Drevprovs-PM för hundägare/förare.
Det har av något orutinerade hundägare efterlyst samlade regler på vår Hemsida, för vad
som krävs för att gå ett drevprov.
Drevprovsverksamhetens yttersta syfte är avel, dvs. att vaska fram de hundar som mest
gynnar utvecklingen av vår ras mot allt bättre jaktegenskaper. Domarens bedömning vid
drevprov i skogen är därefter föremål för en kollegiebehandling med flera andra domare
närvarande. Syftet med kollegiet är att alla hundar ska få en så likartad bedömning som
möjligt inom Lokalavdelningens verksamhetsområde. Centralt sker också en genomgång av
de olika LAs bedömningar i förhållande till regelverket i samma syfte. Detta med målet att
en hund ska bedömas lika från norr till söder. Slutligen skickas resultatet in till SKK
för registrering och utläggning på vår Hemsida. Där kan du ta del av resultatet och skriva ut
ditt eget exemplar. Tänk dock på att det kan dröja mer än en månad efter provtillfället innan
provet kommer ut på vår Hemsida.
1. För att starta på drevprov ska en hund vara ID-märkt och vaccinerad enligt gällande
bestämmelser. Öronmärkning ska kunna avläsas av domare. LA brukar tillhandahålla
chipsläsare. Fråga vid anmälan om hur detta ska gå till.
2. Arrangör fritas från allt ansvar för eventuell skada på hunden under provet, såvida
det bevisligen inte funnits uppenbara brister i arrangemanget.
3. Hund ska kunna besiktigas av domaren vid provet avseende bl.a. testikelstatus,
märkning och kondition efter provet.
4. Hund får starta på drevprov från 12 till 24 månaders ålder eller tills ett förstapris erövrats.
5. Efter 24 månader och efter det den erövrat ett förstapris måste den vara utställd med
minst nivån sufficent.
6. Provet får genomföras på din hemmamark (den mark på vilken du normalt jagar med
din hund) tills den där erövrat 2 förstapris.
7. Unghundsklass (Ukl). 12-24 månaders ålder. (Kortare provdag och kortare drevtider).
Provdag kan fastställas 1 dag före provtillfälle och provmark ska godkännas av arrangerande
lokalklubb. Du kan föreslå domare.
8. Öppenklass (Ökl). Från 15 månaders ålder. Provdag kan fastställas 1 dag före provtillfälle
och provmark ska godkännas av arrangerande lokalklubb. Du kan föreslå domare.
9. Tillåtna drevdjur för beagle är hare, räv och rå. På tider då det ej är tillåtet att driva
rå skall hunden vara rådjursren. Arrangör kan kräva RR-intyg. Detta är ditt ansvar.
10. För ett championat krävs minst 3 förstapris. Om råpris ingår skall det finnas ett drevcert
på något djurslag. Vid enbart råpriser skall två drevcert ingå.
11. Provdagens längd är max 7 timmar. För att kunna tilldelas förstapris skall en beagle vara
lös i minst 5 timmar.

12. Prov kan uppskjutas eller inställas vid stark kyla (minus 15 grader som riktmärke) eller vid
olämpliga snöförhållanden.
13. Anmälan till prov sker hos den klubb inom vars verksamhetsområde provet ska
genomföras. Du kan föreslå provmark, domare och datum, vilket dock ska godkännas
av arrangerande LA. LA har på sina hemsidor uppgifter om hur anmälan och
startavgift skall ske och betalas. På hemsidorna får du också uppgift om vem du skall
vända dig till för att få ytterligare upplysning om klubbens provverksamhet.
14. Till prov bör du ha med dig vaccinationsintyg och stamtavla och se till att ev.
öronmärkning är läsbar.
15. Läs in dig på Drevprovsreglerna. Framförallt det som står under ditt ansvar som
hundägare/förare. Drevprovsreglerna kan du skriva ut eller enbart titta på vår Centrala
Hemsida under Jakt/info.
Sedan behövs det bara ett härligt gott humör.
LYCKA TILL
JpK.

