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REGLER FÖR DREVPROV PÅ RÄV
Godkända av SKL-FKK:s fullmäktige
Träder i kraft från den 01.08.2000
1. AVSIKTEN MED DREVPROV PÅ RÄV
Ändamålet med rävdrevproven är att för avelns befrämjande få fram stövarnas
egenskaper för rävjakt, att förkovra dess utövare och deras samarbete och att
erbjuda tävlingsmöjligheter i enlighet med dessa regler. Vid drevprov på räv är
inte avsikten att skada villebråd.
2. PROVFORMERNA
Drevproven på räv är till karaktären, antingen allmänna prov, slutna prov för
associerad förenings medlemmar, rasföreningars tävlingar för sina raser, eller
tävlingar med särskilda bestämmelser gällande deltagandet.
3. RÄTTEN ATT DELTA OCH BEGRÄNSNINGAR AV DENNA
Berättigade att deltaga vid drevproven på räv är endast registrerade hundar som
hör till FCI:s rasgrupp drivande hundar samt uppfyller Kennelklubbens
utställnings- och vaccinationsbestämmelser.
Hundar som inte kan delta på provet:
1. Tik som löper.
2. Hund som har smittosam sjukdom
3. Bärande tik trettio (30) dygn före väntad valpning och fyrtiotvå (42) dygn efter
valpning.
4. Sjuk hund. Överdomaren har rätt att förbjuda sjuk hund att delta på provet, eller
att avbryta dess avprovning. Också gruppdomaren kan av samma orsak avbryta
hundens avprovning.
5. Hund med testikelfel.
6. Hund som fått uppiggande medel, hormoner eller andra ämnen som inverkar på
dess prestationsförmåga (doping).
Ansvarig provfunktionär och överdomaren bör granska hundarnas rätt att delta.
För att kunna hålla ett prov bör antalet deltagande hundar vara minst tre (3).
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Provbestyrelsen har rätt att begränsa antalet deltagande hundar, om förhållandena
så kräver. Hundägaren bör meddelas om hunden får delta på provet senast när
anmälningstiden går ut.
4. SKL-FKK:S ALLMÄNNA JÄVREGLER
Bilaga 1
5. BEVILJANDE AV RÄTT ATT ARRANGERA PROV.
Dessa regler tillämpas vid drevprov på räv för vilka tillstånd beviljats av FCI,
SKL-FKK:s styrelse och dess kenneldistrikt. FCI beviljar internationella prov,
SKL-FKK:s styrelse beviljar landsomfattande mästerskapstävlingar, dess
uttagningstävlingar och landskamper. Övriga prov beviljas av kenneldistrikten.
6. ANSÖKAN OM PROVTILLSTÅND
1. Vem som ansöker om tillstånd och ansvarar för arrangemangen
Den arrangerande föreningen ansöker om provtillstånd och tillsätter en
provbestyrelse som handhar de praktiska arrangemangen. Föreningen bör vara
medlem i SKL-FKK och medlemskap i SAJ-FSK är önskvärt.
2. Tidpunkt för ansökan
Provet skall ansökas inom de tidsramar som fastställs av Kennelförbundet.
Bilaga 2 tidsplan för anhållan
3. Ansökans innehåll
I ansökan bör anges arrangerande förening, provbestyrelsens ordförande, provets
namn och provslag, begränsningar i deltagande, provtid och -plats, om provet
också hålls på barmark, deltagaravgiftens storlek samt till vem och när anmälan
skall göras och anmälningsavgiften skall betalas. Samtidigt föreslås överdomare
och hans suppleant, vars samtycke erhållits. De bör vara utom den arrangerande
föreningens egna krets.
4. Till vem riktas ansökan
Ansökan bör alltid riktas till styrelsen för det kenneldistrikt inom vars område
provet arrangeras. Vid behov skickas kopia på ansökan till det kenneldistrikt där
den arrangerande föreningen har sin hemort.
5. Annonsering och information om prov

2

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry

2007-10-07

Kenneldistriktet skickar i enlighet med de tidsangivelser som stipulerats,
uppgifterna om prov som beviljats till Kennelklubben så att dessa kan införas i
tidningen Koiramme/Våra Hundar.
Kenneldistrikten och
medlemsinformationer.

föreningarna

kan

ge

uppgifterna

i

sina

egna

7. ANNULLERING ELLER FLYTTANDE AV PROV
SKL-FKK:s allmänna direktiv om annullering eller flyttande av prov Bilaga 3
8. ÖVERDOMARE OCH HANS SUPPLEANT
Överdomaren och hans suppleant skall vara av Kennelklubben godkänd
överdomare för ifrågavarande provform. Överdomaren skall vara medlem av
Kennelklubben och rasorganisationen. Överdomaren bör upprätthålla sin
skicklighet på behörigt sätt.
Överdomaren kan fungera som prisdomare endast vid tvingande omständigheter.
9. ÖVRIGA DOMARE
Prisdomaren bör ha giltigt domarkort, vilket förutsätter, att han upprätthållit sin
förmåga att bedöma hundar på det sätt som förutsätts.
Överdomaren utser inom varje prisdomargrupp en gruppledare, vars
förhållningsorder bör efterföljas. Gruppledaren bör vara medlem av antingen
Kennelklubben eller rasorganisationen. Övriga domare bör vara medlemmar i
Kennelklubben eller någon av Kennelklubbens medlemsförening.
Gruppledaren bör vara minst 20 år gammal och prisdomaren minst 16 år.
I domargruppen ingår två eller tre domare. Om tre domare används, skall alla
grupper ha tre domare. Endast drevtiden beaktas för den tredje domaren.
Prisdomare kan inte vara hundförare på ifrågavarande prov.
10. ANMÄLAN TILL PROV OCH ATT UTEBLI FRÅN PROV
Anmälan
Anmälan till prov tillsammans med inbetalning av anmälningsavgiften görs
tidigast en månad och senast 5 dagar före provet börjar.
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Efteranmälan
Efteranmälan godkänns inte.
Uteblivande
Den som utan giltig orsak uteblir från prov skall alltid betala anmälningsavgift.
Som giltig orsak anses hundens påbörjade löptid, hundens eller hundförarens
sjukdom. Att hunden uteblir skall meddelas provkommittén genast hindret uppstår.
11.
SKL-FKK:s
RÄTTELSEKRAV
Bilaga 4

