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DIREKTIV FÖR DOMARE VID 

DREVPROV FÖR TAX  
Godkända av SKL-FKK:s styrelse. Giltiga från 

1.8.2003.  

 

1.  PROVGRUPPEN, DESS 

SKYLDIGHETER OCH UPPGIFT  
 

1.1 PROVGRUPPEN  
Provgruppen består av domaren eller domarna och 

hundens förare. Till gruppen kan också höra 1 – 2 

domaraspiranter och vägvisare.  

1.2 PRISDOMARENS UPPGIFTER  
Allmänna anvisningar  

- Domaren bör alltid, när han är på domaruppdrag, ha 

med sig provreglerna och papper som visar hans 

formella kompetens.  

- Domaren bör närvara vid överdomarens anförande.  

- Domaren bör bedöma hundens arbete rätt, han får 

inte låta tidigare kännedom om hunden, rykten, 

hundförarens yttranden eller tidigare 

provprestationer inverka på bedömningen. Han skall 

beakta enbart vad han själv konstaterar och bedömer 

vara rätt.  

- Domaren bör hela tiden sträva till att göra hunden 

full rättvisa inom ramen för reglerna och 

domardirektiven.  

- Domaren bör undvika alltför snabba slutsatser och 

alltför stor självsäkerhet. Han bör visa 
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anpassningsförmåga och smidighet i olika 

situationer samt uppträda vänligt gentemot 

provgruppens övriga medlemmar. Han bör beakta 

hundförarens önskemål, såtillvida de inte strider mot 

gällande regler, är orimliga eller verkar störande på 

provets genomförande.  

- Domaren bör, under hela provet, utan att störa 

hunden i dess arbete följa möjligast nära vad hunden 

gör 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 

bedömningen av olika egenskaper.  

- Hunden bör efter första drevomgången kopplas och 

föras att söka nytt drevdjur.  

 
Oskälig störning  
Som oskälig störning anses följande situationer, vilka 

kan leda till kopplande av hunden och förflyttning:  

- Om drevdjuret går i gryt eller gömmer sig på sådan 

plats att hunden inte själv får det i rörelse. Gruppen 

får ej heller göra det.  

- Om hunden under söket eller drevet går till sådan 

plats, där hunden enligt domarens och hundförarens 

uppfattning sannolikt råkar i livsfara ,ex livligt 

trafikerad väg, järnväg, svag is mm.  

- Hunden tar fast drevdjuret.  

- Om någon skjuter drevdjuret.  

- Om främmande hund avbryter söket eller drevet.  
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- Om drevet börjar så sent att ljuset inte räcker till att 

följa drevet, avbryts provomgången.  

- Om man kan konstatera att hunden driver annat än 

godkänt drevdjur.  

- Om drevdjuret byts efter oskälig störning under den 

första drevomgången, kan hundföraren, om han så 

önskar, godkänna det drev hunden presterat och 

övergå till ny drevomgång. 

- Om stora rovdjur eller rovfåglar inom området stör 

hundens arbete, eller är till fara för hunden.  

- Om också annan, av hunden oberoende situation, 

som domaren godkänner kan anses som oskäligt 

störning.  

- Om oskälig störning lett till att hunden kopplas, får 

hundföraren välja plats för släpp, inom den utlottade 

provmarken.  

 

Tid som åtgår för oskälig störning  
Tiden som går åt vid oskälig störning räknas inte in i 

sök- eller drevomgångstid. Till den tid som åtgår för 

avbrottet vid oskälig störning hör också tiden för att 

koppla hunden och tiden för förflyttning. Att ta fast 

hunden, förflyttning och lössläppning bör göras utan 

dröjsmål. När drevet avbryts av oskälig störning, får 

hunden söka upp nytt aller fortsätta med redan drivet 

drevdjur. Den tid som går åt till söket räknas in i 

söktiden. Hunden får driva den tid som återstår av den 

pågående drevomgången. Sök och drev bedöms till alla 

delar enligt reglerna i domardirektiven.  
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Drev av främmande hund  
Om en hund från en annan provgrupp, med drev 

kommer in i provområdet, bör domaren anteckna dess 

drevminuter, om detta inte stör hans egna uppgifter eller 

arbetet för den hund som hans provgrupp bedömer. 

