
Drevprovsanvisningar Alpenländische Dachsbracke. 

Moment 1. Söket. 

Sökarbetet ska leda till att hunden så snart som möjligt kommer i kontakt med färska slag. 

Domarens bedömning av detta moment baseras framförallt på hundens systematik, fart, 

vidd och framför allt glädjen över att finna slag. Men domaren bör ej stirra sig blind över de 

meterantal som är skrivet som riktmedel, hund på prov släpps på så många olika marker av 

vilttäthet där dom kanske inte hinner ut så långt innan de får slag att arbeta på. Domaren får 

då även använda sin erfarenhet av hundar för att bedöma söket så man verkligen ser glädjen 

och viljan att finna slag att arbeta på och tänka på att släppa i områden som inte så vilttäta.. 

Utmärkt 5 p. 

Utdelas när hunden visar utmärkt systematik, fart och vidd i sitt sökarbete runt 400m för en 

5a. 

Mycket bra 4 p. 

Utdelas när hunden visar mycket bra systematik, fart och vidd i sitt sökarbete runt 300m för 

en 4a. 

Bra 3 p. 

Utdelas när hunden visar bra systematik, fart och vidd i sökarbete runt 200m för en 3a. 

Godtagbart 2 p. 

Utdelas när hunden: 

• Söker igenom terrängen på mindre strukturerat sätt. 

• Söker aningen för långsamt. 

• Har något för kort eller vidsträckt sök. 

• Under 150m 

Dåligt 1 p. 

Utdelas till hund: 

• Med ostrukturerat sök. 

• Vars sökarbete sker i ett för långsamt tempo. 

• Som ofrivilligt söker ut. 

• Som har ett mycket kort eller alltför vidsträckt sök. 

• Under 100m 

 

 

 

 



KEB, graverande fel eller 0 p. 

Utdelas till hund. 

• Som visar långvarig vägran till sökarbete  

• Eller som helt saknar kontakten med hundföraren. 

• Under 30m 

 

 

Moment 2 Upptagsarbete. 

Slagarbetet före upptag ska karaktäriseras av systematisk och effektivt spårningsarbete 

till den plats där drevdjuret står/ligger. Ju effektivare detta är desto högre poäng kan 

utdelas. Svårighetsgraden på det enskilda slagarbetet varierar mycket och måste därför 

också ligga med i bedömningen. Dels varierar svårigheten med hur mycket med hur 

mycket djuret rört sig under natten (detta gäller speciellt hare under kalla nätter) och 

dels hur långt bort djuret är vid hundens första kontakt med spåret.  Därutöver, när 

under dagen upptagsarbetet sker. Utöver detta finns framförallt två egenskaper som 

domaren ska ge akt på: 1. Drar hunden i vind och går direkt på drevdjuret där det 

ligger/står? 2. Nyttjar hunden ringning i sitt slagarbete för att snabbare komma närmare 

drevdjuret? Dessa två egenskaper anses var och en gynna förutsättningen för snabba 

upptag. Hund bör ej släppas direkt på iakttaget vilt/spår.  

Utmärkt 5 p. 

Utdelas vid följande tillfälle. 

• När hunden arbetar effektivt, metodiskt och snabbt reder ut längre/svårare slag med 

kloka ringningar och reser godkänt drevdjur vid minst 2 tillfällen. 

Mycket bra 4 p 

       Utdelas vid följande tillfälle. 

• När hunden arbetar snabbt, effektivt och metodiskt med klok ringning och reser 

godkänt drevdjur vid 1 tillfälle. Kan även ges, när hund rest 2 eller fler godkända 

drevdjur under dagen men med längre tids slagarbete. 

Bra 3 p 

Utdelas vid följande tillfällen. 

• När hunden gör ett bra slagarbete som resulterar i upptag på godkänt drevdjur. 

• Vid två eller fler slagarbeten under provdagen som resulterar i upptag på godkända 

drevdjur, men där hunden inte kunnat uppvisa ringning och eller metodik i sitt 

slagarbete. 



Godtagbart 2 p 

Utdelas vid följande tillfälle. 

• Vid upptag under dagen på godkänt drevdjur men som genom osystematiskt 

slagarbete resulterar i sena upptag. 

Dåligt 1 p 

Utdelas vid tillfällen. 

• När hunden i stor del saknar energi, jaktlust och metodik i sitt slagarbete eller abetar 

besvärande långsamt. 