ALLMÄNNA

BESVÄRSFÖRFARANDE

OCH

12. RASENLIG BEDÖMNING
Egenskaperna och arbetet för alla drivande hundar bedöms enligt nedanstående
grunder.
13. PROVKLASSER
Drevprov på räv arrangeras som endags öppen klass prov.
14. PROVMARKER
För varje deltagande hund skall reserveras ett provområde. Dessutom skall
reserveras ett tillräckligt antal reservområden. Provbestyrelsen besluter om vilka
provområden som skall användas.
Förrän provområdena lottas, placerar provbestyrelsen och överdomaren ut
prisdomarna.
Efter överdomarens ordergivning lottas hundarna ut till provområdena.
Om efter lottdragningen uppstår förhinder för prisdomare eller andra oöverstigliga
hinder, har överdomaren rätt att flytta domare från en grupp till en annan.
FM-prov, dess uttagningsprov, eller motsvarande speciella prov eller andra prov
var hundmängden är speciellt stor, kan för underlättande av arrangemangen,
lottdragningen ske i förväg på, av överdomaren godkänt, opartiskt sätt.
15. PROVTIDER
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Hundens provtid
Hundens arbetstid, högst sju (7) timmar, består av sökarbetstid och drevarbetstid.
Arbetstid är den tid som för hundens självständiga arbete går åt att söka och driva
räv, eller för tapptarbete eller för att meddela om att drevdjuret gått i gryt.
Sökarbetstid är maximalt 4 timmar och drevarbetstid maximalt 3 timmar.
I arbetstiden räknas också den tid som går åt att söka efter eller driva andra djur.
Sökarbetstid
Sökarbetstiden är högst 4 timmar och den utgör den tid som hunden använder för
sök på räv och eventuella tilläggssök. Om hunden under denna tid inte fått upp
räv, anses provet avslutat.
Om sökarbetstid återstår, tas tilläggssök på ny räv, om det är praktiskt möjligt.
Sök på andra djur än räv bedöms inte. Om söket slutar i annat drev än på räv,
bedöms endast den del av söket som kan konstateras vara sök på räv. Den tid som
gått åt för sök eller drev på annat djurslag ingår i sökarbetstiden.
Drevarbetstid
Hunden har 120 minuter drevtid och för att få ihop detta har den högst 3 timmar
drevarbetstid. I drevtiden ingår den tid som hunden använder för att driva räv och
för att arbeta på tappt på räv. Drevtid kan också räknas tillgodo från drev som
kommit igång från ev. tilläggssök, under den återstående drevarbetstidens förlopp.

Endast hört drev med skall godkänns. När hunden inte följer drevdjurets spår med
skall, är det tappt. Fem (5) minuter eller längre uppehåll i drevet godkänns inte i
drevtiden. Konstaterade skall på tappt räknas inte in i drevtiden.
Drevtiden och tappterna räknas i hela minuter.
Tid som går åt till sök eller drev av annat djurslag under drevet, räknas som tappt.
Pejlkonstateranden av hundens skall godkänns inte som drev.
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Uteslutning från prov
Hund, som under provets förlopp på grund av olydnad stör provets genomförande,
som är ohågad att arbeta, som är så lös att domarna inte vet om den skallar på
nattspår eller driver, eller ger skall så glest att prisdomarna inte kan följa drevets
gång, eller som bevisligen driver klövdjur i 30 minuter, eller upprepat driver
klövdjur, skall uteslutas.
Hund bör även uteslutas från provet om den upprepat lämnar rävens nattspår eller
drevet samt börjar söka eller driva annat djur och inte låter sig uppkopplas på
grund av olydnad trots att den befinner sig i förarens närhet.
Hund kan även uteslutas från provet om hundägaren avsiktigt bryter mot
provreglerna, uppkopplar sin hund utan prisdomares tillstånd eller trots
uppmaning inte följer prisdomares anvisningar och förhållningsregler.
Avprovningens avbrytande
Hundens förare kan avbryta avprovningen i vilket skede som helst genom att
meddela prisdomarna om detta.
Provets avbrytande
Provet avbryts under följande förhållanden:
• Förhållandena ändras så att fortsättning av provet skulle stå i strid med
djurskyddsbestämmelserna. Sådana är isbark som skadar hunden, fruset
snölager eller hård köld.
• Förhållandena i naturen ändras så att hundens arbete inte kan bedömas (ex.
storm).
Beslut om att avbryta provet tas av överdomaren, i provområdet av gruppdomaren,
om överdomaren inte genast är anträffbar. Gruppdomaren bör vid första tillfälle
redogöra för överdomaren om grunderna för avbrytandet.
Uträknande av resultatet
För ett prov som avbrutits, uträknas resultaten. Om hunden utesluts eller hundens
förare avbryter provet, uträknas inte resultatet.
Orsaken till att provet avbrutits, samt orsaken till uteslutning eller avbrytande,
noteras i anmärkningsspalten i det individuella provprotokollet.
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16. HUNDEN SKADAS
Avprovningen avbryts, om hunden skadar sig så att detta försvårar dess arbete
eller orsakar smärta när den rör sig.
17. ALLVARLIG STÖRNING UNDER PROVET
Under söket eller drevet kan inträffa allvarliga störningar, vilka hunden inte själv
orsakat, som kan avbryta hundens fortsatta avprovning.
Om det finns anledning att misstänka att söket eller drevet avbrutits av allvarlig
störning, bör prisdomarna omedelbart försöka konstatera orsaken till avbrottet.
Om orsakerna till störningen inte övertygande kan konstateras, anses avbrottet
som tappt. Beslut om att godkänna allvarlig störning gör prisdomaren.
18. DOMARE OCH HUNDENS FÖRARE
Provet påbörjas den tidpunkt överdomaren bestämt, om inte oöverstigligt hinder
orsakar försening.
Provet bör utföras i det lottade provområdet, eller under vissa förutsättningar, i
förutbestämt reservområde.
Gruppdomaren bestämmer om hur gruppen rör sig i provområdet efter rådgivning
med den medlem av gruppen som känner provområdet. Hundägarens rimliga
önskemål bör beaktas.
Beslut om att koppla upp hunden tas i sista hand av prisdomaren.
19. PROVETS BEDÖMNINGSPRINCIPER
Bedömning
Slutresultatet bildas av de förtjänstpoäng hunden tilldelats enligt dessa regler.
Hundens arbete under provet bedöms enligt följande:
För drevtiden kan hunden få högst
30
poäng.
egenskapspoäng sammanlagt högst
70
poäng.
Sammanlagda poäng högst
100 poäng.
Drevtidens poäng
 fyra drevminuter ger en poäng. ( 1 min. = 0,25 poäng )
7

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry

2007-10-07

 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 en särskild tabell.
Egenskapspoäng
Egenskapspoängerna 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.
Man bör se upp med att ett icke konstaterat allvarligt hinder orsakar felbedömning.
Sök
Söksäkerhet och effektivitet
Sökfart och avancering
Jaktlust och uthållighet på sök
Allmänt intryck av sökarbetet

1 - 10 poäng
1 - 10 poäng
1 - 10 poäng
1 - 10 poäng

Drev
Drevets flyt och fart
1 - 10 poäng
Jaktlust och drevarbetets allmänna intryck 1 - 10 poäng
Skall
Skall