Anteckningar om den andra hundens drev överlämnas 

till gruppdomaren för ifrågavarande provgrupp, eller till 

överdomaren för uträkning av drevtiden.  

 

Bedömningsgrunder för hundens arbetssätt  
En drivande hunds två viktigaste egenskaper är att hitta 

vilt och även ha förmåga att driva det även en längre 

tid. Drevsättet för en god jakthund är sådant, att man 

ofta får syn på drevdjuret.  

Hunden bedöms under två skilda drevomgångar under 

provdagen.  

Under tvåveckorsprovet har hunden möjlighet till en 

prestation, som består av två drevomgånger under en 

provdag.  

Observationer under den första omgången får inte 

inverka på bedömningen av den andra omgången.  

Domaren bör under provdagen föra anteckningar i sitt 

domarkort samt göra mellanbedömning av hundens 

egenskaper. Dessa uppgifter används som grund för 

bedömning av hundens egenskaper.  

Hundens kondition eller ålder inverkar inte på 

bedömningen.  
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1.3 GRUPPLEDARENS UPPGIFTER  
 

Förutom de i punkt 1.2 nämnda prisdomarens uppgifter, 

hör det dessutom till gruppdomaren följande:  
 

Den av överdomaren utsedda gruppledaren, leder 

gruppen och ansvarar för att gruppen följer de direktiv 

som gäller för drevprov för tax, samt givna direktiv och 

god kennelanda  
 

Gruppledaren ser till att domarnas klockor kontrolleras 

före provet börjar. Han besluter i sista hand över 

gruppens färdriktning och fart, när och var hunden 

kopplas loss och uppkopplas med iakkttagande av 

hundförarens rimliga önskemål. Gruppledaren ger 

direktiv om placering av gruppens medlemmar och 

anvisningar för gruppens verksamhet. Han styr och 

övervakar även domaraspiranternas arbete  
 

Hunden avprovas i det utlottade området, om inte 

uppgiften att följa hundens arbete tvingar 

domargruppen att gå utanför provmarken. 
 

Förflyttning till reservmarkerna kan ske om 

förhållandena i provområdet är sådana att hunden inte 

kan avprovas i den utlottade provmarken. Gruppledaren 

besluter om förflyttning till reservrmarker, om 

överdomaren inte kan nås snabbt.  
 

Om hunden råkar under provet i fara, är gruppens 

medlemmar skyldiga, att genast vidta åtgärder för att 

rädda den.  
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Gruppledaren har efter egen bedömning rätt att avbryta 

provning av hund som konstateras ha skadat sig under 

provet. Om hundens skada är av sådan art att hunden 

kan fortsätta provet utan att detta strider mot 

djurskyddsbestämmelserna kan avprovningen fortsätta.  
 

Gruppledaren kallar vid behov prisdomaren till 

överläggning, gör jämförelser av domarnas 

anteckningar och räknar på basen av dessa ut hundens 

drevtid och medeltalet av givna egenskapspoäng. 

Dessutom noterar gruppledaren tilläggsuppgifter 

gällande egenskaper efter att ha konsulterat 

prisdomaren.  
 

När provdagen är slut och när bedömningskorten är 

ifyllda skall gruppledaren visa dem åt hundföraren.  
 

När provdagen är slut, överlämnar gruppledaren 

bedömningskorten åt överdomaren och ger en muntlig 

redogörelse för provets gång och bedömningsgrunder. 

Gruppledaren, prisdomaren, domaraspiranter och 

hundföraren bör vara närvarande. 
  

Prisdomaren bör granska att det individuella protokollet 

givna anmärkningar är antecknade samt verifiera detta.   
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1.4 DIREKTIV FÖR HUNDFÖRARE  
 

Med hundförare, med vilket avses hundägare eller 

dennes representant, bör följa överdomarens, 

gruppledaren och prisdomarens direktiv.  
 