• När slagarbetet inte resulterar i upptag trots att det bevisligen finns slag och spår. 

• Till hund som visar envis rotning 

Graverande fel 0 p 

Utdelas vid följande tillfällen. 

• Till hund som visar långvarig vägran till slagarbete. 

• Till hund vars arbete överhuvudtaget är planlöst. 

 

Moment 3 Väckning på slag. 

Väckning på tillåtet konstaterat djurslag bedöms enligt nedanstående tabell. Om hund 

presterar prisdrev på olika djurslag (eller två upptag som inte leder till pris, alternativt 

slagarbete som inte leder till upptag) ska bedömningen vid väckning på slag utgå från det 

djurslag som föregås i tid längsta slagarbetet. Om bara det ena drevet går till pris ska 

bedömningen utgå ifrån prisdrevet. KEB: När man inte kan säkerställa vilket drevdjur 

hunden väcker på. 

 Utan 
väckskall 

Enstaka 
väckskall 

Måttliga 
väckskall 

Rikliga 
väckskall 

Mycket rikliga 
väckskall 

Drevliknande 
väckskall 

Alla djur       3p       5p       4p      2p       1p       0p 

 

Moment 4 Drevarbete. 

Drevet är drevprovets viktigaste moment. Domaren bör därför få drevdjur och hund 

inom synhåll så ofta som möjligt så att arbete på drevlöpa och tappt kan bedömas så ofta 

och bra som möjligt under drevprovet. Dock utan att störa detta. Under drev kan 

perioder med mycket hackig skallgivning uppstå. Domaren bör bli särskilt uppmärksam, 

är orsaken svårframkomlig terräng eller andra svåra förhållanden ska den hund som är 

sparsam med skallgivningen när den är på drevlöpan inte nervärderas. När domaren 

konstaterat att hunden är ärlig men hård, ska all skallgivning räknas hunden tillgodo. Är 

hunden däremot lös, får endast räknas sammanhängande skallgivning, som tydligt anger 

att drevet förflyttas. Höga poäng utdelas till hund som med sitt drevsätt, drevfart och 



tapptarbete får drev med långa repriser och snäva bukter, få tappter och där domaren 

kunnat bedöma alla i drevarbetet ingående delar.  

För hund med icke önskvärt drevsätt/drevfart ska det noteras i drevprovsberättelsen. 

Lika så anledning till att drevet tog slut innan full tid. Obs! Om rådjur/hjort inte lugnt 

buktar inom provområdet utan går på långskjuts vid yttre störning tillexempel andra 

hundar, människor etc. ska inte hunden belastas över detta. Men om hund med icke 

önskvärda egenskaper som med för höga drevfarter eller dålig skallgivning inte får vilt att 

bukta inom provområdet skall det stå i drevprovsberättelsen samt lägre poäng. ADB ska 

vara en mellandrivande hund med normala drevrepriser men är hunden väldigt tät i 

skallet och/eller med sin speciella ton får vilt att bukta väldigt fint med snäva bukter och 

bra drevfart, inom provområdet då kan hunden driva längre än dom 20 min. som är för 

ett första pris och hunden får disponera längre drevtid dock bara över den tid drevdjur 

väljer att bukta fint inom provområdet och hunden har bra kontakt med drevdjuret. För 

höga poäng i samarbete ska hund vara tillbaks inom 60 min. För att hund ska kunna 

dömas till högsta valör 5 ep. Så ska hunden varit lös i minst 3 timmar samt att 2 st. 

förstapris erövrats på godkända drevdjur. 

Ex. för domare efter upptag i första släppet om hund med stor jaktlust beordra ej 

inkallning låt hunden jaga om den har bra skall och fart i drevet och vilt buktar bra för att 

testa den egna återgången samt jaktlust. Ex. 2a släpp efter upptag låt hunden driva till 

1a. pris och beordra sedan inkallning för att se lydnad eller i omvänd ordning. 

KEB: När drevarbetet inte kunnat bedömas på ett tillfredställande sätt. 

 

Utmärk 5 p 

Utdelas när hunden 

• Genom mycket hög drevsäkerhet och effektivt tapptarbete håller igång drevdjuret 

med mycket få avbrott utan noterbar tappt eller gediget klokt arbete och snabbt 

löser svårare tappter på t ex. en frusen/torr väg eller vid annan större svårighet (kärr, 

åar. Etc.)  