1 - 10 poäng

Poäng och krav för att uppnå pris
1:a pris minst
2:a pris minst
3:dje pris minst

75 poäng
60 poäng
50 poäng

20. ÄNDRING AV POÄNG SOM PRISDOMAREN GETT
Det är överdomarens uppgift att övervaka att man på provet noggrant följer de
regler och anvisningar som Finska Kennelklubben godkänt för drevprov på räv,
samt vidta åtgärder för att få bedömningen rätt och enhetlig.
21. PROVENS RESULTAT
Granskning av resultaten
Provets sekreterare granskar alla uträkningar och ansvarar för att resultaten noteras
på Kennelklubbens provprotokoll samt på individuella provprotokollet. Han
överlämnar dem så fort som möjligt till överdomaren för granskning.
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Överdomaren bekräftar blanketterna med sin namnteckning och fyller i sitt
domarnummer vid namnet.
Kennelklubben, kenneldistriktet och ifrågavarande rasorganisation skall rätta till
de fel och brister som finns i provresultaten.
Inskickning av resultaten
Provbestyrelsen skall inom en vecka skicka in protokollen som överdomaren
granskat och godkänt till den adress som beviljaren av provet angett.
22. SPECIELLA BESTÄMMELSER OM PROVET
Provplats
För provet bör arrangeras en ändamålsenlig centralplats, vilken i sitt förhållande
till provmarkerna är möjligast centralt.
Markerna
För provet bör reserveras tillräckligt vida provmarker, vilka befinner sig
tillräckligt långt ifrån varandra.
Villebrådets art
Under drevprov på räv bedöms inte sök eller drev på annat djurslag.
Speciella händelser
Stora rovdjurs eventuella inverkan på hundens beteende bör alltid strävas att
klargöras för att undvika felbedömningar. Arten av djuret noteras i det individuella
provprotokollet.
23. PROVETS FÖRLOPP OCH SKEDEN
Provet inleds med överdomarens anförande och avslutas med överdomarens
slutord, kungörande av resultaten och en möjlig prisutdelning.
Överdomarens anförande hålls kvällen före provet om arrangemangen fordrar
detta, i annat fall provdagen på morgonen.
24. SPECIALDIREKTIV BETRÄFFANDE ÖVERDOMARE, ÖVRIGA
DOMARE, HUNDENS FÖRARE FÖR PROVBESTYRELSEN
9
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Noggranna direktiv och anvisningar för utförande av prov och bedömning av
hundarna samt anvisningar för överdomare finns i de direktiv som SKL-FKK:s
styrelse godkänt med anslutning till dessa prov.
25. ÄNDRINGAR I REGLER OCH DIREKTIV
Rasorganisationen förelägger regeländringar som godkänts på dess allmänna möte
för SKL-FKK:s fullmäktige att fastställas. De direktiv som finns i anslutning till
reglerna fastställs av SKL-FKK:s styrelse
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DIREKTIV FOR PROVDOMARE VID DREVPROV
PÅ RÄV
1.

PROVGRUPPEN, DESS PLIKTER OCH ÅLIGGANDEN

Provgruppen
Provgruppen består av prisdomarna och hundföraren. Medlemmar i gruppen är
också vägvisaren samt 1-2 utsedda domaraspiranter och de medföljare som
överdomaren godkänt.
1.1. Gruppledarens åligganden
Den av överdomaren utsedda gruppledaren leder gruppens verksamhet och
ansvarar för att gruppen verkar enligt reglerna för drevprov på räv, givna direktiv
samt enligt god kennelsed. Han bör delta i överdomarens ordergivning, om inte
överdomaren av speciella orsaker gett tillstånd till frånvaro.
Gruppledaren sköter om kontroll av provdomarnas klockor före omgångens
början. Han beslutar i sista hand om gruppens allmänna rörelseriktning och fart,
när och var hunden skall släppas och kopplas upp, med hänsyn taget till
hundförarens rimliga önskemål. Gruppledaren ger förhållningsregler till gruppens
medlemmar om hur de skall verka och deras utplacering. Han övervakar och leder
också arbetet för domaraspiranter.
Avprovningen av hunden bör ske inom det utlottade provområdet, förutom i det
fall att arbetet att följa hunden leder ur området.
Gruppledaren bestämmer vid behov om gruppens förflyttning till reservmarken,
om överdomaren inte är närvarande eller snabbt anträffas.
Om hunden under provet råkar i livsfara, har medlemmarna i provgruppen
skyldighet att vidta räddningsåtgärder.
Gruppledaren har rättighet att enligt egen uppskattning avbryta avprovningen av
hund som konstateras sjuk eller skadad.
Endast en sådan skada som uppkommit under provet kan inverka på bedömningen.
Hundens kondition inverkar inte på dess bedömning.
11
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Gruppledaren kallar vid behov domarna till överläggning. Efter avslutad
provomgång gör han en sammanfattning av domarnas anteckningar och räknar på
basen av dessa ut hundens drevtid samt medelpoäng för hundens olika egenskaper.
Efter att ha hört den andra domaren antecknar han på sitt eget bedömningskort
kompletterande uppgifter gällande hundens egenskaper.
När provdagen för hundens del är avslutat och bedömningskorten ifyllda, bör
gruppledaren visa bedömningskorten för hundföraren, som därmed har möjlighet
att framföra sin åsikt om bedömningen.
Efter att provdagen avslutats, överlämnar gruppledaren bedömningskorten till
överdomaren och ger vid behov en muntlig redogörelse för de olika händelserna
under provet samt bedömningsprinciperna. Prisdomarna, domaraspiranterna och
hundens förare bör närvara.
Prisdomarna bör för sin del kontrollera, att anteckningarna i protokollet är riktigt
gjorda, samt bekräfta detta med sin namnteckning.
1.2. Prisdomarens åligganden
1. Domare bör alltid vid domaruppdrag ha med provreglerna och papper för att vid
behov kunna bevisa sin formella kompetens.
2. Prisdomaren bör närvara vid överdomarens ordergivning (instruktionstillfälle).
3. Prisdomaren bör bedöma hunden arbete rätt. Tidigare kännedom, rykten,
hundförarens yttranden eller hundens tidigare resultat får inte på något sätt
inverka på bedömningen. Domaren bör enbart beakta vad han/hon kan
kontrollera eller finner rättvist. Domaren kan också enligt prövning beakta sin
domarkamrats noteringar.
4. Prisdomaren bör sträva efter att i alla situationer göra hunden rättvisa så långt
detta inom ramen för reglerna och prisdomardirektiven är möjligt.
5. Domarna bör undvika alltför snabba slutsatser och alltför stor självsäkerhet.
Han/hon bör visa anpassningsförmåga och smidighet i olika situationer samt
uppträda vänligt gentemot provgruppens övriga medlemmar. Prisdomaren bör
beakta hundförarens önskemål, om dessa ej strider mot gällande regler eller är
orimliga eller verkar störande på provets förlopp.
12
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6. Såvitt det är möjligt, bör domaren utan att störa hunden i dess arbete under hela
provet hålla god kontakt med hunden under sök, drev och utredning av tappter.
Han bör basera sin uppfattning om hundens egenskaper under provets olika
skeden på helhetsprestationen, utan att blanda ihop olika egenskaper.
1.3. Allvarliga hinder
Som allvarliga hinder räknas följande situationer, vilka kan förorsaka att hunden
kopplas och gruppen förflyttar sig.
1. Om drevdjuret går i gryt eller annan sådan plats att hunden inte själv kan få den
i rörelse. Gruppen får inte heller göra detta.
2. Om drevdjuret går till sådan plats att hunden, enligt både prisdomarens och
förarens åsikt, troligen råkar i livsfara såsom upp på livligt trafikerad väg,
järnväg, svag is eller dylikt.
3. Hunden tar fast drevräven.
4. Om någon skjuter drevräven.
5. Om främmande hund avbryter söket eller drevet.
6. Om främmande hund kommit med i drevet under första 60 minuterna av
drevarbetstiden. Om minst 60 min. av drevarbetstiden förflutit och den
främmande hunden inte gått att koppla upp eller förmåtts lämna drevet, får
avprovningen fortsätta under förutsättning att prisdomarna är övertygade om att
den främmande hunden varken varit till nytta eller stört.
7. Om drevet börjar så sent att det inte är tillräckligt ljust att följa med drevet,
avbryts provet.
8. Stort rovdjur som vistas eller vistats på området stör hundens arbete.
Ifall ett kvällsdrev börjat så att minst 60 minuter av drevarbetstiden skett under
ljusa förhållanden bör drevet inte avbrytas förrän provtidens slut om domarna på
basen av den erfarenhet de fått anser sig kunna rätt bedöma hunden också utan
dagsljus.
Om allvarligt hinder förorsakar uppkoppling av hunden, får hundföraren välja
plats för löskoppling.
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1.4. Tid som går åt till allvarligt förhinder.
Det avbrott som uppkommer på grund av allvarligt förhinder räknas inte in i
hundens arbetstid. Till avbrottet räknas också den tid som går åt för uppkoppling
av hunden och förflyttningar.
1.5. Drev av hund från annan provgrupp
Om en hund, som hör till en annan provgrupp och med säkerhet igenkänns av
provdomaren, under arbetet kommer in på provområdet, bör provdomaren följa
dess drev och göra anteckningar, om detta ej stör hans ordinarie åligganden som
provdomare eller den hunds arbete, som tävlar i hans egen grupp. Sådana
anteckningar överlämnas åt ifrågavarande hunds ordinarie gruppledare eller
överdomaren för att underlätta uträkning och kontroll av drevtiden.
1.6. Bedömning av hundens arbete
Den drivande hundens två viktigaste egenskaper är för det första förmågan att
finna vilt och för det andra förmågan att driva det under lång tid. Drevsättet för en
bra jakthund är sådant att man ser viltet ofta och får skottillfällen.
Bedömningen av hundens arbete görs efter att provdagen avslutats. Prisdomaren
bör under dagen göra minnesanteckningar på domarkortet och uppskattning av
hundens egenskaper. Dessa kan sedan användas för helhetsbilden.
2. ANVISNINGAR FÖR HUNDFÖRAREN
Hundens förare, med vilket avses hundens ägare eller representant för denna, bör
följa de instruktioner gruppledaren och prisdomaren ger honom.
Hundens förare får inte hjälpa sin hund eller utan domarens tillåtelse ingripa i
hundens arbete, ej heller koppla hunden, utom då han avbryter provet. Om hunden
råkat i uppenbar livsfara bör den ändå genast kopplas upp. Domaren bör
omedelbart upplysas om saken.
Hundföraren har rätt att uttala rimliga önskemål beträffande kurs och fart men har
får ej genom upprepade önskemål eller på annat sätt störa domaren i hans arbete.
Om föraren inte följer givna instruktioner, bryter mot reglerna, stör domaren eller
annars uppträder på ett sätt, som strider mot god sed, kan gruppledaren utesluta
hunden från vidare prövning och så snart tillfälle härtill ges, meddela överdomaren
samt framföra grunderna för händelserna.
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Om föraren på provområdet avstår från provet, bör han omedelbart meddela
gruppledaren sitt beslut. I annat fall anmäler han saken till överdomaren.
Om hundägarens uppfattning av händelserna är annorlunda än prisdomarnas,
måste han delge sin uppfattning till domarna på provområdet , och på
centralplatsen till överdomaren.
En god och förtroendefull samarbetsanda bör råda mellan domare och hundförare
vid provet.