Hund kan ha endast en hundförare per prov.  

- Hundföraren får inte på något vis hjälpa sin hund och 

inte utan tillstånd av domaren blanda sig i hundens 

arbete eller koppla hunden förutom då han avbryter 

provet. Om hunden råkar i uppenbar livsfara, skall 

den ändå kopplas genast. Prisdomaren måste 

omedelbart informeras om detta.  

- Hundens förare har rätt att framföra rimliga önskemål 

exempelvis om färdriktning och fart, men får inte med 

upprepade önskemål eller på annat sätt störa 

domarens verksamhet.  

- Om hundföraren inte följer givna direktiv, bryter mot 

reglerna, stör domaren eller annars uppträder på ett 

sätt som strider mot god sed, kan gruppledaren 

utesluta hunden från vidare prövning och snarast 

meddela om och motivera beslutet för överdomaren.  

- Om hundföraren avbryter provet, bör han omedelbart 

meddela gruppledaren eller överdomaren om detta.  

- Om hundföraren har en annan uppfattning än domarna 

om händelserna, kan han meddela sin uppfattning om 

detta till prisdomaren i provmarken och på 

centralplatsen till överdomaren.  

- En god och förtroendefull samarbetsanda bör råda 

mellan hundförare och domare under provet.  
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1.5 HUNDFÖRARENS ANSVAR  
 

Hundföraren ansvarar för all den skada som hunden 

åsamkar. 
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2.  PROVDOMARENS VERKSAMHET 

UNDER PROVETS OLIKA SKEDEN  

 
2.1 VERKSAMHET UNDER SÖKET  
 

- Att släppa hunden direkt på nattspår bör undvikas för 

att man skall bedöma sökets alla delmoment.  

- Hunden bör vid andra omgången löskopplas på sådant 

ställe att samma drevdjur inte upprepat blir drivet 

under provdagen  

- Gruppledaren bör avgöra i vilket skede och hur 

domarna sprider ut sig i terrängen för att följa med 

hundens sök och upptag utan att störa hunden.  

- Sök på annat drevvilt än hare, räv, rådjur, sikahjort, 

dovhjort eller vitsvanshjort bedöms inte. Se punkt 1.2  

- Om sök leder till upptag och drev på annat än 

godkänd drevvilt, bedöms enbart det sök som gjorts 

för godkänt drevvilt. I det individuella 

bedömningskortet antecknas vilket slag av vilt som 

drivits.  

- Gruppledaren har rätt att utesluta hund som under 

söket ger så rikligt skall, att domaren inte kan avgöra 

om det är fråga om sök eller drev.  

 

2.2 VERKSAMHET UNDER DREVET  
 

När drevet börjar bör gruppledaren ge sådana direktiv 

för gruppens samarbete, att man på bästa möjliga sätt 
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kan följa drevets gång samt för att få en tillförlitlig 

bedömning av hundens arbete.  

Även drev som avlägsnar sig längre bort, bör uthålligt 

följas. Genom domarens energiska strävanden, 

planmässiga förflyttning, skickliga utposteringar i 

markerna, 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 möjligast 

konstatera om hunden verkligen driver godkänt 

drevvilt som är i rörelse, eller något annat vilt, eller 

om det eventuellt ger skall på nattspår eller utan spår. 

Domaren bör försöka få syn på drevdjuret och hunden 

samt göra spårobservationer.  

- Domaren bör bemöda sig om att få reda på hundens 

drevsätt, drevsäkerhet, skallegenskaper, kvalitet på 

tapptarbete och arbete vid hinder samt övriga 

egenskaper som hunden uppvisar under drevet. Om 

hunden börjar skalla och dröjer kvar inom ett snävt 

område, bör dess arbete genast kontrolleras.  

- Om hunden har tappt och börjar söka nytt drevdjur i 

samma drevomgång ,bedömas söket enligt givna 

direktiv för sök. Man bör vara absolut säker på att den 

söker nytt drevdjur.  