• Dessutom vid drev på rådjur/hjort har ett drevsätt och drevfart som får drevdjuret 

att bukta lugnt inom såten/provområdet. 

• Krävs dessutom 2 förstapris för att 5 poäng ska vara möjlig. 

Mycket bra 4 p 

Utdelas när hunden 

• Genom hög drevsäkerhet och effektivt tapptarbete håller igång drevdjuret med få 

avbrott så att huvuddelen av drevet består av långa repriser. Noterbara tappter av 

enklare slag får förekomma. 

• Dessutom vid drev på rådjur/hjort har ett drevsätt och drevfart som får drevdjuret 

att bukta lugnt inom såten/provområdet. 

• Krävs dessutom ett förstapris för att 4 poäng ska vara möjlig. 



Bra 3 p 

Utdelas när hunden 

• Håller igång drevdjuret med normala repriser. Noterbara tappter får förekomma. 

Hunden kan vinddriva något vid god kontakt och under kortare sekvenser. Dock får 

aldrig drevsättet negativt påverka rådjur/hjorts vilja att bukta lugnt inom 

såten/provområdet. Mindre förspringningar kan förekomma. 

• Krävs dessutom minst ett 2a pris för att 3 poäng ska vara möjlig. 

Godtagbart 2 p 

Utdelas när hunden 

• Har godtagbar drevsäkerhet och ett för rådjur/hjort bra drevsätt, men drevet består 

övervägande delen av korta repriser och många noterbara tappter. 

• Driver lugnt i sina repriser men där drevet inte kan fullföljas till pris. 

Dåligt 1 p 

Utdelas när hunden 

• Har ett drevsätt som bedöms vara något för snabbt för rådjur/hjort.  

• Efter alltför kort tid lämnar tappten och inte självmant återvänder till denna. 

• Ofta går bakåt efter drevlöpan vid tappt istället för att ringa vid tapptplatsen.  

• På grund av mycket långsamt drevsätt har dålig kontakt med drevdjuret. 

• På grund av en alldeles för hög och vindrivande drevfart bara skjuter iväg vilt i korta 

repriser och bara skallar vid synkontakt. 

• Ofta arbetar slarvigt, hetsigt eller av andra anledningar har svårigheter som leder till 

många förspringningar och tappter som följd. Drevet består endast av korta 

drevrepriser med många tappter. 

• Driver om löpa under kortare sträckor vid enstaka tillfällen. 

• Driver bakspår under kortare sträckor vid enstaka tillfällen. 

• Rotar envist i tappten. 

Graverande 0 p 

Utdelas när hund 

• Genomgående har planlöst tapptarbete. 

• Ofta under längre tider driver i bakspår. 

• Driver utan att ha vilt framför sig. 

• Gör upprepad omdrivning av löpor. 

• Är utpräglad vinddrivare oavsett terräng.  

• Regelmässigt befinner sig långt efter drevdjuret. 

• Har ett så snabbt och hetsigt drevsätt att drevdjuret riskerar fara illa. I 

drevprovsprotokollet anges `` Icke lämplig rådjurs/hjort hund. 

Moment 5 väckning på tappt. 



Väckning på tappt ska bedömas hårdare än om hunden väcker på slag. Observera att 

denna bedömning kan även göras under s.k. icke noterbar tappt. KEB noteras om 

hunden inte haft något drev.  

 

Utan 
väckskall 

Enstaka 
väckskall 

Måttliga 
väckskall 

Rikliga 
väckskall 

Mycket rikliga 
väckskall 

Drevliknande 
väckskall 

      5p       4p       3p      2p       1p       0p 

 

 

Moment 6 Skall/hörbarhet 

Vid poängsättningen ska hörbarheten på längre avstånd vara avgörande. 

Dubbelskall/flertonigt skall som förbättrar hörbarheten och ``passionen`` i skallet och ska 

premieras. Lika så hundens förmåga att med kraft frambringa skall som har god förmåga 

att tränga igenom terrängen. Vid bedömning ska hänsyn tas till terräng och 

vindförhållanden, klar och disig luft, skogstäthet, snöförhållanden, trafikbuller, eller 

andra omständigheter som påverkar hörbarheten. Vid bedömningen kan domaren med 

fördel ta hjälp av tekniska hjälpmedel för att göra en säkrare avståndsbedömning. 

Delmomentet poängsätts endast på drev över 10 min. för en betryggande bedömning.  

KEB: När drev inte överstiger 10 minuter.  

