fort
tappar haren utan att finna den på nytt är drevförmågan
försvarlig eller svag.
Vid bedömningen tas hänsyn till verkliga drevtiden, vilken
fås genom att från drevarbetstiden dra bort avbrott under 5
minuter samt tappterna.
Om drevdjuret går på väg, söker sig till hinder eller visar sig
vara en liten hare som ofta gömmer sig, skall detta tas
hänsyn till vid bedömningen av drevförmågan. Om
drevförmågan är utmärkt eller mycket bra, kan hunden driva
på trafikerad väg och vid hinder eller svårdriven hare.

4.4 Jaktlust
Allmänt
Självständigt och ivrigt sökarbete, uthålligt drev- och
tapptarbete hör till hundens viktigaste egenskaper. Ett
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uthålligt och envetet arbete under alla omständigheter,
oavsett ansträngning eller trötthet visar på utmärkt jaktlust
hos hunden.
När man bedömer hundens jaktlust, tas i beaktande hur den
arbetat när det inte finns spår i markerna eller vid långa
tappter efter långa och ansträngande sök eller drev. Man bör
också beakta om förhållandena är speciellt svåra.
Som normalt krav på jaktlusten förutsätts att hunden
självständigt söker nattspår, reder ut tappter och kan utföra
ett självständigt drevarbete. Att hunden rör sig lugnt och
målmedvetet skall inte tolkas som brist på jaktlust. Hundens
ålder eller kondition inverkar inte på bedömningen.
Om man kan konstatera eventuell anmärkning på jaktlusten
antecknas detta i tilläggsuppgifternas punkt 40 och 41.
Hundens jaktlust bedöms enligt vad man under hela
provtiden noterat om hunden i bedömningskortets punkt 42
vid sista provomgången för dagen.
Om tilläggsuppgifternas punk 42 bedömts med 4 eller 5 bör
inte finnas anteckningar varken i punkt 40 eller 41.
Om hunden helt vägrar att arbeta utesluts den med
gemensamt beslut av bägge domarna. På bedömningskortet
och
individuella
protokollet
antecknas
i
anmärkningskolumnen 42 = utesluten.
Jaktlust under söket
Jaktlusten bedöms både vid sök utan nattslag och vid arbete
på nattslag.
Vid bedömningen tar man hänsyn till hur besvärliga
förhållandena är, tid som söket pågått, nattspårets längd
samt hundens iver, uthållighet och självständighet, men om
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hunden uppvisar den minsta brist i jaktlusten, drar detta alltid
ner siffran.
Jaktlust under drevet
Jaktlusten bedöms både under drevet och vid tapptutredning.
Vid bedömningen tar man hänsyn till hur långt drevet och
tappterna är samt hur besvärliga förhållandena är, men om
hunden uppvisar den minsta brist i jaktlusten, drar detta alltid
ner siffran.

4.5 Löshet på sök 0 - 10 poäng
Allmänt
Hunden är lös på sök om den skallar på nattslag eller utan
spår innan haren lämnat legan.
Skallgivning under söket bedöms alltid som löshet på sök,
tills man kunnat konstatera annat.
Vid bedömningen bör hänsyn tas till hur rikligt och hur länge
hunden skallat.
Minuspoäng för löshet på sök ges inte, om skallgivningen är
lindrig till naturen och begränsas till tio skall.
Om omgångens sök består av flera sök på olika harar, ges
minus för löshet för den del av söket som gett mest
minuspoäng.
Om hunden är så lös att domarna inte kan avgöra om den
driver hare eller väcker, skall den uteslutas från provet.
Bedömning av löshet på sök
För löshet på sök ges minuspoäng enligt följande:
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Lindrigt: ger glesa skall och med långa pauser (6
minuter/poäng)
Störande: korta
minuter/poäng)

skallserier

eller

enstaka

skall

(4

Vilseledande: skallserier som påminner om drev (2
minuter/poäng)
Vid bedömning av löshet på sök beaktas endast de minuter
när felet har förekommit.
4.6 Löshet på drev

0 – 10

Allmänt
Löshet på drev visar hunden, när den skallar på spår den
redan drivit, utan spår, i bakspår eller under normala
förhållanden på över 20 min. gammalt spår, vilket den inte
förmår säkert hålla.
Poängavdrag för löshet på drev görs inte åt hund som ger
skall några gånger då den lämnar drevlöpan.
Med drev på bakspår förstås när hunden med skall
avancerar efter hare som är i rörelse, i fel riktning, på spår
som den inte tidigare drivit,.
Konstaterande av löshet på drev förutsätter att man sett
händelsen.
Stänkhare är en hare som skrämts upp och vars spår också
kan vara äldre. När hunden börjar skalla på stänkhare har
drevet börjat eller fortsätter.
Skall på säkert konstaterad stänkhare räknas som drev, om
hunden förmår följa haren. Om hunden skallar på spår av
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stänkhare som den inte kan följa är det fråga om löshet på
drev.
Om hunden är så lös att domarna inte får klarhet i om den
driver hare eller om den skallar löst, skall den uteslutas från
provet.
Bedömning av löshet på drev.
För löshet på drev ges negativa poäng enligt följande:
Lindrigt: enstaka skall under tappt, (3 minuter/poäng)
Störande: skallserier på tappt, (2 minuter/poäng)
Vilseledande: repeterar redan driven löpa, jagar i bakspår
eller skallar utan spår, (1 minut/poäng)
Då minuter för löshet på drev räknas, beaktas enbart de
minuter där felet förekommit.
4.7 Bedömning utan drev
Om hunden inte får drev under provomgången, bedöms
endast söket och löshet på sök. För övriga egenskaper
antecknas streck (-).