- Om det på drevplatsen hörs skallgivning som tolkas 

som löshet på drev, bör det inte förväxlas med 

eventuella väckskall på nattslag.  

- Även om domaren under drevets lopp så ofta som 

möjligt skall försöka få drevdjuret inom synhåll, bör 

han inte störa hunden eller drevdjuret under sin 
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förflyttning och utpostering. När drevdjuret är inom 

synhåll, bör gruppens medlemmar stå orörliga, och 

genast avlägsna sig tillräckligt långt åt sidan förrän 

hunden kommer, att man inte stör dess arbet. 

Domaren bör undvika utpostering på de ställen 

drevdjuret kommer och ej heller röra sig där var 

drevet upprepat rör sig, utan han skall sträva efter att 

hålla sig på sidan om för att bättre kunna bedöma 

händelserna.  

- Om man ej kunnat se drevvilt eller dess spår, anses 

hunden driva hare ( på Åland rådjur ).  

- I de fall där hundföraren uteslutit haren som 

drevvilt anses hunden ha drivit annat godkänt 

drevvilt, om inte domarna har grundad orsak att tro att 

drevdjuret varit ett annat.  

- Om hunden konstateras lös på drevet, vilket alltid 

förutsätter att man ser detta, räknas inte enstaka skall 

efter ett flytande drev till drevtid, om man inte har 

grundad orsak att tro att det är ett verkligt drev.  

 

2.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖRET  
 

Föret anses vara snöföre när det på provmarkerna finns 

så mycket snö, att man med synen utan besvär, 

oavbrutet kan följa drevdjurets löpa där drevet går. 

Föret fastställs av gruppledaren Då 

meningsskiljaktigheter uppstår, eller i oklara fall 

fastställer överdomaren föret.  
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3.  IFYLLANDET AV 

BEDÖMNINGSKORTET  
 

3.1 ALLMÄNNA DIREKTIV  
- Domaren bör noggrannt fylla sitt bedömningskort. 

Han fyller i två bedömningskort under provdagen, om 

hunden har söktid kvar efter att första omgången 

avslutas.  

- Domaren bör införa allmänna uppgifter om 

provmarker, datum, hund och hundägare i 

bedömningskortet redan innan provomgången börjar.  

- Efter att hunden löskopplats första gången under 

provomgången noteras klockans timantal i vänstra 

marginalen av minuttabellen.  

- Övriga anteckningar bör göras vartefter händelserna 

under provets gång slutgiltigt är konstaterade. Vid 

behov används hjälpkolumn. I enlighet med detta 

allmänna direktiv, noteras hundens släpptider, när 

drevet börjar, när man sett drevdjuret eller hunden, 

samt alla övriga händelser som berör provet.  
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3.2 ANTECKNING AV DREVET  
 

Drevet antecknas i minuttabellen på så sätt att dess 

kvalitet omedelbart konstateras:  
 

- ett flytande drev med ett enhetligt streck _________ 

- ett hackigt drev med avbrutet streck       ---------------- 

- enstaka skall med punkter                       ---- • • • • • ---  

- drev överfört från andra domares                              

kort med sågtandat streck            vvvvvvvvv 

 

Enstaka skall räknas inte in i drevtiden om man inte kan 

konstatera att hunden avancerar i löpan. Domaren bör 

sträva till så stor noggrannhet som möjligt vid ifyllandet 

av drevets förlopp i minuttabellen. I minuttabellen 

antecknas också orsak till tappten, om den är känd. 

Dessutom antecknas alla andra uppgifter om drevet som 

tidpunkt och typ av fel som hunden gjort, när drevdjuret 

observerats eller när hunden observerats, eller om 

hunden arbetat under svåra förhållanden eller vid 

hinder.  
 