Utmärkt 5 p 

Utdelas när skallet är mycket kraft – eller klangfullt och/eller passionerat samt att drevet 

kan följas på mycket längre håll än genomsnittet för rasen. 

Mycket bra 4 p 

Utdelas när skallet har mycket god hörbarhet och passion samt drevet kan följas på 

längre avstånd än genomsnittet för rasen i normal terräng och väderlek. 

Bra 3 p 

Utdelas när hundens skall hörbarhet är lika bra som genomsnittet för rasen och drevet 

går att följa i normala bukter i normal terräng och i normala förhållanden.  

Godtagbart 2 p 

Utdelas när skallets hörbarhet är sämre än genomsnittet för rasen i normal terräng och 

normala förhållanden.  

Dåligt 1 p 

Utdelas när skallet är avsevärt sämre än genomsnittet för rasen och drevet försvinner i 

normal terräng. 

Graverande 0 p 



Ges när hundens drevskall med stor svårighet kan höras. Trotts nära avstånd till hunden, 

i normal terräng, väderlek och omständigheter i övrigt. 

Moment 7 skallgivning under drev (nyansering) 

Skallet bör nyanseras med hänsyn till hundens avstånd till drevdjuret. Hund som är så 

sparsam med skallgivningen att domaren inte allas eller endast med svårighet kan följa 

drevets gång ges låga poäng. Likaså om hunden är så lös att domaren har svårighet att 

avgöra om hunden driver eller skallar drevliknande på tappt. Vid 5 poäng ska drevdjuret 

ha setts så att domare kan bedöma avståndet och tiden mellan drevdjuret och hunden. 

Delmomentet poängsätts endast på drev över 10 minuter där drevrepriserna är 

tillräckligt långa för att ge en betryggande säker bedömning.  

KEB: När drev inte överstiger 10 minuter. 

Utmärkt 5 p 

Ges till hund som under hela drevet nyanserar skallet så att domaren kan avläsa hundens 

avstånd till drevdjuret genom skallets intensitet. 

Mycket bra 4p 

Ges till hund som större delen nyanserar skallet så att domaren kan avläsa hundens 

avstånd till drevdjuret genom skallets intensitet.  

 

Bra 3 p 

Ges när hunden skallar med bra nyansering. 

Godtagbart 2 p 

Ges när hunden skallar utan markerad nyansering. 

Dåligt 1 p 

Ges då hunden är så lös eller hård att domaren, trots normala betingelser, har 

svårigheter att följa drevets gång. Drevtiderna vid dessa tillfällen riskerar att bli felaktigt 

för långa eller för korta utifrån hundens skall. 

Markera med kryss i protokollet om lös eller hård. 

Graverande 0 p 

Tilldelas hund som är så vilseledande lös eller hård att drevets förlopp inte kan följas och 

inte heller drevtiden kan bedömas.  

Skallfrekvens ( antal skall/minut ) Räknas 3 ggr under provdagen när hunden har god 

kontakt med drevdjuret och för hunden representativ skallgivning. Medelvärdet 

registreras bland tilläggsregistreringar. 

Moment 8 samarbete 



I detta moment bedöms hundens samarbetsförmåga gentemot sin hundförare utan 

dennes påverkan. Egenskapen är av stor betydelse för en drivande hund. Ett gott 

samarbete borgar för en trivsam jakt. Under sök ska hunden då och då ta kontakt med 

föraren. Om det blir upptag innan hunden visat kontakt under sök bör hunden få ny 

chans till detta. Vid rådjurs/hjortjakt är det av stor vikt att hunden har förstånd att bryta, 

när klövviltsdrev går på långskjuts. Likaså vid övrig jakt att hunden efter avslutat 

drevarbete söker upp sin förare innan ytterligare jakt påbörjas. Med förare menas 

alternativet område där hunden släpptes. Kontaktskall vid återgång är en positiv 

egenskap. Samarbetet bedöms både under sök och efter ett drevarbete. Viljan till 

kontakt och förmågan/effektiviteten till att hitta tillbaka är utslagsgivande för 

poängsättningen. Det är även av yttersta vikt för högre poäng att momentet värderas 

efter en tillräckligt bra jaktlig prestation. 