3. PRISDOMARNAS VERKSAMHET VID OLIKA HÄNDELSER UNDER
PROVET
1. Verksamhet under söket
När söket eller tilläggssöket börjar löskopplas hunden i terräng direkt på nattspår
av räv, vilka räven gjort under natten före provdagen, eller där man kan anta att
räven har rört sig.
Gruppledaren ger anvisningar om när och hur domarna skall sprida sig i terrängen
för att, utan att störa hunden i dess arbete, följa med söket och upptaget.
Gruppen bör under söket göra klart för sig vad hunden spårar.
Hund som söker får inte hjälpas att finna räven, hunden får inte störas i sitt
sökarbete.
Sök på annat villebråd än räv bedöms inte. Om söket konstateras vara sök eller
drev på annat djur, kopplas hunden upp och förs att fortsätta arbetet på räv.
Samma vidtas om hunden börjar söka i bakspår och själv inte rättar till felet.
Om söket slutar med sök eller drev på annat djur, bedöms endast den del som
konstaterats vara sök på räv. På bedömningskortet och i individuella protokollet
antecknas vilket djur det är fråga om.
När hunden ger väckskall på nattspår bör prisdomarna noggrant följa med och
försäkra sig om när väckskallet ändras till drevskall.
Om hunden ej inom förloppet av fyra ( 4 ) söktimmar får upp räven, meddelar
provgruppens ledare klart att provomgången avslutas.
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Gruppledaren har rätt att från provet utesluta hund, vars väckskall är så rikliga, att
väckningen kan förväxlas med drev, eller när lösheten på sök uppgår till 40 min.
2. Kontroll av drevet
När drevet börjar bör gruppledaren försäkra sig om, att gruppens samarbete
garanterar en i möjligaste mån tillförlitig bedömning av hundens arbete och
drevets gång. Även drev, som avlägsnar sig långt bort, bör uthålligt följas. Genom
domarnas energiska strävanden, planmässiga förflyttningar, skickliga
utposteringar i terrängen och användning av vägar och fordon bör gruppen sträva
till, att domarnas observationer kompletterar varandra och sålunda ger en rätt bild
av händelsernas förlopp.
Domaren bör bemöda sig om att snarast möjligt konstatera om hunden verkligen
driver räv som är i rörelse, eller något annat vilt, eller om den eventuellt ger skall
på gammalt spår eller skallar utan spår. Han bör försöka få syn på drevdjuret och
hunden samt göra iakttagelser genom avspårning.
Gruppledaren har rätt att utesluta hunden när dess löshet på drev uppgår till 20
min.
Prisdomaren bör försöka klarlägga hundens drevsätt, skallegenskaper och
kvaliteten på dess tapptarbete samt övriga egenskaper som framgår under drevet.
Om hunden börjar skalla på ett och samma begränsade område, bör dess arbete
alltid genast kontrolleras.
Även om domaren under drevets lopp skall försöka få syn på hund och räv, bör
han inte störa vare sig hund eller räv under sina förflyttningar och utposteringar i
terrängen.
Även om man under drevet varken ser räven eller dess spår, anses hunden drivit
räv, om prisdomarna blivit övertygade om att det är fråga om räv.
Om drevet konstateras vara sök eller drev på annat djurslag, kopplas hunden upp.
Om hunden börjar driva klövdjur och man inte får hunden uppkopplad, följs
drevet via olika observationer, även om drevet inte hörs, tills prisdomarna är
övertygade om drevet leder till uteslutning eller inte.
Föret anses som snöföre, om det i markerna finns så mycket snö, att man med
synen obehindrat, nästan kontinuerligt, kan följa med där söket eller drevet går.
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Hårt snölager anses också som snöföre, även om man då inte med hjälp av synen
kan följa spåren.
Föret bestäms av prisdomarna på området. Vid oenighet eller oklara fall avgörs
saken av överdomaren.
Om det finns anledning att misstänka att hundens avvikande beteende kan bero på
stora rovdjur som rört sig i området, bör prisdomarna på alla sätt försöka reda ut
vad som hänt, för att undvika felbedömning av hunden. Arten av rovdjur noteras.
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4. IFYLLANDET AV BEDÖMNINGSKORTET
1. Allmänna anvisningar
Prisdomaren bör noggrant fylla i bedömningskortet.
Domaren bör redan före provet börjar, införa uppgifterna överst på kortets
framsida, d.v.s. allmänna uppgifter om provmarker, datum, hund och hundägare.
På bedömningskortets minuttabell noteras vid nollan (0) den timme som klockan
visar, för att hålla reda på tiden.
Anteckningar som berör bedömningar bör göras efter hand som de konstaterats. I
enlighet med denna allmänna anvisning noteras tiderna för hundens löskoppling,
när drevet börjar, när man ser hunden eller drevdjuret samt alla övriga noteringar
som hänförs till provet.
2. Notering av drevet
Drev antecknar domaren på kortets drevtabell så att dess kvalitet genast kan
konstateras: jämnt flytande drev antecknas med oavbruten linje(_______),hackigt
drev med bruten linje (- - - -) och enstaka skall med punkter (...........), drev
överfört från den andra domarens kort med sågtandstreck. Ett tomrum i tabellen
avser tappt eller avbrott i drevet. Prisdomaren bör iakttaga stor noggrannhet vid
antecknandet av
drevets förlopp i minuttabellen.
I minuttabellen noteras orsaken till tappt, om detta klargjorts, samt övriga
noteringar av drevet som typen av fel och händelsetid, om man sett räven eller
hunden, eller om hundens arbete på svårdrivna ställen och vid hinder.
3. Bedömning at egenskaperna och tilläggsuppgifterna
Efter att provdagen avslutats ges sifferbedömning och noteras tilläggsuppgifterna.
Bedömning av egenskaperna
För bedömning av egenskaperna finns angivet allmänna anvisningar i punkt 5.
vilka prisdomaren bör följa. Var och en prisdomare noterar egenskapspoängerna
med hela siffror. Gruppens poäng blir medeltalet av dessa.
Bedömning av tilläggsuppgifterna
För bedömning av tilläggsuppgifterna finns angivet allmänna anvisningar i punkt
6. vilka prisdomaren bör följa. Var och en prisdomare noterar egenskapspoängerna
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med hela siffror. Gruppens poäng blir medeltalet av dessa. Om medeltalet inte är
ett helt tal ändrar överdomaren detta efter att ha hört gruppen. I individuella