3.3 BEDÖMNING AV EGENSKAPER OCH 

TILLÄGGSUPPGIFTER  
När bedömningen slutförts görs sifferbedömningen och 

tilläggsuppgifterna antecknas. När siffrorna antecknas 

beaktar man uppgiftern för de olika momenten som 

gjorts i hjälpkolumnen.  
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Bedömning av egenskaper  

För bedömning av egenskaper finns allmänna direktiv, 

som domaren bör följa. Varje enskild domare ger sina 

poäng, med hela siffror. Gruppens poäng blir domarnas 

givna poäng i medeltal.  
 

Bedömning av tilläggsuppgifter  

För bedömning av tilläggsuppgifter finns allmänna 

direktiv i punkt 5, vilka domarna bör följa. Bägge 

domare noterar tilläggsuppgifterna med hela siffror. 

Medeltalet av dessa blir gruppens poäng.  
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4.  BEDÖMNING AV HUNDENS 

EGENSKAPER  
 

3.pris, 40-49,99 poäng  
varav drevtidspoäng:  

för ett drev minst  10 poäng  

eller för två drev mins  17 poäng  

varav det kortare drevets  

minimipoäng bör vara minst  8,33 poäng  
 

2.pris, 50-59,99 poäng  
varav drevtidspoäng:  

för ett drev minst  15,00 poäng  

eller för två drev minst  23,33 poäng  

varav det längre minst 13,33 poäng  

och det kortare minst 10,00 poäng  
 

1.pris, 60-79,99 poäng  
varav drevtidspoäng:  

för ett drev minst  20,00 poäng  

eller för två drev minst  26,67 poäng  

varav det längre minst 1 6,67 poäng  

och det kortare minst 10,00 poäng  
 

1.pris och hederspris 80-100 poäng  
varav drevtidspoäng:  

av två drev minst  35 poäng  

varav det längre minst 20 poäng  

Vid särskilda fall kan man avvika gällande minimikrav 

för drevtidspoäng gällande prisvalör. Överdomarens 

bör bestyrka detta.  
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4.1 ALLMÄNT  
 

Egenskaperna bedöms skilt för varje provomgång med 

hela siffror så att man får förtjänade poäng enligt 

följande:  

Avstänges  0  ( löshet på sök, drev el bristande  

jaktlust )  

Svagt  1 /eller 1 eller 2  

Nöjaktigt  2 /eller 3 eller 4  

Bra  3 /eller 5 eller 6  

Mycket bra  4 /eller 7 eler 8  

Berömligt  5 /eller 9 eller 10  

Om någon egenskap ej kan bedömas, noteras streck i 

bedömningskolumnen. –  

Om en drevomgång är tom, bedöms sök, samarbete och 

jaktlust.  
 

4.2 SÖK  
 

Sökets effektivitet 0-10 poäng  
Berömligt ( 10-9 ) = söker systematiskt och 

självständigt. Effektivt upptag.  

Mycket bra ( 8-7 )  = målmedveten. Håller regelbunden 

kontakt.  

Bra ( 6-5 )  = håller tillfredställande kontakt.  

Nöjaktigt ( 4-3 )  = planlöst arbetssätt, dålig kontakt.  

Svagt ( 2-1 )  = snävt sök, klarar ej självständigt 

sök  

Avstänges ( 0 )  = vägrar söka  

Sök, som presteras i spårlösa marker, bedöms alltid. 

Man bedömer hundens effektivitet för att finna nattslag.  
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Mycket korta sök bedöms med max 8 poäng, tomma 

med max 3 poäng  

Arbete på nattslag 1 – 5 poäng  
Berömligt (5)  = snabb avancering på nattslag, söker 

systematiskt och självständigt. Väcker 

med få, enstaka skall.  

Mycket bra (4) = avancerar i cirklar, målmedveten, 

finner viltet självständigt. Väcker med 

enstaka skall, eller utan skall.  

Bra (3)  = sätter självständigt drevdjuret i 

rörelse trots smärre brister.  

Väcker med enstaka skall, skall-serier 

eller utan skall.  

Nöjaktigt (2)  = söker ej utan stöd och/eller med 

rikligt skall.  

Svagt (1)  = får ej drevdjuret i rörelse, samt vill 

ej, eller saknar förmåga att arbeta 

effektivt. Väcker med drevaktigt skall.  