5. Tilläggsuppgifter
Allmänt
Endast det som konstateras bedöms. Bedömningen bör
vara i rätt förhållande till egenskapspoängen som getts.
Vardera domare bedömer enskilt och i enlighet med
följande huvudregel om inte senare annat anges:
5 = utmärkt
4 = mycket bra
3 = bra
2 = försvarlig(t)
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1 = svag(t)
Domaren antecknar tilläggsuppgifterna med kryss eller hel
siffra.
FÖRHÅLLANDENA
11. Barmark
12. Snöföre, lösa snötäckets tjocklek i cm.
13. Måttlig eller hård vind
14. Torrt före
15. Fuktigt före
16. Medelmåttligt eller hårt regn
17. Temperatur, anges i grader oC.
18. Provmarken
Vid bedömningen beaktas förutom hartillgången, sådant som
försvårar drevet, ex. vägar, plogade hyggen, plogland,
vattenhinder, kala berg eller frodig växtlighet. Också
maskiner eller andra anordningar som är i användning på
området kan störa hundens arbete.
5= mycket bra
4= bra
3= tillfredställande
2= Försvarlig
1= Svag
SÖKET
20. Sökets vidd utan nattslag
Bedömningen avspeglar endast egenskapen, utan att ta
hänsyn till vad som är bra eller dåligt.
5 = mycket vidsökt, håller ingen kontakt
4 = vidsökt
3 = medelmåttlig, normal sökvidd
2 = söker i närheten av provgruppen
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1 = söker inte självständigt
21. Spårningssätt
Bedömningen avspeglar endast egenskapen, utan att ta
hänsyn till vad som är bra eller dåligt.
5 = helt med vindvittring
4 = för det mesta med vindvittring
3 = växlande
2 = för det mesta spårnoga
1 = helt spårnoga
22. Arten av löshet på sök
5 = mycket lindrig
4 = lindrig
3 = störande
2 = vilseledande
1 = så riklig att man inte vet om hunden driver eller skallar
löst
SKALLET
30. Hörbarhet
5 = utmärkt
4 = mycket bra
3 = bra
2 = försvarlig
1 = svag
31. Passion
5 = utmärkt
4 = mycket bra
3 = bra
2 = försvarlig
1 = svag
32. Intensitet
5 = utmärkt
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4 = mycket bra
3 = bra
2 = försvarlig
1 = svag
33. Täthet
5 = utmärkt
4 = mycket bra
3 = bra
2 = försvarlig
1 = svag
34. Mångtonighet
5 = helt mångtonigt
4 = för det mesta mångtonigt
3 = tvåtonigt
2 = för det mesta entonigt
1 = entonigt
35. Könsprägel
5 = helt klar
4 = klar
3 = oklar
2 = fel
1 = helt fel
36. Beaglens skall
Siffran anger endast egenskapen utan att ta ställning till vad
som är bra och vad som är dåligt
5 = inte i användning
4 = skallande
3 = till största delen skallande, delvis ylande
2 = till största delen ylande, delvis skallande
1 = ylande
JAKTLUSTEN
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40. Jaktlust under söket
5 = smärre anmärkning vid sök utan nattslag
4 = liten brist vid arbete på nattslag
3 = klar ovilja vid sök utan nattslag
2 = söker inte självständigt utan nattspår i området
1 = lämnar nattspåret och är ovillig att arbeta
41. Jaktlust under drevet
5 = smärre anmärkning vid lång tappt
4 = smärre brist på tappt
3 = klar ovilja under tapptarbetet
2 = lämnar tapptarbetet och är ovillig att arbeta
1 = lämnar drevet och är ovillig att arbeta
42. Jaktlust under provet
5 = Hunden arbetar oförtröttligt och ivrigt under ansträngande
eller svåra förhållanden genom hela provet
4 = Hunden arbetar oförtröttligt och ivrigt under hela provet
3 = smärre anmärkning på hundens jaktlust under sök- eller
drevarbetstiden
2 = hundens jaktlust har sådana anmärkningar att det
inverkar menligt på provets utförande
1 = hunden har så klart bristfällig jaktlust att provet inte kan
genomföras
DREVET
50. Drevförmåga
5 = utmärkt flytande drev med endast få avbrott. Hunden
har bra kontakt med drevdjuret. Verklig drevtid över 110
minuter.
4 = ett drev som flyter mycket bra. Hunden har bra kontakt
med drevdjuret. Verklig drevtid över 90 minuter.
3 = ett drev som flyter bra. Hunden har bra kontakt med
drevdjuret. Verklig drevtid över 60 minuter.
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2=

1=

ett försvarligt flytande drev. Avancerar dåligt eller
drevet blir kort eller dålig kontakt med drevdjuret.
Verklig drevtid under 60 minuter.
dåligt flyt på drevet eller att hunden driver med gångfart.
Dålig kontakt med drevdjuret, drevet tar slut vid första
tappt eller verkliga drevtiden blir under 30 minuter.

51. Fart
Bedömningen avspeglar egenskapen
5 = växlande, anpassar farten efter situationen
4 = snabb
3 = medelmåttlig
2 = långsam
1 = mycket långsam (går)
52. Arbete på väg och vid hinder
5 = driver utan avbrott trots hinder eller på trafikerad väg
4 = korta avbrott vid hinder eller på trafikerad väg
3 = klarar snabbt upp tappter, förmår driva på skogsbilväg
2 = klarar ut tappter, kan driva på skogsbilväg om den
ligger nära drevdjuret
1 = drevet slutar vid hinder eller minsta väg
53. Spårningssätt
Bedömningen avspeglar egenskapen
5 = helt med vindvittring
4 = för det mesta med vindvittring
3 = växlande
2 = för det mesta spårnoga
1 = helt spårnoga
54. Skallbenägenhet
Antecknas största noterade avstånd i minuter mellan
drevdjur och hund när hunden skallar.
55. Arten av löshet på drev
5 = lindrig, enstaka skall på tappt
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4 = störande, skallserier på tappt
3 = vilseledande, repeterar drivet spår
2 = vilseledande, driver i bakspår
1 = vilseledande, skallar utan spår
56. Notering av drevdjuret
Antecknas hur många gånger man sett drevdjuret.

ÖVRIGA EGENSKAPER
60. Drev av andra djur och klövdjur
I referenskolumnen på individuella provprotokollet samt på
bedömningskorten anges vilket djur det är fråga om.
5=
4=
3=
2=
1=

hunden inte alls intresserad.
jagar bort och följer en kortare sträcka, kommer själv
tillbaka.
driver, kommer tillbaka på inkallning.
driver, kommer inte tillbaka på inkallning.
hunden tar upp från kallnat spår, driver fast och
kommer inte tillbaka på inkallning.

61. Lydnad
5 = kommer på inkallning från drev utom synhåll
4 = kommer på inkallning från tappt eller nattspår utom
synhåll
3 = kommer på inkallning från nära håll när hundföraren är
i närheten
2 = kommer inte på inkallning
1 = låter sig inte kopplas
Notering av stora rovdjur och rovfåglar antecknas i
anmärkningskolumnen på bedömningskortet och
individuella provprotokollet, om de inverkat menligt på
provet.

44

6. Ändringar i direktiven
Ändringar i dessa direktiv görs av Kennelklubben på
framställan av rasorganisationernas årsmöte.
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DIREKTIV OCH SKYLDIGHETER FÖR
ÖVERDOMARE VID DREVPROV
I kraft från den 01.08.2011.
Direktivets omfattning, ändamål och upprätthållande
Dessa direktiv gäller prov enligt regler för drevproven,
paragraferna 3 och 5.
I dessa direktiv beskrivs tillvägagångssättet för anpassning
av de centrala uppgifterna, ansvar och befogenheter som
överdomare har vid drevprov vilka Kennelklubben har
fastställt.
För uppdateringen av dessa direktiv ansvarar SAJ-FSK.
Granskning, godkännande och distribution sköts av SAJFSK och SBJ-FBK tillsammans.
Allmänt
1. Överdomare vid drevprov skall vara medlem i
Kennelklubben samt antingen i SAJ-FSK eller
SBJ-FBK, och vara auktoriserad av
Kennelklubben.
2.

För att bibehålla sin rätt att fungera som
överdomare bör han delta i överdomarnas
fortbildningskurs åtminstone varannan gång.

3.

Det är överdomarens plikt att övervaka att man vid
provet noggrant följer Kennelklubbens regler för
drevprov, och se till att bedömningen utförs så
enhetligt och rättvist som möjligt. Överdomaren
skall också övervaka rättsskyddet för alla som
deltar på provet.

Åtgärder före provet
1. Överdomaren bör försäkra sig om att hundarna är
anmälda inom den tid som direktiven anger.
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2.

Han bör förbereda ett anförande i början av
provet. Anförandet får räcka högst 20 minuter. I
anförandet bör beaktas fortbildningsaspekter.

3.

Tillsammans med provfunktionären före provet
granska domarnas kompetens, hundarnas
vaccinationsintyg och ID märkning.

4.

Överdomaren kan, på grundad orsak, godkänna
att också personer som inte hör till provgruppen
får närvara i provområdet ( tex. Hundägare, tolk,
familjemedlem el. dyl.)

5.

Fastställa domarnas utplacering i provmarkerna
och utnämna gruppdomare.

6.

Om man hamnar att uppskjuta provet, skall
överdomaren tillsammans med provbestyrelsen
besluta om ny tid för provet. Den nya tidpunkten
skall meddelas både tävlande och den som
beviljat provet. Vid tvåveckorsprov godkänner
överdomaren flyttning av hundens avprovningsdag
(se Bilaga 4 och 6).

Åtgärder under provet
1.

Överdomaren bör se till att lottningen sker absolut
opartiskt, och slutligen försäkra sig om att inget jäv
förekommer.

2.

Överdomaren bör inte fungera som sekreterare
eller domare i provgrupp förutom vid tvingande
omständigheter eller vid tvåveckorsprov.

3.

Överdomaren skall ange tid för släpp.
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4.