provprotokollet noteras endast hela siffror för tilläggsuppgifterna.
5. BEDÖMNING AV HUNDENS EGENSKAPER
Allmänt
Egenskaperna bedöms med poäng från 1 till 10.
9 - 10
= berömvärt utförande eller egenskap
7-8
= bra utförande eller egenskap
5-6
= medelmåttligt utförande eller egenskap
3-4
= tillfredställande utförande eller egenskap
1-2
= svagt utförande eller egenskap
1. Söket
1.1. Söksäkerhet och effektivitet
Man bör iaktta om hunden söker och får upp också på gamla spår. Speciellt bra är
sök som leder till resultat också under svåra förhållanden, likaså extrasök efter
drevet. Egentliga söket och tilläggssök bedöms som en helhet.
Spårning på bakspår är en nedsättande faktor vid bedömningen.
Berömligt 9 - 10 poäng
• Hunden följer uthålligt rävens nattspår också under svåra förhållanden
• bryr sig inte om annat villebråd
• Hittar själv nattspåret och börjar följa detta
• när söket eller tilläggssöket leder till upptag
Bra 7 - 8 poäng
• I övrigt som ett berömligt sök men förhållandena är klart lätta
• något svårigheter att följa spåret under svåra förhållanden
• I markerna finns inga spår av andra djur eller hinder
• Hunden går enbart på visat nattspår
Nöjaktigt 5 - 6 poäng
• något svårigheter att följa spåret under normala förhållanden
• Hunden går på bakspår och korrigerar inte själv sitt misstag, återvänder ändå på
kommando för att fortsätta i rätt riktning
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Försvarligt 3 - 4 poäng
• problem att följa spåret fastän förhållandena är lätta
• går på bakspår, måste hämtas och visas rätt väg
• Söket leder inte till upptag
Svagt 1 - 2 poäng
• Hunden förmår inte följa spår under lätta förhållanden
1.2. Spårningsfart och avancering
Vid bedömningen bör tas i beaktande den sträcka och tid som hunden använder för
att få räven i rörelse. Speciellt bra anses det när hunden snabbt klarar av olika
hinder under söket. Egentliga sök och tilläggssök bedöms som en helhet.
Berömlig ( 9 - 10 poäng )
• Avancerar bra under normala förhållanden mer än 5 km, eller under svåra
förhållanden över 3 km
• Söktiden uppgår till minst 60 min
• Spårar under normala förhållanden i huvudsak med galopp
• Klarar av vägar eller spår av andra villebråd
Bra ( 7 - 8 poäng )
• Lika ovan under goda förhållanden
• Spårningssträcka under normala förhållanden 3 - 5 km.
• Söktiden uppgår till minst 60 min.
• Spårar till största delen med trav vid normala förhållanden
• vägar eller spår av andra villebråd drar något ner på spårningsfarten
Tillfredställande ( 5 - 6 poäng )
• Spårningssträcka över 2 km under bra förhållanden
• Söktiden uppgår till minst 40 min.
• Spårar med trav vid normala förhållanden
• vägar eller spår av andra villebråd drar betydligt ner på spårningsfarten
Försvarlig ( 3 - 4 poäng )
• Kort sök under 30 min. vid bra förhållanden
• Spårningssträcka över 1 km.
• Spårar i huvudsak gående vid normala förhållanden
• kan inte spåra på väg eller på spårfält av annat villebråd
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Svag ( 1 - 2 poäng )
• Speciellt kort sök under 15 min. vid lätta förhållanden
• Spårningssträcka under 1 km.
• Spårar enbart gående under normala förhållanden
1.3. Jaktlust och uthållighet på sök
Ett uthålligt sök och utredning av tappter under alla förhållanden är förhöjande
egenskaper. Speciellt förtjänstfullt är ett sök som under dåliga förhållanden leder
till upptag, likaså tilläggssök efter drev. Brist på jaktlust drar ner vitsordet och om
hunden är helt ovillig att arbeta skall den uteslutas från provet.
Berömlig ( 9 - 10 poäng)
• Följer uthålligt nattspår samt klarar ut hinder och tappter
• Visar inte i något skede brist på jaktlust trots att det är spår från förnatten
• Går ivrigt på tilläggssök efter drevet
Bra ( 7 - 8 poäng )
• I övrigt som ovan men hunden kunde inte provas på tilläggssök.
Nöjaktigt ( 5 - 6 poäng )
• i övrigt bra sök, men trots att tillfälle fanns, provades inte tilläggsök
• följer ihärdigt och ivrigt färska spår
• under normala förhållanden något trög i starten vid tilläggssök
Försvarligt ( 3 - 4 poäng )
• I övrigt ivrigt, men vägrar, under goda förhållanden, en gång att gå på
förnattens spår
• visar under normala förhållanden något ovillighet att reda ut nattspåret
• går under bra förhållanden motvilligt på tilläggssöket
Svagt ( 1 - 2 poäng )
• Vägrar upprepat gå på nattspår eller vägrar under bra förhållanden att gå på
tilläggssök
1.4. Sökarbetets helhetsintryck
God lydnad och samarbete med hundföraren samt att hunden meddelar om räven
gått i gryt är förhöjande faktorer vid bedömningen. Väckningens avsikt är att med
hörbar, sparsam skallgivning meddela om var söket avancerar. Väckningen är
lämplig när hunden vid avancering på rävens nattspår avger enstaka skall eller
informativa, korta skallserier med några minuters intervaller. Skallgivningen får
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inte likna drevskall. Om det finns drevliknande drag i skallgivningen på sök, är
detta löshet på sök, vilket anses som fel och kan som mest leda till uteslutning.
Vid arbete på rävens nattspår är intresse för annat villebråd ett fel hos hunden.
Mera ju större intresset är och ju färskare rävens spår är. Intresse för övrigt pälsvilt
eller stora rovdjur (mårdhund, mård, varg, lo) bedöms mildare.
Berömligt ( 9 - 10 poäng )
• hunden är inte intresserad av annat vilt
• väcker lämpligt
• är lätt att koppla upp vid behov
• meddelar tydligt att drevdjuret gått i gryt, om tillfälle ges
Gott ( 7 - 8 poäng )
• lika ovan, men hunden väcker inte
• brister i meddelande att drevdjuret gått i gryt
• kan vid behov kopplas upp
Nöjaktigt ( 5 - 6 poäng )
• börjar under sitt arbete på rävslag söka eller driva annat villebråd
• meddelar inte om att drevdjuret gått i gryt trots att tillfälle funnits
• kan vid behov kopplas upp
Försvarligt ( 3 - 4 poäng )
• börjar upprepat söka efter eller driva annat djur
• den väcker något för mycket
• det är problem att koppla upp hunden, den är olydig
Svagt ( 1 - 2 poäng )
• hunden är lös på sök
• den är alltför intresserad av annat vilt
• börjar söka på eller driva klövdjur
• låter sig inte vid behov kopplas upp
