Yttrande över förslaget till nya drevprovsregler från Västerbottens Läns Stövarklubb.
Förankring i Västerbotten: För att sprida information om förslaget till nya drevprovsregler
och få synpunkter som underlag till remissen har vi på fyra olika ställen i länet haft genomgångar med inbjudna domare och övriga intresserade. Totalt har vi på det sättet nått knappt
100 domare. Drevprovsreglerna har också funnits tillgängliga på klubbens hemsida.
Allmänt: Förslaget har fått ett positivt mottagande. En del justeringar behöver göras så att
layout är likformig i alla avsnitten
Synpunkter på de olika momenten:
4.2 Provs uppskjutande/inställande
Av etiska skäl tycker vi att den tidigare rekommendationen om -15 grader bör kvarstå enligt
samma skrivning som tidigare. Detta för att visa vår omsorg om våra hundar. Märk detta är en
rekommendation.
Kommissarien/domaren fattar beslut om att ställa in prov
4.3.1 Unghundklass
Varför begränsa så att första pris endast gäller upp till tre års ålder. Prestationen blir ju inte
sämre för att hunden passerat tre års ålder. Därför anser vi att uppnått pris bör följa hunden
resten av livet. I övrigt är förslaget om Unghundsklass bra.
4.3.6 Särskilt Elitklassprov räv
Finns ingen anledning ta med följande eftersom det är generellt för alla prov ”Antalet startande hundar kan i inbjudan till prov på i förväg fastställd tid och plats maximeras av arrangerande klubb och lottning skall därvid verkställas enligt bestämmelser för Internationellt
drevprov (CACIT).”
5.4.2 Tid och poängkrav för pris. Hare
Kravet på 48 poäng för 1:a pris innebär ett snitt på 4,36 poäng per moment. 4 poäng per moment borde räknas som ett bra resultat vilket innebär att vi föreslår att kravet för 1:a pris
ändras till 44 poäng.
6 Drevprovsanvisningar
Moment 2. Arbete på slag hare
Kopplingen till minst två upptag för 6 och 5 poäng säger mera om tillgången på hare än om
hundens förmåga. I nuvarande regler finns kopplingen när det gäller 6 poäng. Det är alltför
många gånger hundar i dag tilldelas 6 poäng med hänvisning till två upptag oaktat hundens
slagarbete. Vi föreslår således att kopplingen till minst två upptag tas bort och att det är domaren som har att avgöra slagarbetet.
Enligt förslaget ”Reder hunden förtjänstfullt ut ett längre nattslag skall detta premieras.” Det
finns ingen koppling till poäng av detta förtjänstfulla arbete. Bör enligt vår mening ge absolut
5 poäng.
Arbete på slag räv.
Ta bort koefficienten ggr 2. En hund som har oturen att hitta räv nära och upptag inom 25

min kan max få 6 poäng medan den som får upp efter 35 min kan få 12 poäng. Finns ingen
anledning till denna stora skillnad. Övriga krav är väl beskrivna och borde räcka för tillräckliga skillnader i poängberäkningen.
Övrigt
Komplettering med kraven för championat liksom en beskrivning av vad som menas med
”Domargrupp” som nämns bl a under avsnitt ”Skallmarkering under drev”
Behandlat vid styrelsemöte den 10 nov.
För styrelsen i Västerbottens Läns Stövarklubb g m Gottne Lindgren (ordf. och regelansvarig)