Överdomaren skall följa med hundarnas arbete i
markerna och domarnas bedömning och sträva till
att få kontakt med möjligast många provgrupper.

5.

Överdomaren lyssnar på provgruppens
redogörelse, granskar bedömningskorten samt
fastställer bedömningen och prisvalören.
Hundföraren har rätt att närvara vid tillfället.

6.

Överdomaren bör ändra domarnas bedömning i
det fall att han efter att själv ha följt med hunden
under provet eller efter att ha hört domarnas
redogörelse, är övertygad om, att bedömningen
inte står i rätt förhållande till hundens prestation.

7.

Överdomaren bör granska att sekreteraren gör
alla noteringar och uträkningar rätt i individuella
provprotokollen. Alla provomgångar bör absolut
noteras i individuella provprotokollet.

8.

Före kungörande av resultaten granskar
överdomaren resultaten och bekräftar protokollen
med sin namnteckning och överdomarnummer.
Överdomaren ser till att hundföraren får sin kopia
av individuella provprotokollet.

9.

Överdomaren avslutar provet med att hålla ett
slutanförande, där han berättar om vad han lagt
märke till om och under provet samt kungör
resultaten.

10. Överdomaren tar under provet emot eventuella
uttryck om olika uppfattning över händelserna,
försöker sätta sig in i situationen så noggrant som
möjligt och efter att ha hört de olika parterna
sträva till att få en lösning som skulle tillfredställa
alla. Om han inte lyckas med detta och ett skriftligt
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besvär görs enligt reglerna, bör överdomaren ge
sitt utlåtande till arrangerande förening inom tio
(10) dagar.

DIREKTIV FÖR PROVBESTYRELSEN
I kraft från den 01.08.2011
Direktivets omfattning, ändamål och upprätthållande
Dessa direktiv gäller prov enligt regler för drevproven, och
det beskriver tillvägagångssätt och fördelning av de mest
centrala uppgifterna vid proven.
För uppdateringen av dessa direktiv ansvarar SAJ-FSK.
Granskning, godkännande och utdelning görs av SAJ-FSK
och SBJ-FBK tillsammans.
Provbestyrelsen
Sammansättning:
Ordförande eller provchef
Jaktfogde, på samma gång viceordförande
Provfunktionär, sekreterare och kassör
Servicechef
Med hänsyn till provets storlek och lokala förhållanden kan
uppgifterna fördelas på flera, som:
Kassör
Transportansvarig
Ansvarig för inkvartering
Ansvarig för bespisningen
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Åtgärder före provet
1. Utse provbestyrelsen
2. Ansöka om provtillstånd
Typ av prov: allmänt eller begränsat
3. Beställning av tillbehör
Bedömningskort
Individuella provprotokoll
Provprotokoll (ADB 3 och ADB 4)
Regelböcker för drevprov
Kartor
4. Informering om provet
5. Förberedande möte för provkommittén
Reservering av provområden
Reservering av domare
Överdomaren och dennes suppleant
Reservering av lämplig centralplats
Fastställa deltagaravgift
Skaffa priser
Vandringspriser
Gåvor
Insamlingar
Anskaffningar
Tidningsannonser
Information om att inte störa provet
Fastställa samlingstid vid centralplatsen
(provbestyrelsen, deltagarna och överdomaren)
6. Mottagning av anmälningar
Tidigast 1 mån. senast 5 dagar före provet
Anmälningsavgiften bör medfölja
Meddelande till deltagarna om de får delta
7. Bekräfta domarna
2-3 reserver
8. Tillverka tavlor
Prov och resultattavla
9. Ifylls individuella provprotokollen med förhandsuppgifter
10. Slutligt möte för provkommittén
Hålls normalt på centralplatsen 2-3 timmar före provet
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Konstateras deltagarna och säkerställs att i varje
område finns en domare eller vägvisare som känner
området.
Fastställs slutgiltigt vilka provmarker och reservmarker som
skall användas
Placeras tillsammans med överdomaren preliminärt
domarna i provområdena
Granskas behörigheterna, också med beaktande av
kännedom om provmarkerna och domarnas förmåga att
röra sig snabbt i markerna vid behov
Konstateras bespisningen och övernattningar
Granskas hundarnas vaccinering och ID-märkning
Klargörs lokala förhållanden för överdomaren, vägfrågor
osv.
Åtgärder under provet
1. Provet inleds
2. Överdomarens anförande
3. Fastställs tid för löskoppling
4. Förklaring över markerna och lottning av hundarna,
med hjälp av kartor redogörs för provmarkerna,
förflyttningssträckor, farliga vägar och ev. strömfåror
osv. vid lottningen granskas domarna för varje
provområde med hänsyn till jäv och offentliggörs.
Utdelas bedömningskort åt domarna (också extra
kort)
5. Transport och vägledning av överdomaren i
markerna Grupperna skall inte ha information på
förhand vart överdomaren far, utan han granskar
verksamheten i flera marker och gör noteringar på
sitt eget bedömningskort.
6. Individuella provprotokollen fylls i och resultaten
räknas ut och granskas
7. Arrangera priser
8. Fylla i provprotokollet (Blankett ADB 3 o ADB 4) i tre
exemplar
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9.

Den del av individuella provprotokollet som
hundföraren skall ha delas ut före prisutdelningen
10. Kungörande av resultaten och prisutdelning
Åtgärder efter provet
1. Resultaten meddelas till pressen och
rasorganisationens hemsida
2. Protokollen skickas inom 7 dagar till distriktets
granskare av provprotokoll
3. Betalas uppkomna skulder

DIREKTIV FÖR HUNDFÖRARE
I kraft från den 1.8.2011
1. Vid drevprov utprovas hunden på hundförarens
ansvar
2.

Som hundförare på jaktprov kan vara en person som
har tillräcklig fysisk kondition.

3.

Hundföraren är under provet hundens officiella
representant, oberoende av hundens
ägoförhållanden. Hunden bör ha samma förare under
hela provdagen.

4.

Anmälan till prov bör göras inom den tid som
reglerna anger. Anmälan bör helst göras skriftligt
tillsammans med anmälningsavgiften om man inte
kommit överens om annat med provarrangören.

5.

Ange vilka domare du har i samband med anmälan,
om provanmälan förutsätter detta.

6.

Vid tvåveckorsprov bedöms din hund av de domare
du angett, varför du bör beakta jävreglernas
begränsningar. Åtminstone en av domarna skall ha
gruppdomarkompetens.
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7.

Vid tvåveckorsprov har du rätt att bestämma din
hunds avprovningsdag och föreslå att avprovningen
sker i den provmark som du anmält på förhand.

8.

Provarrangören meddelar hundägaren om hans hund
har blivit antagen till provet och om hunden deltar
meddelas högkvarter och tid samt
övernattningsmöjligheter och hur matfrågan är
ordnad.

9.

Kom i tid till provplatsen, senast ½ timme innan
överdomarens anförande.