2. Drev
2.1. Drevets flyt och fart
Förtjänster är ett njutbart säkert drevsätt, bra kontakt med drevdjuret, bra arbete
vid hinder eller också under svåra förhållanden, samt skottillfällen som
uppkommer tack vare det flytande och fartfyllda drevsättet.
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Berömligt ( 9 - 10 poäng )
• drevet fartfyllt och flytande
• klarar ut uppkomna tappter snabbt
• bra kontakt med räven
• förmår hålla räven i rörelse också under svåra förhållanden
• driver under normala förhållanden med fartfylld galopp
Bra ( 7 - 8 poäng )
• driver fartfyllt och ganska flytande under normala förhållanden
• tapptarbetet är ivrigt och snabbt
• driver under normala förhållanden för det mesta i galopp
Nöjaktigt( 5 - 6 poäng )
• drevet ganska flytande
• drev som slutar i gryt under 15 min.
• hinder drar väsentligt ner på drevfarten
• driver under normala förhållanden för det mesta i trav
Försvarligt ( 3 - 4 poäng )
• driver sakta
• drevtiden blir under 30 min. på grund av fel i hundens sätt att arbeta
• tapptarbetet går sakta p.g.a. rotning
• driver under normala förhållanden för det mesta gående
Svagt ( 1 - 2 poäng )
• i drevarbetet förekommer allvarliga brister beträffande drevets fart, jämnhet
samt tapptarbete
• drevtiden blir under 10 min. på grund av fel i hundens sätt att arbeta
• hunden driver under normala förhållanden endast gående
2.2. Jaktlust och drevets helhetsintryck
Förtjänster är bra jaktlust också under svåra förhållanden samt på arbete vid
hinder, ävensom bra samarbete med föraren samt hur hunden behärskas i olika
situationer.
Berömligt ( 9 - 10 poäng )
• utmärkt jaktlust och bra koncentrationsförmåga
• bra förmåga att klara upp tappter och hinder
• bra kontakt med drevdjuret
• bra vägarbete
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• visar inte intresse för annat vilt
• god lydnad och samarbete med hundföraren
• meddelar vid tillfälle om att räven gått i gryt eller tagits fast
Bra ( 7 - 8 poäng )
• bra jaktlust och koncentrationsförmåga
• klarar upp tappter och hinder
• kan driva på väg
• inte intresserad av andra djur
• brister i anmälan om att drevdjuret gått i gryt
• drevarbetet är inte till alla delar fullkomligt
Nöjaktigt ( 5 - 6 poäng )
• nöjaktig jaktlust
• brister i koncentrationsförmågan
• hunden är för hård vid skallgivningen eller drevet hackigt
• brister i hundens arbete på tappter och vid hinder
• klarar upp vägtappter
Försvarligt ( 3 - 4 poäng )
• försvarlig jaktlust
• klara brister i hundens arbete på tappter och vid hinder
• lämnar under normala förhållanden långt efter räven
• problem också vid mindre vägar
• börjar söka på eller driva annat djur
• något löshet på drev
Svagt ( 1 - 2 poäng )
• Svag jaktlust
• börjar upprepat söka efter eller driva annat djur
• börjar söka på eller driva klövdjur
• hunden skallar inte på drev eller är lös på drev
• drevet tar slut på minsta väg
• svårigheter att koppla upp hunden från sök på eller drev av annat djur
3. Skallet
3.1. Bedömning av skallet
Som förtjänst räknas bra hörbarhet, mångtonighet, passion med hänsyn till avstånd
till drevdjuret samt en klar könsprägel.
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Berömligt ( 9 - 10 poäng)
• mycket hörbart, två- eller flertonigt
• ganska tätt och passionerat
• varierar med avståndet till drevdjuret
• könsprägeln är inte vilseledande
Gott ( 7 - 8 poäng )
• mycket hörbart, en- eller flertonigt
• ganska tätt och varierande
Tillfredsställande ( 5 - 6 poäng )
• hörbart, en- eller flertonigt
• glest skall
Försvarligt ( 3 - 4 poäng )
• dålig hörbarhet, glest och entonigt
Svagt ( 1 - 2 poäng )
• mycket dålig hörbarhet
4. Bedömning av hundens lätthet för skall och skall som kan godkännas som drev
samt löshet på drev
Hundens lätthet för skallgivning bestäms enligt hur gammalt spår hunden skallar
på. Förutom hur färskt spåret är inverkar rådande före och väderleksförhållanden
också på styrkan av spårvittring. Lätt för skallgivning har hund, som under
normala förhållanden ger rikligt skall på spår, som är 30 minuter gamla.
Skallgivning på äldre än ovannämnda flyktspår av räv bör ej heller tolkas som
löshet om hunden säkert följer spåret.
För dylik hund får dock endast de jämnt flytande drevperioderna räknas som drev.
För hård hund räknas som drevtid samtliga skall där hunden avancerar.
Löshet på drev visar hunden, när den skallar på spår som den en gång redan drivit,
när den på tappt skallar utan spår eller när den under normala förhållanden skallar
på spår äldre än 30 min. vilka den inte med säkerhet kan följa eller när den driver i
bakspår.
Kort drev, under en minut, på bakspår ses inte som fel om hunden själv rättar sitt
misstag.
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Alltför hård räknas hund som ger skall enbart på under fem minuter gamla spår.
Lagom fallenhet för skallgivning har hund, som ger skall på upp till 30 minuter
gamla spår och som nyanserar skallet i förhållande till avståndet till drevdjuret.
5. Drevpoäng
Som hundens drevtid räknas varje minut man har kunnat höra sådant skall, som
godkänts som drevskall.
Drevpoäng ges i förhållande till den drevtid hunden fått enligt drevtidens
poängtabell (5.1.) Om drevet slutar i gryt eller annan motsvarande plats var
hunden inte själv kan få räven i rörelse ges poäng enligt drevtidens poängtabell
(5.2..) för drevpoäng för drev som slutar i gryt.
Om hunden har flera drev räknas drevtidens poäng från totala drevtiden sålunda
att till den drevpoäng som tabellen ger för det drev som gått i gryt adderas övriga
drevpoäng.
Om hunden uppvisar löshet på drev, minskas konstaterad drevlöshetstid från
drevtiden.
Om drevet slutar vid allvarligt förhinder, kan till drevtidens poäng från tabellen
(5.1.) adderas tre ( 3 ) poäng.
Om hunden tar fast räven, höjs poängtalen enligt tabell (5.2.) för drev som gått i
gryt med tre ( 3 ) poäng.
Maximala drevpoängen är i alla fall 30.
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5.1. DREVTIDENS POÄNGTABELL
Drev
min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Poäng
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50

