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JpKs ambition är att i samspel med LA, i första hand tillsammans med aktuella
Fullmäktige, verka för att vi får en så likartad bedömning över hela landet som möjligt. Se
därför nedanstående anvisningar som ett led i denna ambition.
JpK ger förutom denna skrift ut två ytterligare dokument:
”PM för drevprovsdomare” samt ” GUIDE SAMARBETE & LYDNAD”.
Ta del av dessa tillsammans med denna skrift! Samtliga finns på SBlK´s hemsida. Vi
rekommenderar även att ni studerar Regelboken noggrant!
Kollegium och Fullmäktige.
Kollegiet och dess fullmäktige ansvarar för och fastställer prisvalör, samt att protokollen är
rätt ifyllda. Vid varje kollegium skall enkelt protokoll föras med uppgift om närvarande
domare och behandlade hundar. Kopior av originalprotokollen skall biläggas detta protokoll.
Dessa handlingar skall förvaras hos Fullmäktige till dess proven har redovisats till SKK.
Detta för att JpK tillsammans med aktuell Fullmäktige ska kunna föra en dialog kring
oklarheter och eventuella felaktigheter som eventuellt bör rättas till. Kontakter med domare
görs av fullmäktige.
Tidtagning och tidtagning upphör.
Här syndas det mycket. Tidtagningen upphör vid drevets sista skall alternativt när 90 minuters
drevtid uppnåtts. Inte när hunden kopplas. Tiden mellan Upptag och Tidtagning upphör skall
vara lika lång som summan av drevminuter + tapptid om du har gjort rätt.
Kolla alltid att detta stämmer innan du presenterar ditt protokoll för kollegiet.
(Ovanstående kontrolleras/justeras även vid inmatning i Redovisningsprogrammet)
Losstiden.
Losstid är tiden mellan första släpp och provets avbrytande vid sista koppling/provtidens slut
efter 7 timmar. Prov/Losstiden får alltså inte överstiga 420 minuter. Losstiden minskas sedan
med de minuter som hunden varit kopplad under dagen.
Märk här att om hunden enbart är s.k. ”munkopplad” så räknas den som kopplad.
Märk också att för Beagle gäller att för godkänt prisdrev skall hunden vara loss i minst 5
timmar.
(Provtid och Losstid kontrolleras även vid inmatning i Redovisningnsprogrammet)
Okänt drevdjur.
Vid enbart drev på okänt under provdagen skall momenten 3-7 inte bedömas.
Söket.
Söket kan vara svårt att bedöma på viltrika marker, där slag så att säga kommer slag i slag.
För att rätt bedöma hundens sökkvalitéer bör man som domare ha fått så pass mycket söktid
att man med gott samvete kan bedöma alla delar i söket.(Tänk på att det ofta kan vara svårt
att bedöma när söket övergår i slag). Annars sätt 3 kod 9.
Upptag.
JpK föreslår, att om hunden inte fått upp eller enbart drivit okänt under provdagen så sätter
man inte högre än 2 Ep i upptag.
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Delmomenten 3-5 vid korta, ej prisvärda drev.
Vid korta ej prisvärda drev kan det vara svårt att ha underlag för en hunds drevkvalitéer.
Regelboken rekommenderar därför att vi bör begränsa poängsättningen till högst 3 Ep. Sätter
vi högre Ep ska vi vara säkra på att fog finns för detta utifrån de kriterier Regelboken anger
för respektive Ep-nivå. Jämför också vad som står under sänkning av prisvalör på sid. 19.
Högre Ep än 3 i detta avseende skall kommenteras under drevförlopp.
Samarbete.
OBS! För att sätta högre betyg än 3 Ep i samarbete krävs att hunden drivit tillåtet drevdjur
under provdagen och i normalfallet presterat en självständig återgång. Enda undantag vid
enbart ett drev där hunden kopplats på löpan eller kallats in från drev.
Se även dokumentet ” GUIDE SAMARBETE & LYDNAD”!
Lydnad.
För 4 Ep krävs (se boken sid. 34) att hunden både kunnat kallas in från sök eller slag samt
kopplats på drevlöpan. Eftersom inkallning på tappt endast förekommer som kod bestämdes
på domarkonferensen 120616 att inkallning på tappt från långt håll kan ge högst 4 Ep.
OBS! Det krävs alltså drev och koppling på drevlöpan eller inkallning på långt håll på tappt
för att kunna sätta 4 Ep. Koppling på ”normal” tappt (kod 2) kan aldrig ge högre än 3 Ep.
Koppling på löpan eller inkallning på andra djurslag (Ok) bedöms som ovan.
Om man sätter högre Ep än 3 i dessa moment (8. Samarbete och 9. Lydnad) skall man koda
och i provberättelsen göra en notering som t.ex. självständig återgång från tappt, kallats in
från drev, kopplats på löpan, återkom efter långskjuts, kallades in från tappt på långt håll osv.
I dessa 2 moment ändrar JpK konsekvent om inte Regelboken och Anvisningarna följs.
Se även dokumentet ” GUIDE SAMARBETE & LYDNAD”!
Jaktduglighet.
Här kan man se allt från streck till Ep 5 på hundar som inte lyckats få upp eller drivit enbart
okänt under dagen. Kan vi i ovanstående fall rätt bedöma hundens alla kvalitéer utifrån
Regelbokens skrivning som användbarhet, jaktlust, klokhet, och uthållighet vid praktisk jakt?
Här rekommenderar JpK att man sätter streck och kommenterar under provförlopp.
Fundera också på det rimliga i att sätta högre Ep i Jaktduglighet än i något av de viktiga
drevmomenten 3-5! Tänk på att ordet jaktduglighet innehåller mycket mer (se ovan) än
enbart jaktlust!
Vi korta, ej prisvärda drev, där detta moment är svårbedömt, går det utmärkt att sätta streck
med kod 5 och kommentar i provberättelsen.
Ep lägre än 3.
Lägg märke till vad som står i Regelboken på sidorna 19 längst ner (§19) och på sidan 25 i
slutet av Allmänt när ni sätter ev. 1 eller 2 Ep. Det ska som synes framgå tydligt (av
provberättelse) varför ni sätter lägre än 3.
För JpK
Claes-Göran Larsson
Sammankallande och drevprovsansvarig
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