10. Visa hundens registerbok, ägaruppgifter,
vaccineringsintyg och eventuella övriga handlingar
som behövs för provbestyrelsen.
11. Följ noggrant med överdomarens ordergivning
eftersom han ger förhållningsdirektiv för detta prov.
12. Hundföraren bör noggrant följa de direktiv som getts
vid överdomarens ordergivning, samt de direktiv som
domarna ger under provet.
13. Överdomaren kan, på grundad orsak, godkänna att
också personer som inte hör till provgruppen får följa
med hundens avprovning, om du så önskar.
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14. Framför dina önskemål beträffande platsen att koppla
loss hunden och färdriktningen. Kom ihåg att om
hunden släpps direkt på nattspår kan den inte få bra
sökpoäng.
15. Låt domarna utföra sin bedömning utan att störa dem
med överdrivna önskningar.
16. Berätta inte i onödan om hundens tidigare förtjänster
och provframgångar.
17. Domarna visar upp sina bedömningskort efter
provomgången. Berätta vad du anser om hundens
bedömning.
18. Kom ihåg att du får koppla upp hunden, endast med
domarens tillstånd, om du avstår från provet eller om
hunden råkar i fara.
19. Om du avstår från provet bedöms hundens alla
egenskaper till det ögonblick du meddelar om att du
avstår. Beslutet om att avstå gör du, ensam.
20. För domargruppen inom rimlig tid till provplatsen efter
att hundens avprovning har avslutats. Även om du
inte lyckats koppla upp hunden.
21. Du har rätt att närvara, när domarna överlåter sina
bedömningskort till överdomaren.
22. När du fått din kopia av individuella provprotokollet,
granska det noggrant. Om du upptäcker fel i detta så
ta kontakt med överdomaren före resultaten
offentliggörs.
23. Den bedömning som överdomaren godkänt och som
är gjord i enlighet med reglerna kan man inte besvära
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sig mot. Meningsskiljaktigheter av annat slag bör
genast anmälas åt överdomaren, och senast inom
det dygn när provet avslutas. Besvär som görs
senare behandlas inte.
24. Delta i provets avslutning.
25. Uppför dig gentemot domargruppen, vägvisare,
andra hundägare och alla andra som är närvarande
vid provet på sånt sätt som du önskar att de skulle
uppföra sig mot dig.
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BILAGOR TILL REGLERNA:
Bilaga 1

Rasenliga specialdirektiv för beagle
Vid bedömning av beaglens fart och vidd, bör beaktas att
det är fråga om en liten drivande hund. På grund av rasens
ursprung som koppeldrivare har en del individer större
kontaktbehov än raser där hundarna varit ensamdrivande.
Detta får inte verka nedsättande vid bedömningen av
jaktlusten, om dess arbete annars är klanderfritt med
hänsyn till jaktlusten.
Vid bedömning av beaglens skall när detta är till
övervägande del ylande (om domaren satt en 1:a eller 2:a i
tilläggsuppgifternas punkt 36), skall bedömningen mest ta i
beaktande skallets hörbarhet. Att skallet är ylande får inte
inverka på poängsättningen. Ylande eller skallande eller
dessas mellanformer har alla samma värde. Hörbarheten är
viktigast.
Priserna delas ut enligt reglernas § 15.4

Bilaga 2

Direktiv för att arrangera tvåveckorsprov
1.
2.

3.

Varje deltagande hund har endast en, förbestämd
provdag under provtiden.
Före provet börjar hålls överdomarpalaver.
Överdomaren kan endast godkänna tvingande
omständigheter som orsak för frånvaro från denna.
Hundens registerbok, vaccinationsintyg och IDmärkning granskas och registerboken returneras
genast.
Överdomaren godkänner provområde(n) och domarna
för hundarna efter att provbestyrelsen gett förslag,
samt bestämmer släpptiden.
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4.

Provområdena skall finnas inom rimligt avstånd från
centralplatsen eller överdomarens bostad (högst ca.
100 km).
5. Vilka dagar hundarna skall provas försöker man avtala
i samband med överdomarens anförande. Om detta
inte är möjligt för alla hundar, bör provtiden meddelas
överdomaren senast ett dygn på förhand. Samtidigt
ges köranvisning för överdomaren till den plats där
hunden skall avprovas
6. Avtalad provdag kan med överdomarens medgivande
flyttas om väderleken eller föret hindrar avprovningen
eller försvårar bedömningen, också om hunden eller
hundföraren blir sjuka eller skadar sig kan provdagen
flyttas.
7. Bedömningskorten levereras snarast möjligt till
överdomaren, i enlighet med den överenskommelse
som gjorts när provet inleddes. När provdagen
avslutats ger domargruppen per telefon en redogörelse
över provet och meddelar de egenskapspoäng och
drevminuter hunden fått.
8. Överdomaren kan vara domare om detta inte hindrar
övervakningen av andra provgruppers verksamhet.
9. Vid tvåveckorsprov placeras inte hundarna i
rangordning. På individuella provprotokollet antecknas
placeringen med PK ex. med PK/6.
10. När provet avslutats ordnas ett avslutnings- och
prisutdelningstillfälle, där resultaten kungörs för alla
deltagande hundar. Avslutningsmötet kan arrangeras
genast alla deltagande hundar har avprovats.
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ÖVRIGA BILAGOR
1. Direktiv för att fylla i bedömningskort för drevprov
1.

Använd blyertspenna, gör noteringarna klart och
noggrant. Kom ihåg att ett bra och noggrant ifyllt kort
ger en klar bild av händelser under provomgången. Om
anteckningarna skall ändras så sudda inte utan dra ett
streck över noteringen och gör en ny bredvid.

2.

Anteckna före provomgången börjar på kortet;
provdag, provområde, hund, hundförare samt uppgifter
om provomgången.

3.

Gör anteckningar om förhållandena under
provomgången först när den är avslutad. Gör en
genomsnittsbedömning av förhållandena under hela
provomgången.

4.

Anteckna i vänstra marginalen av söktabellen hela
timtalet för släpp.

5.

Anteckna i kortets övre kant den söktid som hunden
har till förfogande.

6.

Skriv in i söktabellen när hunden släppts, anteckningar
om hunden, när den hittar nattspår, vilka andra djur
som noterats samt eventuella störningar. Använd vid
behov anmärkningskolumnerna.

7.

Vid ett nytt sök efter en eventuell uppkoppling eller vid
sök efter allvarligt hinder noteras klockslaget i vänstra
marginalen. Om söktidens eller drevtidens minuttabell
inte räcker till används extra bedömningskort.

8.

För att underlätta sammanräkningen av söktiden kan
man använda strecken som finns till höger om

58

minuttabellen. Använd söktid samt söktid som kvarstår
noteras i sina egna fält.
9.

Om det konstateras att hunden är lös på söket eller
drevet, noteras i kolumnen den konstaterade tiden i
minuter. I övriga fall skrivs en nolla i kolumnen.

10. Anteckna när drevet börjar både på sök- och
drevtabellen, därefter kan den hittills använda söktiden
räknas ut. Gör timanteckningar för drevet i vänstra
marginalen lika som för söktabellen.
11. Dra streck som betecknar drevet över de lodräta
minutmarkeringarna med början och slut på rätt ställe.
Dra strecken så att de återspeglar hur drevet gått. Allt
som noteras under drevet skrivs in i drevtabellen.
Använd anmärkningskolumnen om utrymmet blir för
litet. Räkna ihop minuterna för varje rad, varefter
raderna räknas ihop.
12. Gör mellanbedömningar i hjälptabellerna, som sedan
kan vara till hjälp när slutliga egenskapspoängerna
skall bestämmas.
13. Uppskatta egenskapspoängen med hänsyn till hela
provomgången. Gruppdomarens kort är
uppsamlingskort där man sedan samlar alla medeltal
av egenskapspoängen. Den del av drevet som
gruppdomaren inte hört överförs till hans kort med s.k.
sågtandstreck. Från gruppdomarens kort överförs inte
tid till den andra domarens kort. Den överförda tiden
räknas med i minutsammanräkningen i högra
kolumnen.
14. Ange tilläggsuppgifterna med siffror i skalan 5-1,
förutom de uppgifter som berör förhållandena vilka
kryssas för eller fylls i med andra siffror. Rådgör med
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den andra domaren om tilläggsuppgifternas siffra
förrän de skrivs ner. Ta endast med de tilläggsuppgifter
som säkert kunnat fastställas. Gruppdomaren sätter
kryss i rutan för detta.
15. Granska till slut de noteringar som gjorts och
underteckna kortet.

2. Direktiv för att fylla i det individuella provprotokollet
1.

Använd vass pennspets. Kom ihåg att också
texten på den sista kopian skall vara läslig.

2.

Ha inte protokollblanketterna som underlag när
annat skrivs eftersom texten kommer på kopiorna.
Texta bokstäverna och gör dem tydliga.