Drev
min
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Poäng
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,25
10,50
10,75
11,00
11,25
11,50
11,75
12,00
12,25
12,50
12,75
13,00
13,25
13,50
13,75
14,00
14,25
14,50
14,75
15,00

Drev
min
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
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Poäng
15,25
15,50
15,75
16,00
16,25
16,50
16,75
17,00
17,25
17,50
17,75
18,00
18,25
18,50
18,75
19,00
19,25
19,50
19,75
20,00
20,25
20,50
20,75
21,0
21,25
21,50
21,75
22,00
22,25
22,50

Drev
min
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Poäng
22,75
23,00
23,25
23,50
23,75
24,00
24,25
24,50
24,75
25,00
25,25
25,50
25,75
26,00
26,25
26,50
26,75
27,00
27,25
27,50
27,75
28,00
28,25
28,50
28,75
29,00
29,25
29,50
29,75
30,00
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5.2. POÄNGTABELL FÖR DREV SOM SLUTAR I GRYT
Drev
min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poäng
0,70
1,40
2,10
2,80
3,50
4,20
4,90
5,60
6,30
7,00
7,70
8,40
9,10
9,80
10,50
11,20
11,90
12,60
13,30
14,00

Drev
min
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Poäng
14,70
15,40
16,10
16,80
17,50
18,20
18,90
19,60
20,30
21,00
21,18
21,36
21,54
21,72
21,90
22,08
22,26
22,44
22,62
22,80

Drev
min
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

28

Poäng
22,98
23,16
23,34
23,52
23,70
23,88
24,06
24,24
24,42
24,60
24,78
24,96
25,14
25,32
25,50
25,68
25,86
26,04
26,22
26,40

Drev
min
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80-120

Poäng
26,58
26,76
26,94
27,12
27,30
27,48
27,66
27,84
28,02
28,20
28,38
28,56
28,74
28,92
29,10
29,28
29,46
29,64
29,82
30,00
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6. TILLÄGGSUPPGIFTER
Allmänt
Endast konstaterade fakta bedöms. Siffrorna bör stå i korrekt proportion till
poängen som getts för egenskapen. Bedömningen omfattar alla händelser och
förhållanden under hela dagen. Vardera prisdomaren gör bedömningen
självständigt enligt nedan angivna huvudregel såvida ej anvisningar om avvikelser
från denna ges senare.
5
= mycket bra
4
= bra
3
= medelmåttlig(t), normal(t)
2
= svag(t)
1
= mycket svag(t)
( 0 = hunden utesluten )
Medeltalet av de bägge domarnas poängsiffror antecknas i den enskilda hundens
protokoll såsom provgruppens medeltal. Se avsnitt 4.3.
6.1. Förhållandena
11. Barmark.
12. Snöföre, snötäckets tjocklek i cm.
13. Torrt före.
14. Fuktigt före.
15. Temperatur, antal grader.
Förhållandena anges i övrigt med kryssning men snötäckets tjocklek och
temperaturen med siffror.
6.2. Sök utan nattslag
Jaktlust
Enligt huvudregeln.
Vidd
Bedömningen beskriver enbart egenskapen, utan att ta hänsyn till vad som är bra
eller dåligt.
5 = i regel över 1000 m.
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4 = (600 - 1000 m).
3 = (300 - 600 m).
2 = (100 - 300 m).
1 = i regel under 100 m.
6.3. Arbete på nattslag
Jaktlust
Enligt huvudregeln
Spårningssätt
Bedömningen bör endast beakta egenskapen utan att ta ställning till vad som är bra
eller dåligt.
5
4
3
2
1

= söker enbart i vind
= söker mest i vind
= varierande
= för det mesta spårnoga
= absolut spårnoga

Väckning och löshet på sök
5
= väcker inte
4
= fåtal väckskall
3
= lämplig väckning
2
= något lös på sök
1
= riklig löshet på sök
Karaktären av väckningen och lösheten på söket.
5
= meddelar med skall om att nattslaget hittats
4
= ger enstaka glesa skall
3
= ger enstaka glesa skallserier
2
= skallar i ett på nattslaget
1
= skallgivningen påminner om drev
Spårning på bakspår.
3
= spårar på bakspår men rättar själv till sitt misstag
2
= spårar på bakspår och kommer bort med inkallning
1
= spårar på bakspår och måste hämtas tillbaka
Andra siffror används inte.
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Sättet att hitta nattspår.
2 = hunden hittade själv spåret
1 = hunden släpptes på nattspår
Andra siffror används inte.
Arbetssträcka på nattspår
5
= följt nattspåret över 10 km
4
= följt nattspåret 5 - 10 km
3
= följt nattspåret 3 - 5 km
2
= följt nattspåret 1 - 3 km
1
= följt nattspåret under 1 km
6.4. Drevsätt
Drevfart
Bedömningen bör endast beakta egenskapen, utan att ta ställning till vad som är
bra eller dåligt.
5
= mycket snabb
4
= snabb
3
= medelmåttlig, normal
2
= långsam
1
= mycket långsam
Drevets flyt
Vid bedömningen beaktas mängden av tappter och avbrott som uppstått på grund
av hundens arbetssätt. Dessutom bör göras skillnad på gles skallgivning och
hackigt drevsätt. En gles skallgivning kan förekomma vid ett flytande drev.
4
= mycket flytande, inga tappter
3
= flytande, få tappter och avbrott
2
= hackigt, tappternas och avbrottens andel 1/3 av drevet
1
= mycket hackigt, tappternas och avbrottens andel över hälften
av drevet
Spårningssätt
5
= söker enbart i vind
4
= söker mest i vind
3
= varierande
2
= för det mesta spårnoga
1
= absolut spårnoga
Löshet på drev och drev på bakspår
31

