Jaktprovskommittén SBlK, 2012-11-21

GUIDE FÖR POÄNGSÄTTNING i Samarbete OCH Lydnad
OBS: Prestation skall noteras i provberättelse, även ev. kontaktskall.

EP

Mom 8 Samarbete

Mom 9 Lydnad

2 EP

När hunden efter avslutat drev/tappt tar upp nytt drevdjur
i annat område innan den söker upp föraren.

Svårligen låter sig kopplas trots närhet till föraren, på slag,
tappt eller sök. Viker undan för föraren vid försök till koppling
på löpan. Kod 3.

Går på långskjuts utan att självmant återvända till föraren
eller området där den släppts, dvs. att domarlaget måste
leta reda på hunden. Kod 2 eller/och 3.

3 EP

4 EP

5 EP

6 EP

Bra kontakt med föraren innan den fått upp. Kod 1 (Obs.
behövs endast här).
Och där hunden, trots drev, ej kunnat uppvisa självman
återgång. Kod 4.
Bra konakt med föraren innan den fått upp.
1. Samt har minst en självman återgång från
drev/tappt, på tillåtet drevdjur, inom rimlig tid.
Alternativt
2. Vid enbart ett drev under provdagen på
tillåtet drevdjur varvid den kopplats på löpan
eller kallats in från drevet och som har god
kontakt med föraren innan den fått upp.
Mycket bra kontakt med föraren innan den fått upp
och
Kvalificerad självman återgång från drev/tappt. Ev.
kontaktskall.
Utmärkt kontakt med föraren innan den fått upp.
Och omedelbart söker kontakt med föraren efter avslutat
drev/tapptarbete på tillåtet drevdjur.
Återgång från långskjuts. Ev. kontaktskall.

Kan kopplas på sök, slag eller tappt. Klarar ”kopplingsprov.”
Kod 2.

Kan kallas in från sök, slag och tappt i närheten av föraren
enligt ovan.
Samt
kan kopplas på drevlöpan under lugna former
eller
kan kallas in från tappt på långt håll från föraren, Måste
noteras i provberättelsen. Ingen Kod.
Kan kallas in från drev utom synhåll från föraren. Kod 1.
Ev. svarsskall.

Kan inkallas från drev på långt håll från föraren. Kod 1.
Ev. svarsskall.

Tillägg: GUIDE för DREVPROV MED RÅDJUR:
Det ställs särskilda krav vid drevprov på rå med beagle i jämförelse med övriga raser i vår Drevprovsbok.
För 1:a Rå krävs följande:
1. 90 minuters drevtid eller 2 gånger 60 minuter
2. Minst 42 Ep
3. Hunden ska anses vara en lämplig rådjurshund, vilket innebär att den inte får vara enbart vinddrivare
och därmed alltför snabb så att den hetsar rådjuret samt ha förstånd att lägga av när rådjuret(n) går
på långskjuts. Se under Moment 3-5 allmänt på sid 27 och 2 Ep i Samarbete. Se också under Övrigt
(överst) sid 22.
4. Minst 4 Ep i Drevsätt.
5. Minst 4 Ep i Samarbete, se Drevprovsbok och tabell ovan.
6. Minst 4 Ep i Lydnad, se Drevprovsbok och tabell ovan.

För att rätt kunna bedöma både Lydnad och Samarbete vid drevprov på rådjur krävs att vi tänker till under
provet. Regelboken ger några tips. Lägg bl.a. märke till vad som står på sid 17 i Drevprovsboken. ”När hunden
uppnått full drevtid för förstapris och drevdjurets art konstaterats bör domaren begära koppling såvida
samarbetsmomentet inte önskas prövas.”
På annat ställe i Drevprovsboken (sid 16) står också att bedömning av momenten Samarbete, Lydnad och
Jaktduglighet kan göras t.o.m. 3 timmar efter provdagens slut