3.

Fyll i provprotokollet fullständigt. De uppgifter som
berör hunden fås ur registerboken, vilken alltid
skall vara med på prov. Egentliga uppgifter från
provet tas från gruppdomarens bedömningskort
som överdomaren godkänt.

4.

Kom ihåg att uppgifterna i provprotokollet är
mycket intressanta för hundägarna och det som
skrivs ner kommer att användas som underlag för
bedömningen av hunden, både för avelsvärdering
och för andra intresserade. Var följaktligen
noggrann.

5.

Om en felaktig anteckning gjorts, dra streck över
den och gör ny korrekt anteckning bredvid. Sudda
inte.

6.

Anteckna hundens raskod
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7.

Skriv in kenneldistrikt och dess nummer.

8.

Använd som namn på provort den kommun som
provet beviljats till.

9.

Skriv provtiden tex. På följande sätt 1-14.9.11

10. Fyll i eventuella kennelnamn på hundarna.
11. Skriv championat med kryss, x =
utställningschampion, xx = brukschampion, xxx =
dubbelchampion, M = mästare (drevkung)
12. Skriv registernumret absolut rätt, också dithörande
ev. HD-beteckning som kommer efter
registernumret.
13. Skriv ägarens namn i korthet samt hans
hemkommun. Alltså inte postanstaltens namn, om
denna inte samtidigt är hemkommun.
14. Efter granskning och godkännande av
vaccinationsintyg och ID märkning, kryssas
ifrågavarande ruta i.
15. Vid anmärkningar som berör en enskild
provomgång antecknas alltid omgångens nummer
i anmärkningskolumnen. Vid allvarligt hinder
antecknas sökens och drevens minuter i
anmärkningskolumnen (tex. Sök 15 + 20, drev 53
+ 23, drevdjuret i gryt)
16. Också sådant som berör hela provet noteras i
anmärkningskolumnen. T.ex. att hundägaren
avbrutit avprovningen.
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17. Skriv texten i anmärkningskolumnen så kort som
möjligt.
18. Vid inträffat allvarligt hinder, antecknas
omgångens sök- och drevtider i
anmärkningskolumnen (ex. Söken 27 + 30, dreven
95 + 25, drevdjuret i gryt).
19. Domarnas underteckning och namnen i klartext.
20. Domarkort (K) och medlemskap (J) som förutsätts
för uppgiften fylls i med att dra en ring runt
bokstaven.
21. De poäng som drevtiden ger antecknas enbart när
provet slutförs.
22. Poängen från egenskaperna räknas alltid ut,
också i det fall att hundägaren avbrutit provet.
Medeltalet räknas ut med en hundradels
noggrannhet och avrundas till närmaste
hundradel.
23. Sammanlagda slutpoängen räknas ut endast då
när provet genomförts eller avbrutits.
24. Om hundägaren avbryter, eller hunden utesluts,
räknas inte drevtidens poäng, inte heller
sammanräknas alla olika egenskapspoäng till en
summa, inte heller sammanslås de olika negativa
egenskapspoängen till en summa. Slutpoängen
blir inte heller ifylld. På alla de här ställena skrivs
ett streck.
25. Egenskapspoängen fås genom att addera
medeltalet av de olika positiva
egenskapspoängen, och från detta dra summan
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av de olika omgångarnas negativa poäng. Noteras
bör att för negativa egenskapspoängen räknas
inte medeltalen utan de olika omgångarnas
negativa poäng sammanräknas och dras från
sammanlagda medeltalet av positiva poängen.
Slutpoängen för jaktlusten tas från den omgång
där poängen är lägst.
26. Prisvalören anges med siffra (inte romerska
siffror). Streck ( - ) används då när hundägaren
avbryter avprovningen eller hunden utesluts.
27. Föret anges alltid P = barmark, L = snöföre.
28. I kolumnen för placering antecknas hundens
placering i förhållande till antalet deltagande
hundar. För hundar som utesluts eller avbryter ges
ingen placeringssiffra utan hunden får ett streck.
Ex. -/4. Vid tvåveckorsprov antecknas alltid
placeringen med bokstaven PK/antalet deltagande
hundar.
29. Överdomarens underskrift bekräftar att
anteckningarna gjorts korrekt.

3.Direktiv för ifyllande av provprotokoll
Alla provprotokollen sänds till kenneldistriktet eller den
utnämnda granskaren av provprotokollen, dock inte
arrangörens exemplar. Efter att protokollen är granskade
skickas de vidare från kenneldistriktet till Kennelklubben och
till de rasklubbar som deltagit i provet.
Undantag för lydnads-, spår- och agilityproven, vars resultat
inte skickas till specialklubbarna.
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De tekniska fel som kommit fram i granskningen bör
meddelas till överdomaren och de tävlande.
Den enskilda hundens bedömningsprotokoll följer med
dataprotokollen till rasklubben och Kennelklubben.
Enligt Kennelklubbens bestämmelser ska protokollen
skickas till kenneldistriktet inom en (1) vecka efter avslutat
prov. Kenneldistriktet skickar protokollen vidare enligt
fördelning inom två (2) veckor till Kennelklubben och
specialklubben.
Protokollen som skall till Kennelklubben sänds under
adress:
Suomen Kennelliitto – Show Media Oy
Koetulokset
PL 20, 79101 Leppävirta
Om det deltar hundar från flera rasklubbar i provet skall
varje rasklubb få en kopia av provprotokollet.
OBS! Resultaten från brukshundsprov skickas till Suomen
Palveluskoiraliitto, från vinthundarnas prov till Suomen
Vinttikoiraliitto och från agility tävlingar till Suomen
Agilityliitto, som sedan skickar dem vidare till
Kennelklubben.
En förteckning över raskoderna kan beställas från
Kenneklubbens kansli. Tävlingsavdelningen på
Kennelklubbens kansli svarar på eventuella frågor gällande
ifyllning av provprotokollen.
Ifyllande av provprotokollet
Provprotokollet ifylls enligt följande:
- provets arrangör, plats och datum i respektive kolumner
- provformens förkortning, t.ex. AJOK, kenneldistrikt och
dess nummer i respektive kolumner
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- provets karaktär markeras med ett kryss
- väder och före på provplatsen. Om de saknar betydelse för
provet lämnas de tomma
- tilläggsuppgifter (överdomarberättelsen) kan skrivas i en
bilaga om de inte ryms i det avsedda fältet
- namnet på den ansvariga provfunktionären, dennes
medlemsnummer i Kennelklubben samt
domaraspiranternas namn i respektive kolumner
- raskod, samt hundens fullständiga namn med eventuellt
kennelnamn, utan titlar
- registernummer korrekt skrivet (Obs! Ej höftledsresultat)
- i provprotokollet antecknas hundägarens hemkommun,
inte hemort!
- resultat och poäng, om det i någon provform inte ges
poäng lämnas kolumnen tom
- resultaten antecknas klassvis
- endast arabiska siffror används
- i de prov där det finns flera domare ska namnet och
domarnumret på den domaren som ansvarar
för hundens provresultat antecknas i kolumnen för
anmärkningar
- sekreterarens namn och telefonnummer dagtid (Viktigt om
det uppstår några frågor om resultatet)
- överdomarens namn och domarnummer =
medlemsnummer i Kennelklubben antecknas
- hundar som är borta noteras inte i provprotokollet

Inskrivning av resultat
Poängen skrivs in enligt provarten t.ex. 48 130,5 och
83,52

Drevprov (AJOK) och (BEAJ)
Om hunden utesluts eller avstår från provet, skrivs för
prisklassen ett streck ( - ), t.ex. AJOK - eller BEAJ -.