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry

4 = skallar på tappt
3 = driver om
2 = driver i bakspår
1 = utesluts för löshet
6.5. Arbete på tappt
Effektivitet på tapptarbetet
Enligt huvudregeln.
6.6. Skallet
Hörbarhet.
5 = mycket hörbart
4 = hörs bra
3 = hörbart
2 = hörs dåligt
1 = hörs mycket dåligt
Passion
5 = mycket bra passion
4 = bra passion
3 = passionerat
2 = dålig passion
1 = ingen passion eller fel återgivande
Klangfullhet.
5 = mångtonigt
4 = för det mesta mångtonigt.
3 = tvåtonigt.
2 = för det mesta entonigt.
1 = helt entonigt.
Skalltäthet
5 = utan uppehåll.
4 = nästan utan uppehåll
3 = medelmåttligt.
2 = glest.
1 = endast enstaka skall.
Könsprägel.
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Om man med vägledning av drevskallet kan ange kön noteras 5, andra siffror
används inte.
Fallenhet för skallgivning
Bedömningen bör beskriva egenheten utan att ta ställning till vilket som är bra
eller dåligt.
Största noterade avstånd till drevdjuret under drev med skall.
5 = över 20 min.
4 = 15 - 20 min.
3 = 10 - 15 min.
2 = 5 - 10 min.
1 = under 5 min.
På bedömningskortet och individuella provprotokollet noteras hur gammalt spår
hunden konstaterades följa utan att skalla.
6.7. Övriga egenskaper och händelser under provet
Arbete på väg
5 = utmärkt förmåga att driva på väg och klara upp vägtappter
4 = kan driva på trafikerad väg
3 = klarar upp vägtappter
2 = drevet slutar på trafikerad väg.
1 = drevet slutar vid minsta väg under normala förhållanden.
Drev av andra djur
5 = inte intresserad av andra djur
4 = kör bort och följer en kortare sträcka, kommer själv tillbaka.
3 = driver, kommer tillbaka på inkallning.
2 = driver, kommer inte tillbaka på inkallning.
1 = hunden tar upp från kallnat spår, driver och kommer inte tillbaka på kallelse.
I referenskolumnen på bedömningskortet och på individuella provprotokollet
anges vilket djur det är fråga om.
Hanterbarhet
5 = kommer på inkallning från drev (utom synhåll)
4 = kommer på inkallning från tappt eller nattspår utom synhåll
3 = kommer på inkallning när hundföraren är i närheten inom synhåll
2 = kommer inte på inkallning.
1 = låter sig inte kopplas.
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Rapport vid gryt
5 = söker upp föraren och visar grytet för denna
4 = blir kvar vid grytet och rapporterar genom skallgivning
3 = ger skall vid grytet men lämnar det
2 = rapporterar med sitt beteende om att djuret gått i gryt
1 = rapporterar inte alls
Drevet utom hörhåll
5.
= drevet ur hörhåll, kontakt uppnåddes inte under drevarbetstiden.
4.
= ur hörhåll över 91 min.
3.
= ur hörhåll 61 - 90 min.
2.
= ur hörhåll 31 - 60 min.
1.
= ur hörhåll mindre än 30 min.
Orsak till att drevet slutat
5
= hunden tog fast räven
4
= drevdjuret gick i gryt
3
= drevet slutade vid allvarligt förhinder
2
= orsaken till sluttappt okänd
1
= hunden kopplad på drevet
Notering om stora rovdjur
4 = varg
3 = björn
2 = järv
1 = lo
Konstaterande av drevräven
2 = sedd
1 = spår
Andra siffror används inte.
Skottillfälle
Noteras antal skottillfällen (st)
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ÖVERDOMARDIREKTIV VID DREVPROV PÅ
RÄV
1. ÖVERDOMARENS KVALIFIKATIONSFORDRINGAR
Överdomare för drevprov på räv skall uppfylla de bestämmelser och medlemskrav
som ställs enligt paragraf 7. i Regler för drevprov på räv. Överdomaren skall under
pågående eller föregående provsäsong ha verkat som domare på drevprov för räv
eller deltagit på överdomarnas fortsättningsskolning under pågående eller
föregående år.
2. ÖVERDOMARENS UPPGIFTER
Överdomaren har som uppgift att övervaka och se till, att under provet noggrant
efterföljs de regler för drevprov på räv, som Kennelklubben godkänt:
1. Är de hundar som deltar på provet anmälda i vederbörlig ordning?
2. Är hundarnas rätt att delta i enlighet med reglernas paragraf 3?
3. Är det klargjort hur man får kontakt med dejourerande veterinär?
4. Överdomaren bör granska om prisdomarnas domarkort och medlemskap är i
enlighet med paragraf 8. i reglerna. Både kortet och medlemskap bör kunna
bevisas. I individuella provprotokollet bör kryssas KJ när prisdomarkortet och
medlemskapet konstaterats vara i skick.
5. Övervaka, att hundarnas utlottning till provområdena utförs rätt. Om
oöverstigliga hinder för arrangemangen uppstår, har överdomaren rätt att också
efter lottningen flytta prisdomare från en grupp till en annan.
6. Före slutgiltigt offentliggörande av lottningens resultat bör alltid granskas
prisdomarnas jäv och fråga: Har någon någonting att anmärka mot
utplaceringen av prisdomarna?
7. För deltagarna bör på centralplatsen finnas en karta där provområdena finns
angivna. Med hjälp av den kan sedan speciella förhållanden som bör beaktas på
provområdena klarläggas.
8. Överdomaraspiranter behandlas enligt direktiven i skolningsprogrammet.
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Bedömningen lika för alla
Överdomaren bör se till att bedömningen på provet blir möjligast enhetlig och rätt.
1. Före provet bör överdomaren försäkra sig om att prisdomarnas duglighet och
markkännedom. Överdomaren, tillsammans med provbestyrelsen bestämmer
provområdet för var och en provgrupp samt bestämmer gruppledare för var och
en grupp. Vid utplacering av prisdomarna i grupperna bör beaktas deras
kompetens, förmåga att röra sig och kännedom av området mm. så att de
placeras ut i grupperna och områdena på mest ändamålsenliga sätt. Om
prisdomarna inte tillräckligt väl känner till provområdet, bör provarrangören
reservera vägvisare.
2. Överdomaren bör hålla en högst 20 min. lång ordergivning, var prisdomarna
och hundförarna bör delta. Endast oöverstigliga hinder berättigar till frånvaro.
Under ordergivningen repeterar överdomaren provets regler och prisdomarnas
direktiv samt ger råd och direktiv för att få en enhetlig bedömning.
3. Kallar vid behov prisdomarna till konsultativa sammankomster för att ge
tilläggsdirektiv.
4. Överdomaren bör sträva till att i markerna få kontakt med några, minst två
provgrupper, utan att på förhand meddela om detta, och han bör ge akt på
händelser under provet för att kunna granska prisdomarnas bedömning.
3. MOTTAGNING AV BEDÖMNINGSKORT
Överdomaren tar mot prisdomarnas bedömningskort, lyssnar på möjliga
klargörande förklaringar, granskar bedömningskorten och godkänner de
bedömningar som gjorts samt bekräftar prisvalören. I det fall att överdomaren,
efter att ha följt med det hundarna uträttat eller efter prisdomarnas förklaringar är
övertygad om att bedömningen inte är i förhållande till vad hunden uträttat, är det
hans skyldighet att ändra prisdomarnas bedömning.
4. INDIVIDUELLA PROVPROTOKOLLEN
Överdomaren bör granska att sekreteraren gör alla noteringar och uträkningar rätt.
Efter detta bekräftar han de individuella provprotokollen med sin namnteckning
och ger hundförarens kopia åt denna för granskning före provet avslutas.
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5 PROVETS PROTOKOLL
När provet avslutats, granskar överdomaren resultaten och bekräftar
provprotokollet med sin namnteckning samt fyller i sitt medlemsnummer från
Kennelklubben.
6. PROVETS AVSLUTNING
Överdomaren klargör för hundförarna och prisdomarna det som noterats under
provet, offentliggör resultaten, delar ut priserna och avslutar provet.
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