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Tävlingsstatuter SM drev för rasen Alpenländische dachsbracke 

Dessa statuter gäller för mästerskap i Sverige för rasen Alpenländische 

Dachsbracke. Totalt antal tävlande ekipage är 10st. Uttagningen av ekipagen 

görs genom bästa tävlingspoäng på ordinarie drevprov, under provperioden 

1/10 – 30/11, och sker på två sätt: 

1. De fem ekipage som har de bästa drevprovresultaten under drevperioden 

från föregående säsong är direktkvalificerade till årets mästerskap.  

2. Under drevprovsäsongen samma år som mästerskapet arrangeras, har 

resterande fem ekipage chansen att kvala in. De fem ekipage som har de 

bästa drevprovresultaten under innevarande provperiod är därmed 

direktkvalificerade. Dessa ekipage är även direktkvalificerade till 

mästerskapet året därpå.  

Då kvalificerat ekipage får förhinder eller om ägare inte vill vara med på 

mästerskapet så sker uttagningen i fallande skala, vilket gäller för båda 

tillvägagångssätten ovan. 

Det är viktigt att mästerskapet arrangeras i olika delar av landet, så det bl a blir 

en variation i biotop år från år. Mästerskapet bör arrangeras under andra 

hälften av december och datum fastställs utifrån när domare kan lånas in från 

andra klubbar.  

Den sammanlagda tävlingspoängen räknas ut på följande sätt:  

1. Ta fram poäng för pris kopplat till det/de djurslag som hunden drivit, se 

tabell 1. 

2. Multiplicera hundens egenskapspoäng med vikt för varje moment, se 

tabell 2 nedan och lägg samman. 

3. Har hunden drivit olika djurslag så har hunden kvalificerat sig för 3 

extrapoäng. 

4. Addera poängen i punkterna 1 – 4 i tabell 1, så får man fram 

tävlingspoängen. 

5. Två förstapris kan aldrig kombineras med ett eller flera prisdrev. Om 

hunden börjar med ett eller flera 3e-pris (alt. icke byggbara 2a-pris) och 

sedan tar två 1a-pris, så stryks övriga prisdrev. Om undantag använts  

enligt 4.4 för att klara championatsmeriterande förstapris, så ingår ej  

detta meriterande pris vid beräkning i prislista, utan bara i registreringen  
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av provet till SKK. Hunden beräknas således i mästerskapet enligt samma 

premisser som övriga deltagande hundar. Ex. 2:a Rådjur + 1:a Rådjur + 1:a 

Hare rapporteras till SKK som en 1:a Rådjur och 1:a Hare till SKK. Men, i 

underlaget till mästerskapet räknas 2:a Rådjur + 1:a Rådjur + 2:a Hare som           

1:a Rådjur + 1:a kombi. Hundar som icke uppnått pris placeras sist i 

mästerskapet efter hundar som erövrat pris. Ordningen i denna grupp 

baseras uteslutande utefter summering av egenskapspoäng enligt 

punkten 2 ovan och/eller enligt särskiljning nedan. 

6. Det blir poäng på drevminuter i det bästa drevet under provdagen. Ett 

poäng per minut och det kan som max delas ut 20 minutpoäng. Skulle 

hund driva längre, vilket är tillåtet vid bra viltkontakt, så är det tabell 3 

”Jaktlust” som ska fyllas i.  

7. Vid eventuellt arbete på vildsvin som kan övergå till ståndarbete, så är det 

tabell 4 som gäller i poängsättning. Man kan inte använda både tabell 3 

och 4. 

 

 

Tabell 1. Poäng för respektive djurslag, prisvalör samt om två olika drevdjur.  

Drevdjur Förstapris Andrapris Tredjepris Om hund drivit 
2 olika djurslag 

Hare 14 6 2 +3 

Räv 12 5 1 +3 

Rådjur/Hjort 10 4 1 +3 

Vildsvin 10 4 1 +3 

Vid sk kombietta med två byggbara tvåor, räknas värdet av respektive tvåa 

samman. Ex. 2:a Hare + 2:a Rådjur = 6 + 4 poäng. Utöver detta läggs 

allroundpoäng till. Samma gäller vid t ex. 2:a Rådjur + 2:a Rådjur = 4 + 4 poäng, 

men då utan allroundpoäng. 
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Tabell 2. Multiplicerbar vikt för moment. 

Moment  Vikt 

1. Sök    2 

2. Upptagsarbete    1 

3. Väckning på slag    1 

4. Drevarbete    3 

5. Väckning på tappt    1 

6. Skall/Hörbarhet    2 

7. Skallgivning under 
drev (nyansering) 

   1 

8. Samarbete    2 

9. Lydnad    2 

Observera att KEB ger inga egenskapspoäng. 

 

3 extrapoäng för prisdrev på olika djurslag sk allroundpoäng. 

• För att hunden skall kunna tilldelas extrapoäng vid prisvärt drev på olika 

djurslag måste det prisvärda drevet vara minst en tvåa. 

• Kombinationen rådjur och hjort ger inga allroundpoäng. 

 

Tabell 3. Jaktlust                                 Tabell 4. Ståndarbete 
                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkt, över 35 min 5p 
Mycket bra, över 25 min 4p 

Bra, över 20 min 3p 
Godtagbar, under 20 min 2p 

Dålig, under 10 min 1p 

Undermålig, under 5 min 0p 

Över 35 min 5p 
Över 25 min 4p 

Över 20 min 3p 
Under 20 min 2p 

Under 10 min 1p 

Under 5 min  0p 
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Särskiljning 

• Har flera hundar samma mästerskapspoäng sätts den som har högsta 

egenskapspoängen först. 

• Är inte detta särskiljande avgörs placeringen i momentet drevarbete, 

skall/hörbarhet och samarbete i angiven ordning, där hund med högsta 

poängen placeras först.  

• Räcker inte detta ska hundarna särskiljas genom att den yngsta hunden 

placeras först. 

• Som sista utväg kan priset delas, t ex. kan två hundar bli 

mästerskapsvinnare. 