Utmärkt 5 p 

Önskehund vad gäller samarbete. Jagar bra och gärna samt hittar snabbt och effektivt 

tillbaka till föraren. Tilldelas hund med god kontakt med föraren under sök och som efter 

ett bra drevarbete visat vilja och effektiv förmåga att självmant ta sig tillbaka till 

hundföraren från långt avstånd/långskjuts. Detta utan att den för den skull uppfattats 

som ett tecken på svag jaktlust. 

Mycket bra 4 p 

Mycket bra samarbete men som inte lika snabbt och effektivt hittar tillbaks till sin 

hundförare som vid 5p. Tilldelas hund med god kontakt med föraren under sök och som 

efter bra drevarbete visat vilja och förmåga att självmant ta sig tillbaka till hundföraren 

från långt avstånd/lånskjuts. Detta utan att det för den skull uppfattas som ett tecken på 

svag jaktlust. 

Bra 3p 

Hund med bra samarbete och vilja till självman återgång men som har lite problem med 

att hundföraren. Tilldelas hund. 

• Med god kontakt med föraren under sök och som efter bra drevarbete visat vilja och 

förmåga att självmant ta sig tillbaka till hundföraren/släpplatsen från kortare 

avstånd. Detta utan för den skull uppfattas som svag jaktlust. 

• Som avbryter och återkommer självmant till föraren/släpplatsen vid drev på icke 

önskvärt/tillåtet drevdjur. 

Godtagbart 2 p 

Hund som samarbetar till en nivå som anses acceptabel men inte mer. Antingen p.g.a att 

den är lite för självständig eller att den p.g.a svag jaktlust eller annan omständighet 

håller för stark kontakt med sin hundförare. Tilldelas hund. 

• Som inte visat kontakt under sök men som återkommer självmant efter drev.  

• Som visat god kontakt under sök men inte kunnat i samarbetsmoment i övrigt. 

• Som visat god kontakt i sök men inte har någon självman återgång efter drev. 



Dåligt 1 p 

Hund som av olika anledningar inte kunnat bevisa sin samarbetsförmåga eller hund som 

till övervägande delen jagar för sig själv och som först till gränsen till utmattning söker 

kontakt. Tilldelas hund. 

• Som vid upprepade tillfällen efter avslutat drev/tapptarbete börjar arbeta på nytt 

slag utan att dessförinnan har sökt upp hundföraren. 

• Som inte visat god kontakt under sök och som inkallas/kopplas vid drevlöpa/tappt vid 

samtliga drev. 

• Som går på långskjuts efter klövvilt och bryter förs när förföljandet är orimligt långt. I 

drevpovsprotokollet kryssar man vid detta fall NEJ vid ``lämplig`` rå/hjorthund. 

Graverande fel 0 p 

Extremt självständig hund som helt och hållet jagar för sig själv. Ska utdelas då hunden. 

• Helt släpper förarkontakten. 

• Återvänder mer än 3 timmar efter provdagens slut trots att den har haft möjlighet till 

härtill.  

Moment 9 Lydnad 

I detta moment bedöms hundens lydnad gentemot sin förare. Höga poäng utdelas när 

hunden prövas och lyder hundförarens uppmaning på långa håll och utom synhåll under 

``jaktstarka`` situationer. (drev, markering vid gryt, vid ståndskall etc.) I fallande skala 

utdelas lägre poäng allt eftersom hundförarens avstånd till hunden minskar och/eller 

jaktsituationen inte bedöms lika ``jaktstark`` (sök, slag eller tapptarbete). Egenskapen är 

av stor betydelse för en väl fungerande jakthund då föraren har möjlighet att avbryta jakt 

när han så önskar eller lättare har möjlighet att styra sin hund till önskvärt drevdjur. 

Lydnad kan bedömas både under sök, slag. Samt under och efter drevarbete.                                            

KEB när hunden inte prövats i momentet lydnad. 

Utmärkt 5 p 

Utdelas vid följande tillfälle. 

• När hunden kan kallas in under fullt drev från platts utom synhåll långt ifrån föraren, 

>200 m 

Mycket bra 4 p 

      Utdelas vid följande tillfälle. 

• När hund kan kallas in under fullt drev på kortare avstånd men utom synhåll för 

föraren. 

Bra 3 p 

Utdelas till vid följande tillfälle. 



• När hunden kallas in utom synhåll från arbete på slag eller tappt.  

• När hund kan kallas in under fullt drev inom synhåll från föraren. 

Godtagbart 2 p 

Utdelas vid följande tillfälle. 

• När hunden enbart låter sig kopplas från drevlöpa/tappt. 