Sök kan ej konstateras (3) 
 

Att snabbt få igång drevdjuret skall allmänt anses vara 

tecken på effektivt sök  

Om man ej kan följa ,med sökarbetet, bedöms söket 

med hänsyn till söktiden och avståndet till upptaget. 

Att släppa hunden direkt på nattspår bör undvikas, för 

att alla delar av söket skall kunna bedömas.  

Hunden visar löshet i söket om den ger ljud på nattslag 

eller utan nattspår innan drevdjuret satts i rörelse.  

Vid bedömning av väckning bör dess natur och kvalitet 

beaktas.  
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4.3 SKALL  
 

Drevomgången bedöms som en helhet, inte enbart 

höjdpunkterna, ej heller den sämsta delen. 

Skall från drev under 15 min bedöms inte. Höga poäng 

får ej tilldelas korta drev.  
 

Hörbarhet 1 – 10  
Vid bedömning bör hörbarhetsförhållanden beaktas 

(snötäcke, vind, kuperad tät terräng samt klara 

frostmorgnar/öppen terräng) samt det avstånd som 

bedömningen görs på.  

 

 poäng hörbarhet skallege

nskap/ 

se p.30 

Berömligt 10-9 hörs mycket bra 5 

Mycket bra 8-7 hörs bra 4 

Bra 6-5 hörbart 3 

Nöjaktigt 4-3 hörs svagt 2 

Svagt 2-1 hörs mycket svagt 1 

 

  



94 
 
Övriga egenskapspoäng 1-5 poäng  
  

Egenskap 

Poäng skallegenskap/ 

se p. 

31,32,33,34 

Klangfullhet 

tydligt två-

eller 

mångtonig 

1 31 = 5 – 3 

Täthet 
medelmåttlig 

eller tätare 
1 32 = 5 – 3 

Passion 

mycket bra 

eller 

berömligt 

2 33 = 5 – 4 

medelmåttlig 1 33 = 3 

Könsprägel klar 1 34 = 5 – 4 

 

De poäng (31-34) som getts för skallets delegenskaper 

räknas ihop och antecknas i bedömningskortets 

hjälpkolumn. 

 

4.4 DREV  

Bedöms alltid när drev uppstår, dock kan ej korta drev 

tilldelas höga poäng. Hundens jaktduglighet vid drev 

bedöms för att utreda hundens förmåga att prestera ett 

flytande drev trots hinder och drevdjurets krumbukter. 

Hunden visar löshet om den ger skall på redan drivet 

spår, utan spår, på bakspår eller under normala 

förhållanden ger skall på över 20 min gammalt spår, 

som den inte klarar av att följa.  
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Som drev på bakspår tolkas då hunden under skall 

driver spår i fel riktning.  

Bedömning av löshet under drev samt bakspår kräver 

att man genom synkontakt kunnat konstatera detta.  

Är hunden så lös att domaren inte kan avgöra när 

hunden driver djur eller driver tomt, utesluts hunden 

från provet.  
 

Drevsäkerhet 0 – 10 poäng  
Ett påbörjat drev räknas ej som drev eller till drevtiden, 

om man ej kunnat konstatera att drevet fortgått minst 5 

min.  
 

Berömligt ( 10-9 )  Flytande, lagom hastighet, 

utan tappter, utmärkt 

avancering vid hinder.  
 

Mycket bra, ( 8-7 )  Flytande, korta uppehåll, 

arbetar bra vid hinder, 

effektivt arbete vid tappter.  

Bra , ( 6-5 )  Huvudsakligen flytande, 

avancerande, uppehåll/ eller 

enstaka tappter.  
 

Nöjaktigt ( 4-3 )  Avancerar med avbrott, 

tappter och avbrott 

dominerar.  
 

Svagt ( 2-1 )  Hunden förmår driva i enbart 

korta etapper, drevet 

avancerar ej.  
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Avancering och kontakt med drevdjuret 1 – 5 poäng  
Drevet bör vara tillräckligt fartfyllt och flytande.  
 

