PM för drevprovsdomare.
Detta PM skall utdelas till samtliga drevprovsdomare i respektive lokalklubb!
Grundregeln är att TEXTA och texta TYDLIGT! Alla fält och uppgifter ska om möjligt
fyllas i. Inga blanketter av den gamla typen accepteras.
1. Huvuduppgifter:
Fyll i samtliga tillgängliga uppgifter om hunden, hundens fader och moder, kön. Kom också
ihåg provdag, plats och ID-märkning. Kontrollera reg. nr extra noga.
2. Ägaruppgifter:
Skriv fullständigt namn och adress. OBS! Endast en ägare skall uppges. Glöm inte
telefonnummer till hundägaren.
3. Terränguppgifter:
Uppskatta genomsnittlig temperatur och terrängtyp.
”Lämplig rå/hjorthund” fylls endast i då hunden verkligen drivit rådjur.
”Hunden försedd med pejl” fylls alltid i.
4. ”Släpp/ drev nr”
Här är det extra noga att uppgifterna blir rätt och att drev- respektive tappttider är korrekt
uträknade. Nedan visas exempel på hur tiderna ska uträknas och redovisas.
”Släppt” är helt enkelt den tid ni släpper hunden.
”Slag” är det klockslag ni kan konstatera att hunden markerar slag.
”Upptag” är då hunden börjar driva vilt.
Så långt inga problem.
”Tidt. upph.” är det klockslag ni hör det sista drevskallet, eller det klockslag då maxtid för
prisdrev uppnåtts, 90 minuter. Inte då ni själva tycker att ni slutar ta tid. Om hunden t ex tar
upp hare 9.00 och dötappt uppstår 10.05 upphör tidtagningen 10.05. Om hunden tar upp 9.00
och driver tapptfritt till 10.40 skriver du ”Tidt. upph.” 10.30, alltså den tid då maxtid för
drev uppnåtts.
”Kopplad” skall alltid fyllas i även om ni inte fysiskt kopplar hunden. Om ett släpp/drev
anses avslutat och ni utan att koppla hunden förflyttar er i terrängen skriv då det klockslag ni
avslutat släpp 1 och påbörja släpp 2 minuten efter i protokollet.
Exempel:
Drevtider
8.36- 9.17
9.24- 9.38
10.09- 10.44

Drev
min
41
14
35

Tappt
min
7
31

Summa min

90

38

”Summa minuter” Summera drevtiderna. OBS! Max 90 min, jmfr ”Tidt. upph.”. Summera
tappttiderna.

”Provet avbröts klockan:” Provet avbryts det klockslag ni kopplar hunden för sista gången
under provdagen.
”Hunden lös total tid:” Tänk på att hunden måste vara loss minst 300 min för att få tilldelas
pris. Ange alltid i minuter. Om hunden kopplats mellan två släpp skall den tiden räknas bort.
”Provförlopp/upplysningar/sammanfattning”
Skriv kortfattat och tänk på språket.
”Delmoment” Skriv egenskapspoäng och summera samt kod där så passar.
”Domarens förslag” Pris, drevdjur och provform fylls i. Signera och skriv ditt personnummer.
”Kollegiets beslut” Här fyller fullmäktige alltid i det resultat kollegiet kommit överens om
samt skriver under.
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