65

Några poäng skrivs då inte in, inte heller någon 0 för
prisklassen.
I anmärkningsfältet en anteckning: avstod eller uteslöts.
OBS! Vid tjänstehundarnas prov skriv en 0 i stället för ett
streck.
Övriga prov
Om ägaren avstår från provet skrivs för prisklassen streck
( - ) och i anmärkningarna = avstår
Om domaren avbryter provet skrivs för prisklassen 0
och i anmärkningarna = avbröts
Övriga anvisningar
I tjänstehundarnas prov antecknas de olika
terrängbegreppen, ty provkoden anger provets art.
Hundar som inte deltagit skall inte antecknas i
provprotokollet.
Om inte en blankett räcker till, antecknas i nedre hörnet av
första blanketten hur många sidor protokollet omfattar och
fortsättningsblanketterna numreras i övre kant enligt
följande (om t.ex. antalet provprotokoll tillsammans är 5,
alltså 4 fortsättningsblanketter):
andra blanketten 2/5
tredje blanketten 3/5
fjärde blanketten 4/5
femte blanketten 5/5
På detta vis kan man på Kennelklubben vara säkra på att
alla protokoll, som hör till provet har kommit fram.

Provkoderna är antecknade för olika prov inom parentes
(AJOK), (HIRV), (PK)
T.ex.

AJOK-1, 82,5

= 1 pris vid drevprov 82,5
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AJOK-

poäng
= avstod eller

uteslöts
Drevprov för räv (KEAJ)
Samma raser som på drevprov (AJOK) samt beagle
T.ex.

KEAJ-1 82

Beaglarnas drevprov (BEAJ)
beagle
Ex. BEAJ-2, 55,26 = beagle drevprov 2 pris 55,26 poäng
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4. Kenneldistriktens numrering
Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri ry
Kainuun Kennelpiiri ry
Keski – Pohjanmaan Kennelpiiri ry
Keski – Suomen Kennelpiiri ry
Kymenläänin Kennelpiiri ry
Lapin Kennelpiiri ry
Lounais – Suomen Kennelpiiri ry
Pohjois – Hämeen Kennelpiiri ry
Pohjois – Karjalan Kennelpiiri ry
Pohjois – Pohjanmaan Kennelpiiri ry
Pohjois – Savon Kennelpiiri ry
Salpausselän Kennelpiiri ry
Satakunnan Kennelpiiri ry
Suur – Savon Kennelpiiri ry
Uudenmaan Kennelpiiri ry
Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri rf
Ålands Kenneldistrikt rf
Helsingin Seudun Kennelpiiri
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5. Utbildning och behörighetskrav samt verksamhet
för domare
I. Anvisningar för utbildning och behörighet för domare
Målsättningen med skolningen är att utbilda kompetenta
och ansvarskännande domare och sträva till att förenhetliga
bedömningen samt hålla domarna uppdaterade med
utvecklingen.
II. Fordringar för att bli domare
Skall vara lämplig för uppgiften till lynne och
bedömningsförmåga.
Skall inneha naturlig förmåga och en tillräckligt god
kondition för uppgiften.
En domare med ansvar för bedömning (gruppdomare) skall
vara fullvuxen och ha fyllt 18 år.
Ifall man vid bedömningen använder flere domare kan den
andre domaren i gruppen vara en behörig domare som fyllt
15 år.
Före skolningens början skall personen vara förtrogen med
användningen av ifrågavarande ras på jakt (jakthundar)
eller träning av brukshundar (övriga). Dessutom skall
personen uppfylla ev. andra fordringar som finns inom
ifrågavarande provform. Aspiranten skall vara förtrogen med
ifrågavarande hundrasers användning i praktisk jakt
(jakthundar), eller skolning av hund (övriga). Dessutom skall
han uppfylla eventuella tilläggskrav som ifrågavarande
provform förutsätter. Med betyget godkänd genomgå den
officiella prisdomarkursen med tillhörande praktiska
uppgifter och slutprov.
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Som aspirant efter kursen genomgå med godkänt minst två
provbedömningar för två överdomare.
Aspiranten skall uppfylla de fordringar på medlemskap som
Kennelklubbens fastställt.
III. Skolning
A. Anhållan om, och rätt att arrangera kurs för domare
B. Kursens program och skolning
C. Behörighetskrav för domare
D. Fortbildning för domare
A. Anhållan om, och rätt att arrangera kurs
Ifrågavarande kurser får anordnas av kenneldistrikten och
deras medlemsföreningar, rasklubbar och förbund samt
deras medlemsföreningar.
Kursanhållan lämnas till kenneldistriktet, rasklubb eller
förbund inom utsatt ansökningstid. Ur anhållan skall framgå
tid, plats, arrangör och kursledare
Anhållan för de kurser, som hör under kenneldistriktens
kompetens, skall riktas till ifrågavarande kenneldistrikt. I
övriga fall beviljar rasklubb eller förbund kurstillstånd för
sina medlemsföreningar.
Kenneldistrikten, rasklubbarna och förbunden behöver inte
för sina egna kurser anhålla om lov av Kennelklubben.
Om kurser annonseras på förhand i Kennelklubbens tidskrift
och vid behov i rasklubbarnas/förbundens tidskrift om inte
Kennelklubben på annat sätt beslutat.
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B. Kursens program och skolning.
Till en kursdeltagares skyldighet hör att på förhand bekanta
sig med kursmaterialet som fås av arrangören.
En anhållan om kursdeltagande görs av den intresserade
själv eller av dennes medlemsförening, om inte annat sägs i
direktiv för ifråga varande provform.
Som kursens ledare och dennes reserv får fungera en
överdomare för ifrågavarande provform, om inte
kenneldistrikten, rasklubbarna eller förbunden beslutat på
annat sätt.
Rasklubb och förbund skall ha ett av Kennelklubben
godkänt skolningsdirektiv och kursprogram enligt vilket
undervisningen och den praktiska delen utförs.
För drevprov är kursens teoretiska del minst 6 timmar. I
kursen skall dessutom ingå en praktisk del under
åtminstone en provdag. Den praktiska delen får även
utföras i samband med ett jaktprov under ledning av
kursens ledare, men i samma prov får kursdeltagaren inte
avlägga aspirantpraktiken. Som avslutning på den
teoretiska delen, skall det ordnas ett skriftligt och muntligt
förhör. Den som genomgått kursen med godkänt skall få ett
kursintyg.
Domaraspiranten skall, efter att ha gått igenom kursen med
godkänt, utföra aspirantpraktik på två prov för två olika
överdomare.
På dessa prov måste hunden ha fått bedömning i samtliga
egenskaper/väsentliga moment.
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C. Behörighetskrav för domare
Som ansökningsblankett för domarkortet används för
ändamålet uppgjort aspirantkort. Anhållan skall innehålla de
nödvändiga uppgifter som behövs för beviljandet.
Kenneldistriktet beviljar domarkort för sin medlemsförenings
15 år fyllda medlem. För tjänstehundarnas prov är det
Palveluskoiraliitto och för vinthundarnas prov är det
Vinttikoiraliitto som beviljar domarkorten.
Domaren anses kompetent då han/hon har beviljats resp.
provforms domarkort.
D. Fortbildning för domare.
1. Deltagande i fortbildning
Det är domarens skyldighet att upprätthålla sin kompetens
för sina domaruppgifter, förrän han/hon kan tilldelas nya
uppgifter.
Domaren skall utföra domaruppgifter, delta i fortbildning
eller fungera som tävlande åtminstone en gång under de
två senaste åren.
Rasklubbarna och förbunden, kan inom varje provform göra
avvikande bestämmelser.
Kontrollen av domarens kompetens görs av provbestyrelsen
och provets överdomare.
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2. Arrangerande av fortbildning
Anhållan om fortbildningskurser och arrangemang av
fortbildning utförs enligt punkt III. A
Fortbildningskurser skall om möjligt ordnas varje år, överallt
där provformen utövas.
För deltagande i fortbildning görs en anteckning i
domarkortet eller ges ett skilt intyg.
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6. Drevtidens poängtabell
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20,71

24

7,00

48

14,00

72

21,00

74
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Drevtid
tills. Min.

