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REGLER FÖR DREVRARNAS DREVPROV (DRAJ) OCH
DREVRARNAS RÄVDREVPROV (DKAJ)
Godkända av Kennelklubbens fullmäktige 26.11.2017. I kraft fr.o.m. 01.08.2018

1. Ändamålet med drevproven
Ändamålet med drevproven är att med stöd av dessa regler bedöma mångsidiga bruksegenskaper
hos drivande hundar till gagn för avelns befrämjande, att förkovra dess utövare och deras
samarbete och att erbjuda tävlingsmöjligheter i enlighet med dessa regler.
Godkända drevdjur är hare och räv samt andra av myndigheterna godkända djur i enlighet med
tillhörande separata instruktioner.
Drevproven har inte som avsikt att skada drevdjur eller hund eller utsätta någondera för oskälig
ansträngning.
2. Provformerna
Drevprov kan till sin karaktär vara allmänna, avsedda för en förenings medlemmar, prov för raser
inom en rasorganisation eller prov för vilka deltagande bestäms enligt särskilda tävlingsregler eller
direktiv.
3. Rätten att deltaga och dess begränsningar
3.1. Rättigheter
Rätt att deltaga i ett drevprov har hundar som hör till raser under Finska Dreverklubben och Finska
Bassetklubben, samt de raser som Finska Kennelklubben har efter förslag från Finska
Dreverklubben gett rättighet att deltaga.
Den deltagande hunden skall uppfylla Finska Kennelklubbens registrerings-, ID-märknings- och
vaccinationsbestämmelser. Därtill måste den deltagande hunden ha tilldelats ett utställningspris
efter 9 månaders åldern på en hundutställning godkänd av en av FCI godkänd nationell
kennelklubb.
Hunden kan deltaga i DRAJ- och DKAJ-prov utan krav på utställningsresultat tills den har nått ett
1. pris i nämnda prov. Provbestyrelsen eller överdomaren skall kontrollera deltagarrättigheten.
3.2. Begränsningar
Provbestyrelsen har rätt att begränsa antalet deltagande hundar enligt inkomna anmälningar, om
detta fordras för att kunna arrangera provet.
Till prov får inte deltaga:
1) Sjuk eller skadad hund.
2) Dräktig tik 30 dygn före beräknad tid för valpning (beräknad tid = 63 dygn efter första parning)
och 42 dygn efter valpning.
3) Hund, som inte fyller kraven enligt Finska Kennelklubbens antidopingregler.
4) Löpande tik i andra än säsongsprov.
5) Hund som är aggressiv mot människor eller andra hundar.
4. Jäv
Gällande Finska Kennelklubbens jävregler.
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5. Flyttning och annullering av prov
Kennelklubbens allmänna regler.
6. Överdomare
Överdomaren skall vara av Finska Kennelklubben godkänd överdomare för den aktuella
provformen. Överdomarens domarrättigheter skall vara i kraft och överdomaren skall vara medlem
i Finska Kennelklubben samt Finska Dreverklubben eller Finska Bassetklubben.
7. Övriga domare
I domargruppen ingår två prisdomare. Gruppledaren bör vara minst 18 år och prisdomaren minst
15 år gammal.
7.1. Prisdomarens kvalifikationer
Prisdomaren skall inneha ett giltigt prisdomarkort för drevrarnas drevprov (DRAJ/DKAJ) samt
giltiga domarrättigheter. Vid behov kan även en aspirant som genomgått DRAJ/DKAJprisdomarkursen eller en innehavare av AJOK/BEAJ-prisdomarkort agera som prisdomare, om inte
särskilda instruktioner för provet hindrar det.
7.2. Gruppledare
Överdomaren benämner en av prisdomarna i en domargrupp till gruppledare, vars instruktioner
måste följas. Gruppledaren skall ha DRAJ/DKAJ prisdomarkort och han/hon skall vara medlem i
antingen Finska Kennelklubben, Finska Dreverklubben eller Finska Bassetklubben. Övriga domare
skall vara medlemmar i Kennelklubben eller i en av dess medlemsföreningar.
8. Rasspecifik bedömning
Hundarnas egenskaper skall bedömas i enlighet med de av Finska Kennelklubben godkända,
bifogade reglerna.
Om hundar från olika raser deltar i provet, bör domaren vara tillräckligt bekant med olika hundars
rasspecifika arbetssätt under provet.
9. Provklasser och begrepp
9.1. Provklass
Drevrarnas drevprov är ett enklassigt, för visst datum godkänt endags prov, förkortat till DRAJ eller
ett enklassigt, för visst datum godkänt endags drevrarnas rävprov, förkortat till DKAJ.
9.2. Säsongsprov
Särskilda instruktioner för säsongsprov under provsäsongen 20.8.-28.(29.)2. finns i
instruktionsdelen gällande provregler.
9.3. Prestationsrelaterade begrepp
1) Hundföraren avstår mitt i provet - Avstod
2) Domaren avbryter provet – Avbröts
3) Hunden utesluts – Utesluten
10. Skadad hund
Om hunden blir skadad under provet, skall provet avbrytas. Beslutet för avbrytning av provet görs
av överdomaren och i terrängen gruppledaren, om överdomaren inte genast finns tillgänglig.
Gruppledaren måste argumentera avbrytandet av provet till överdomaren snarast möjligt. Före
avbrytning gjorda bedömningar stannar i kraft.
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11. Ansvarsfrågor
Hundägaren ansvarar för möjliga skador orsakade av eller på hunden.
12. Bedömningskriterierna för provet
12.1. Bedömning
Drevprovets resultat är en summa av egenskapspoäng och poäng för drevtid.
Hundens arbetande under provet bedöms enligt följande:
Poäng för drevtid max