Berömligt (5)  Ytterst god kontakt, under 3 

min  
 

Mycket bra. (4) God kontakt, under 10 min  

Bra (3)  Förmår hålla drevdjuret i 

konstant rörelse, angenämt 

att följa.  
 

Nöjaktigt (2)  Långsamt eller svårt att 

bedöma, hackigt drevsätt  
 

Svagt (1)  Drevets helhetsintryck 

hackigt. 
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4.5 SAMARBETSFÖRMÅGA 1 – 5 POÄNG  
 

Berömligt (5)  Kommer på inkallning från 

drev utom synhåll, Visar 

samarbetsvilja.  
 

Mycket bra (4)  Kommer på inkallning från 

tappt eller nattspår utom 

synhåll, samarbetsvillig.  
 

Bra, (3)  Kommer på inkallning från 

nära håll då hundföraren Är i 

närheten, mestadels 

samarbetsvillig.  
 

Nöjaktigt (2)  Kommer inte på inkallning, 

låter sig kopplas  
 

Svagt (1)  Låter sig inte kopplas, brister 

i samarbete. Hund som 

vägrar samarbete avstängs 

från drevprovet.  
 

4.6 JAKTLUST 0 – 10 POÄNG  
 

Hundens viktigaste egenskaper är att söka tillräckligt 

självständigt och effektivt, samt att visa uthållighet i 

drevarbetet och vid tappter.  

Då hunden rör sig lugnt och målmedvetet får detta inte 

tolkas som bristande jaktlust. Väderförhållande och före 

skall tas i beaktande vid bedömning av jaktlust.  

Hunden har bristande jaktlust, om den är ovillig att 

arbeta under sök, drev eller tappter och man ej kan 

konstatera klar orsak till detta. Vid synnerligen svåra 



98 
 
förhållanden skall bedömningen av bristen vara 

mildare.  

Som bristande jaktlust är ej om hunden, som vid avbrott 

i drevet eller när den får tappt eller under dess arbete 

med nattslag tar kontakt med hundföraren, men genast 

återvänder för att fortsätta sitt arbete.  

Visar hunden avsaknad av jaktlust och vägrar att arbeta 

avstängs den.  
 

Berömligt (10-9)  Då hunden arbetar på ett 

berömligt sätt under hela 

drevomgången eller under 

mycket svåra förhållanden samt 

synnerligen bra vid hinder.  
 

Mycket bra (8-7)  Hunden visar mycket bra 

jaktlust, då den klarar av att 

arbeta under hela drevomgången 

eller under svåra förhållanden 

och vid hinder.  
 

Bra (6-5)  Arbetar villigt under sök, drev 

och tappter.  
 

Nöjaktigt (4-3)  Hunden söker inte effektivt och 

självständigt, löser inte tappter.  
 

Svagt (2-1)  Hunden visar dålig jaktlust om 

den ej söker, och/eller inte 

förmår prestera ett drev som ger 

en nöjaktig helhetsbild. Vägrar 

inte fullständigt från att arbeta.  
 

Avstängd (0)  Saknar jaktlust 
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5. TILLÄGGSUPPGIFTER  
 

Endast det som konstateras, skall bedömas. 

Tilläggsuppgifter och egenskapspoäng kan avvika vid 

korta drev. Prisdomarna bedömer enskilt och i enlighet 

med följande huvudregel om inte annat senare anges:  

5 = Berömligt  

4 = Mycket bra  

3 = Bra  

2 = Nöjaktigt  

1 = Svagt  
 

Förhållanden 
11. Barmark  

12. Snöföre, snötäckets tjocklek i cm  

13. Medelmåttlig hård vind  

14. Torrt före  

15. Fuktigt före  

16. Medelmåttligt eller hårt regn  

17. Temperaturen ges i grader  

18. Provmarken  

5=provmarken utan hinder och/eller rikligt med vilt  

4= bra provmark, få hinder och/eller god viltstam  

3= tillfredsställande provmark, något hinder, måttlig 

viltstam  

2= nöjaktig provmark, hinder och/eller liten viltstam  

1= svag provmark, rikligt med hinder och/eller svag 

viltstam  

Förhållandena anges normalt med att kryssa för rätt 

alternativ, men snötäckets tjocklek, temperatur samt 

provmarken med siffra.  
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Sök  