Drevtid
tills. Min.

Drevtid
tills. Min.

Poäng

Poäng

73

21,29

97

28,29

121

35,29

74

21,58

98

28,58

122

35,58

75

21,88

99

28,88

123

35,88

76

22,17

100

29,17

124

36,17

77

22,46

101

29,46

125

36,46

78

22,75

102

29,75

126

36,75

79

23,04

103

30,04

127

37,04

80

23,33

104

30,33

128

37,33

81

23,63

105

30,63

129

37,63

82

23,92

106

30,92

130

37,92

83

24,21

107

31,21

131

38,21

84

24,50

108

31,50

132

38,50

85

24,79

109

31,79

133

38,79

86

25,08

110

32,08

134

39,08

87

25,38

111

32,38

135

39,38

88

25,67

112

32,67

136

39,67

89

25,96

113

32,96

137

39,96

90

26,25

114

33,25

138

40,25

91

26,54

115

33,54

139

40,54

92

26,83

116

33,83

140

40,83

93

27,13

117

34,13

141

41,13

94

27,42

118

34,42

142

41,42

95

27,71

119

34,71

143

41,71

96

28,00

120

35,00

144

42,00

75

Drevtid
tills.
Min.
Poäng

Drevtid
tills.
Min.
Poäng

Drevtid
tills.
Min.
Poäng

145

42,29

169

49,29

193

56,29

146

42,58

170

49,58

194

56,58

147

42,88

171

49,88

195

56,88

148

43,17

172

50,17

196

57,17

149

43,46

173

50,46

197

57,46

150

43,75

174

50,75

198

57,75

151

44,04

175

51,04

199

58,04

152

44,33

176

51,33

200

58,33

153

44,63

177

51,63

201

58,63

154

44,92

178

51,92

202

58,92

155

45,21

179

52,21

203

59,21

156

45,50

180

52,50

204

59,50

157

45,79

181

52,79

205

59,79

158

46,08

182

53,08

206

60,08

159

46,38

183

53,38

207

60,38

160

46,67

184

53,67

208

60,67

161

46,96

185

53,96

209

60,96

162

47,25

186

54,25

210

61,25

163

47,54

187

54,54

211

61,54

164

47,83

188

54,83

212

61,83

165

48,13

189

55,13

213

62,13

166

48,42

190

55,42

214

62,42

167

48,71

191

55,71

215

62,71

168

49,00

192

56,00

216

63,00

76

218

63,58

219

63,88

220

64,17

221

64,46

222

64,75

223

65,04

224

65,33

225

65,63

226

65,92

227

66,21

228

66,50

229

66,79

230

67,08

231

67,38

232

67,67

233

67,96

234

68,25

235

68,54

236

68,83

237

69,13

238

69,42

239

69,71

240

70,00

Poäng
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Drevtid
tills. Min.

63,29

Drevtid
tills. Min.

Drevtid
tills. Min.

Poäng

217

Poäng

Anteckningar

78

79

Bilaga 2
Direktiv för att arrangera tvåveckors drevprov på räv
1. Varje deltagande hund har endast en, förbestämd, provdag under
provtiden.
2. Före provet börjar hålls överdomarpalaver. Överdomaren kan endast
godkänna tvingande omständigheter som orsak för frånvaro från
denna. Hundens registerbok granskas, vaccinationsintyg och IDmärkning antecknas och registerboken returneras till
hundägaren/föraren.
3. Överdomaren godkänner provområde(n) och domarna för hundarna
på provbestyrelsens förslag, samt bestämmer släpptiden för första
söket.
4. Provområdena skall finnas inom rimligt avstånd från centralplatsen
eller överdomarens bostad (högst ca. 100 km).
5. Vilka dagar hundarna skall provas försöker man avtala i samband
med överdomarens anförande. Om detta inte är möjligt för alla
hundar, bör provtiden meddelas överdomaren senast ett dygn innan
avprovningen. Samtidigt ges köranvisning för överdomaren till den
plats där hunden skall avprovas
6. Avtalad provdag kan med överdomarens medgivande flyttas om
väderleken eller föret hindrar avprovningen eller försvårar
bedömningen, också om hunden eller hundföraren blir sjuka eller
skadar sig kan provdagen flyttas.
7. Bedömningskorten levereras snarast möjligt till överdomaren, i
enlighet med den överenskommelse som gjorts när provet inleddes.
När provdagen avslutats ger domargruppen per telefon en
redogörelse över provomgångarna och meddelar de egenskapspoäng
och drevminuter hunden fått.
8. Överdomaren kan vara domare om detta inte hindrar övervakningen
av andra provgruppers verksamhet.
9. Vid tvåveckors drevprov placeras inte hundarna i rangordning. På
individuella provprotokollet antecknas placeringen med PK ex. med
PK/6.
10.
När provet avslutats ordnas ett avslutnings- och
prisutdelningstillfälle, där resultaten kungörs för alla deltagande
hundar. Avslutningsmötet kan arrangeras genast alla deltagande
hundar har avprovats.
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REGLER FÖR DREVPROV PÅ RÄV ( KEAJ)
Godkända vid SKL-FKK:s fullmäktigemöte den. I kraft från
den.
1. Ändamålet med drevproven
Ändamålet med drevproven på räv är att för avelns
befrämjande få fram drivande hundarnas egenskaper som
rävdrivare, att förkovra dess utövare och deras samarbete
och att erbjuda tävlingsmöjligheter i enlighet med dessa
regler.
Drevproven på räv har inte som avsikt att skada villebråd
eller hund, eller utsätta någondera för oskälig ansträngning.
2. Provformerna
Drevproven kan till sin karaktär vara allmänna, för en
förenings medlemmar, prov för raser inom en
rasorganisation, eller prov för vilka deltagande bestäms
enligt särskilda tävlingsregler eller direktiv.
3. Rätten att delta och dess begränsningar
3.1 Rättigheter
Rätt att delta på drevprov på räv har hundar som hör till
FCI:s grupp för drivande hundar.
Deltagande hundar skall uppfylla SKL-FKK:s registrerings-,
ID-märknings- och vaccinationsbestämmelser.
Hund som deltar i prov skall ha tilldelats pris på utställning,
godkänd av någon nationell kennelorganisation som FCI
erkänt, efter det att den fyllt 9 månader; undantag (bilaga 1:
Bilagehäfte Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för
prov och tävlingar, i fortsättningen kallat ”Bilagehäftet”).
Provbestyrelsen och överdomaren skall granska rätten att
delta.
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3.2 Begränsningar
För att provet skall kunna hållas bör minst tre (3) hundar
delta.
Provbestyrelsen har rätt att begränsa antalet deltagande
hundar enligt inkomna anmälningar, om detta fordras för att
kunna arrangera provet.
I provet får inte delta:
1. Hund som är sjuk.
2. Bärande tik, trettio dygn före beräknad nedkomst eller
fyrtiotvå dygn efter nedkomst.
3. Hund som inte uppfyller kraven enligt Kennelklubbens
antidopingregler.
4. Tik som löper.
4. Jäv
Se Kennelklubbens allmänna regler för jäv. (Bilagehäftet).
5. Tillstånd att arrangera prov
Dessa regler tillämpas vid prov på räv beviljade av FCI,
Kennelklubben och kenneldistrikten. FCI beviljar
internationella prov, Kennelklubben nationella mästerskap,
uttagningsprov till dessa samt landskamper. Tillstånd att
arrangera övriga prov beviljas av kenneldistrikten.
6. Ansökan om provtillstånd
6.1 Tillståndssökande och ansvarig för arrangerandet
Den arrangerande föreningen (föreningarna) som bör vara
medlem i Kennelklubben ansöker om provtillstånd. Provets
arrangemang sköts av arrangerande förening (föreningar)
6.2 Tidsfrist för provansökan
Ansökan om provtillstånd bör ske inom den tid som
Kennelklubben fastställer (Bilagehäftet). Godkänt prov bör
hållas på beviljad tidpunkt och kan endast i undantagsfall
uppskjutas eller inhiberas.
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6.3 Ansökans innehåll
I ansökan bör anges arrangerande förening, provets typ och
karaktär, begränsningar för deltagande, provtiden och platsen, anmälningsavgiften samt till vem och före vilket
datum anmälan och deltagaravgift bör insändas. Den
överdomare för provet som har lovat åta sig uppdraget och
dennes suppleant samt ansvarig provfunktionär.
6.4 Ansökan skickas till
Ansökan riktas alltid till styrelsen för det kenneldistrikt där
provet arrangeras.
6.5 Annonsering och information om provet
Kenneldistrikten skickar lista på prov som beviljats till
Kennelklubben för publicering.
7. Uppskjutande och inhibering av prov
I enlighet med Kennelklubbens ikraftvarande regler.
(Bilagehäftet)
8. Överdomare och suppleant
Överdomare och suppleant skall vara av SKL-FKK
godkända överdomare med gällande behörighet för
ifrågavarande provform. Överdomaren bör vara medlem i
Kennelklubben samt Finska Stövarklubben eller Finska
Beagleklubben
9. Övriga domare
Hundarna bedöms av domargrupper på två eller tre
medlemmar. Om tre domare används, skall alla grupper ha
tre domare. Den tredje domaren tas i beaktande enbart för
drevtiden. Gruppledaren bör vara minst 18 och domaren
minst 15 år gammal.
9.1 Domarens behörighet