• När hund kan kallas in under sök. 

• När hund kan kallas in inom synhåll från arbete på slag eller tappt. 

Dåligt 1 p 

Utdelas vid följande tillfälle. 

• När hunden trotts god kontakt med föraren svårligen låter sig inkallas och kopplas. 

Graverande 0 p 

Utdelas vid följande tillfälle. 

• När hunden inte låter sig kopplas, trotts omedelbar närhet till föraren. 

Särskilda regler gällande ADB och vildsvin. 

Vid drev efter vildsvin gäller som vid andra drevdjur bedömning enligt moment 1 – 6  och 

8 – 9 Vid moment 7 gäller enligt nedan. 

ADB ska jaga med skall på vildsvin. Skallet ska vara genomträngande klangfullt/kraftfullt 

lätt avläsbart och nyanserat vid kontakt med vildsvin. Nyanserat skall önskas för att 

därigenom få möjlighet att läsa av vad hunden håller på med. Varierad täthet önskas för 

att kunna bedöma olika situationer när vildsvinet ex. står stilla. Minst 3 poäng krävs för 

1:a pris på vildsvin. Det ska vara lätt att läsa av och sära arbetet på vildsvin från drev på 

övrigt vilt.  

KEB: När drev/arbete inte överstiger 10 min. 

Utmärkt 5 p 

• Ges om skallet har utmärkt nyansering och klang på vildsvin. 

Mycket bra 4 p 

• Ges till hund som har mycket bra nyansering och klang på vildsvin. 

Bra 3 p 

• Ges när hunden skallar med bra nyansering på vildsvin. 

Godtagbart 2 p 

• Ges när skallet för glest och/eller har dåligt nyansering på vildsvin. 

Dåligt 1 p 



• Ges till hund om avger enstaka skall vid synkontakt eller på drevlöpa av vildsvin. 

Graverande 0 p 

• Ges om hunden inte ger skall vid synkontakt eller på drevlöpa av vildsvin. 

 

Markera med kryss i protokollet om den är lös eller hård. 

Skallfrekvens (antal skall/minut): Räknas 3 ggr. Under provdagen när hunden har god 

kontakt med drevdjuret och för hunden representativ skallgivning. Medelvärdet 

registreras bland tilläggsregistreringar. 

ADB som ställer vildsvin. 

Förekommer drev kombinerat med ställande av vildsvin gäller utöver detta vid 

drevarbetet enligt nedan. 

Om vildsvinet stannar ska hunden ha god dådkraft för att få igång drevet igen. Alternativt 

att hund ställer vildsvin tills hundförare kan smyga in för att få skottmöjlighet. 

Hundförare får hjälpa hund en gång att stöta drevdjuret till drev. Hund ska släppa 

vildsvin som går på långskjuts för att hindra att vildsvinet tröttnar och väljer att fronta 

hunden. Vid bedömningen av drev plus ställande arbete noteras utöver drevtid/ställande 

tid även kod enligt nedan. 

Kod 1 Actum - Dådkraft 

Verka/Handla/Agera. Utdelas till hund som med bra skall och kroppsarbete vill få igång 

drevet igen. 

Kod 2 Tenere – Behålla 

Behålla/hålla/ställa/placera Utdelas till hund som vill ställa vildsvinet så att hundförare 

kan smyga in för avskjutning. När detta sker avbryts tidtagningen för drevtid och man 

noterar istället ståndtiden. Kortare ståndtider upp till 5 min. räknas in i drevtiden. Tid 

under ståndarbetet ska redovisas i provberättelsen. Ståndarbetet bör inte pågå hur länge 

som helst har man som förare/domare kunnat göra en annsmygning och kunnat bedöma 

arbete och vad för vilt, så kan förare stöta igång drevet allt. Att domare beordrar 

koppling om bedömningen av momentet är till fullo bedömt. 

Drevtid, samt ståndarbete på vildsvin, får sammanräknas till 1a. pris om ståndarbetet 

minst 20 min. samt att momentet drevarbete kunnat bedömas tillfredställande. Om 

hund släpper vildsvin som går på långskjuts får provdagen inte avslutas utan hund ska 

kopplas och släppas i ny terräng för att säkerställa drevarbetet på samma, alternativt 

annat godkänt viltslag. Även i detta fall kan man sammanräkna drevtider samt tid vid 

ståndarbete på vildsvin, förutsatt att ståndarbetet varit minst 20 min. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