 
20. Sökets vidd utan nattslag  
Bedömningen avspeglar endast egenskaper, 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  

1= söker inte självständigt  

 

21. Väckskall  
Noteras om hunden konstateras lös på sök, men detta är 

så lindrigt att det inte inverkar på egenskapspoängen.  

5= drevliknande väckskall  

4= rikligt väckskall  

3= lagom väckskall  

2= enstaka väckskall  

1= utan väckskall 

 

 

Skallets egenskaper  
 

30. Hörbarhet  
5= hörs mycket bra  

4= hörs bra  

3= hörs  

2= hörs svagt  

1= hörs mycket svagt  
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31. Klangfullhet  

5= helt mångtonig  

4= för det mesta mångtonig  

3= tvåtonig  

2= för det mesta entonig  

1= entonig  

 

32. Täthet  
5= tätt, nästan utan pauser  

4= tätt  

3= medelmåttlig täthet  

2= glest  

1= mycket glest  

 

33. Passion  
5= synnerligen passionerat  

4= mycket passionerat  

3= passionerat  

2= svagt passionerat  

1= utan passion, eller fel återgivande  

 

34. Könsprägel  
5= helt klar  

4= klar  

3= oklar  

2= fel  

1= helt fel  
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Drevsätt  
 

40. Fart  
Bedömningen beskriver endast egenskaper, utan att ta 

ställning till vad som är bra eller dåligt.  

5= mycket snabb  

4= snabb  

3= medelmåttlig fart, normal  

2= långsam  

1= mycket långsam 

 

41. Spårningssätt  
Bedömningen beskriver endast egenskaper, utan att ta 

hänsyn till vad som är bra eller dåligt.  

5= driver helt i vind  

4= driver för det mesta i vind  

3= växlande  

2= för det mesta spår noga  

1=spår noga  

 

42. Skalltröskel  
Bedömningen beskriver endast egenskaper, utan att ta 

hänsyn till vad som är bra eller dåligt.  

Största noterade avstånd mellan drevdjuret och hunden.  

5= över 20 min  

4= 15-20 min  

3= 10-15 min  

2= 5-10 min  

1= under 5 min  
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43. Observationer av drevdjur  
Antecknas hur många gånger man sett drevdjuret under 

provomgången.  

 

44. Arbete på väg  
5= utmärkt förmåga att driva på väg o 

klarar vägtappter  

4= kan driva på trafikerad väg  

3= klarar upp vägtappter  

2= drevet slutar på trafikerad väg  

1= drevet slutar vid minsta väg  

 

ÖVRIGA EGENSKAPER  

 

50. Drev av andra djur  
5= hunden inte alls intresserad  

4= driver och följer en kortare sträcka  

      men återvänder självmant  

3= driver, men återvänder på inkallning  

2= driver, återvänder inte på inkallning  

1= hunden tar upp kallnat spår, driver  

     fast, återvänder inte på inkallning.  
 

I referenskolumnen på individuella protokollet samt på 

domarkortet anges vilket djur det är fråga om.  
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51. Lydnad  
5= kommer på inkallning från drev utom  

     synhåll  

4= kommer på inkallning från tappt el  

     nattspår utom synhåll  

3= kommer på inkallning från nära håll  

     då hundföraren är i närheten  

2= kommer inte på inkallning  

1= låter sig inte kopplas 

 

52. Anteckningar om stora rovdjur eller –fåglar.  
5= varg  

4=björn  

3= lo  

2=duvhök  

1= övriga arter; arter antecknas i   

     domarkortet och i individuella  

     protokollet  

 

53. Drevdjur  
4=hjort  

3=rådjur  

2=räv  

1=hare 
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