4

Domaren bör ha gällande domarkort och gällande rätt att
bedöma hund. Också domaraspirant som deltagit i
domarkurs kan vid behov vara domare om inte
ifrågavarande prov har andra bestämmelser.
9.2 Gruppdomare
Överdomaren utser en ur domargruppen som fungerar som
gruppens ledare, och vars förhållningsorder bör följas.
Gruppledaren skall vara medlem i antingen Kennelklubben
eller dess rasorganisation och övriga domare bör vara
medlemmar i Kennelklubben eller dess medlemsförening.
10. Anmälan till prov och att utebli från prov
10.1 Anmälan
Anmälningarna bör göras och anmälningsavgiften betalas
tidigast en månad och senast fem (5) dagar före provet.
Hundägaren meddelas om hunden får delta genast efter att
anmälningstiden gått ut.
10.2 Efteranmälan
Efteranmälan godkänns inte.
10.3. Uteblivande från prov
Den som uteblir från provet utan giltig orsak är alltid skyldig
att betala anmälningsavgiften. Som giltig orsak anses
hundens löptid och hundens eller förarens sjukdom.
Provbestyrelsen bör meddelas genast förhindret uppstått.

11. Rasenlig bedömning
Drivande hundars egenskaper och arbete bedöms enligt
direktiv som Kennelklubben godkänt. De finns som bilaga till
denna regelbok.
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Om hundar av olika raser deltar i provet, bör domaren vara
tillräckligt förtrogen med rastypiska arbetssätt för alla på
provet förekommande raser.

12. Provklasser och provtid
Drevprov är ett endagsprov beviljat för ett bestämt datum
eller för en provperiod om två veckor. Provarrangemang kan
också ordnas som prov som hålls två på varandra följande
dagar. Vid dessa skall hunden ha olika områden och olika
domare vardera dagen.
Hundens placering avgörs av den sammanlagda
poängsumman för bägge dagarna.
12.1 Tvåveckors drevprov
Ett tvåveckors drevprov är ett separat provarrangemang och
kan inte arrangeras i samband med andra prov.
Hundföraren kan själv ange provdag. Han bör meddela
överdomaren senast ett dygn före hunden avprovas. Vid
tvåveckorsprov tävlar inte hundarna mot varandra
(Bilaga: 2. Direktiv för att arrangera tvåveckors drevprov på
räv).
12.2. Begrepp som hänförs till utförandet
1. Hundföraren avstår från vidare avprovning under
provomgången
Avstod
2. Domaren avbryter avprovandet

Provet avbröts

3. Hunden utesluts ur provet

Utesluten

Att avstå under ett prov, att provet avbryts och hundens
uteslutning anges närmare i direktiven som finns i
anslutning till reglerna.
13. Hunden skadas
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Om hunden skadas skall dess avprovning avbrytas. Beslut
om att avbryta provet tas av överdomaren eller av
gruppdomaren i provmarken om överdomaren inte går att få
tag på. Gruppdomaren skall för överdomaren avge
förklaring över avbrytandet vid första tillfälle. Bedömningen
som utförts innan avbrytandet kvarstår.
14. Ansvarsfrågor
Hundägaren ansvarar för skador som hunden åstadkommer
och åstadkommes.
15. Provets bedömningsgrunder
15.1. Bedömningen
Rävprovets slutresultat är summan av egenskapspoängen
och drevpoängen.
Hundens arbete under provet bedöms enligt följande:
För drevtiden kan hunden få högst
30
egenskapspoäng sammanlagt högst 70
Sammanlagda poäng högst
100

poäng.
poäng.
poäng.

Drevtidens poäng




fyra drevminuter ger en poäng. ( 1 min. = 0,25 poäng )
om drevet under provet slutar på grund av allvarligt
förhinder, kan drevpoängen höjas med 3 poäng
för drev som slutar i gryt bestäms drevpoängen enligt
särskild tabell.

Egenskapspoängerna
Egenskaperna bedöms med hänsyn till hela arbetstiden.
Också då, när hundägaren meddelar att han avbryter, eller
om provet avbryts. Slutresultatet bildas av medeltalet av
domarnas siffror.
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Man bör se upp med att ett icke konstaterat allvarligt hinder
orsakar felbedömning.
Söket





Drevet



Skallet


Söksäkerhet och effektivitet 1 - 10 poäng
Sökfart och avancering
1 - 10 poäng
Jaktlust och uthållighet på sök 1 - 10 poäng
Sökarbetet och sökets övriga egenskaper 1 - 10
poäng

Drevets flyt och fart
1 - 10 poäng
Jaktlust och drevarbetets övriga egenskaper 1 10 poäng

Skallet

1 - 10 poäng

15.2. poäng som berättigar till pris
1. pris minst
2. pris minst
3. pris minst

75
60
50

16. Provets resultat
16.1. Granskning av resultaten
Provets sekreterare granskar alla uträkningar och ser till att
resultaten antecknas på provprotokollblanketten samt de
individuella provprotokollen varefter han genast lämnar dem
till överdomaren för granskning. Överdomaren skall med sin
namnteckning verifiera blanketterna och anteckna sitt
domarnummer vid namnteckningen.
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Kenneldistrikten, ifrågavarande rasorganisation och
Kennelklubben skall rätta konstaterade fel och brister i
provresultaten.
16.2. Insändning av resultaten
Provbestyrelsen skall skicka de av överdomaren granskade
och godkända provprotokollen samt de individuella
provprotokollen inom en vecka till den adress som angetts
av den som beviljat provet. Kenneldistriktet skall inskicka
den del av provprotokollen som hör till Kennelklubben och
rasorganisationerna, inom två veckor från provet hållits.
17. Ändring av regler och direktiv
Kennelklubbens fullmäktige fastställer de ändringar som
rasorganisationernas allmänna möte godkänt och framställt
(se ändring av reglerna i bilagehäftet).
18. Meningsskiljaktigheter och besvär
Se Kennelklubbens Allmänna regler. (Bilagehäftet).
19. Kennelklubbens styrelse kan av tvingande skäl
begränsa deltagande i prov och tävlingar eller ge andra
specialdirektiv för arrangerandet.
Som bilaga till reglerna finns Kennelklubbens Allmänna
regler och direktiv för prov och tävlingar.
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