65 poäng

Egenskapspoäng max

35 poäng

12.2. Poäng för drevtid
Poäng för drevtid räknas i enlighet med instruktionerna bifogade i dessa regler.
12.3. Egenskapspoäng
Prisdomarna bedömer egenskapspoängen i enlighet med hundens prestation i varje drevomgång
inom skalan 0-5 enligt instruktionerna bifogade i dessa regler.
De slutgiltiga poängen uppnås genom att räkna ihop medeltalet av båda domarnas
egenskapspoäng från båda drevomgångarna.
Ifall man inte kan bedöma någon av egenskaperna, markeras detta med ett sträck i enlighet med
prisdomarinstruktionerna.
Egenskapspoäng
1. Sök innan hunden hittar nattslag 0-5.
2. Upptagsarbete och väckning på nattslag 0-5.
3. Drevsäkerhet och tapptarbete 0-5.
4. Skall, hörbarhet 0-5.
5. Skallets variation och passion 0-5.
6. Samarbete och lydnad 0-5.
7. Helhetsintryck 0-5.
12.4. Poäng berättigande till prisplacering
DRAJ- och DKAJ-prov
Drevrar
1. pris minst 75
2. pris minst 60
3. pris minst 45
Basset-raser
1. pris minst 60
2. pris minst 50
3. pris minst 40
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Alpenländische dachsbracke
1. pris minst 40
2. pris minst 30
3. pris minst 20

13. Ändringar i reglerna
Regeländringar godkända och föreslagna av Finska Dreverklubbens allmänna möte fastställs av
Finska Kennelklubbens fullmäktige. Instruktioner gällande dessa regler godkänns av Finska
Kennelklubben efter Finska Dreverklubbens styrelsens förslag.
14. Oenighet och överklagan
Finska Kennelklubbens allmänna regler.
15. Tvingande skäl
Finska Kennelklubbens styrelse kan av tvingande skäl begränsa möjligheten att deltaga i prov och
tävlingar eller bestämma om andra särskilda regler gällande utförandet av dem.
Som bilaga till reglerna finns Finska Kennelklubbens häfte om regler och instruktioner för allmänna
prov och tävlingar.
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ALLMÄNNA DIREKTIV FÖR DREVRARNAS DREVPROV
Godkända av Finska Kennelklubben 26.11.2017. I kraft fr.o.m. 01.08.2018.
1. Beviljandet av prov
Dessa regler och direktiv tillämpas vid drevprov beviljade av FCI, Finska Kennelklubben och
kenneldistrikten. FCI beviljar internationella prov. Finska Kennelklubben nationella
mästerskapstävlingar och uttagningsprov till dessa, samt landskamp och Nordiska
mästerskapstävlingar. Andra prov beviljas av kenneldistrikten.
2. Ansökan om provtillstånd
2.1 Tillståndssökande och ansvarig för provarrangemang
Den arrangerande föreningen (föreningarna) som bör vara medlem i Kennelklubben ansöker om
provtillstånd. Provets arrangemang sköts av den arrangerande föreningen (föreningar).
2.2 Tidsfrist för provansökan
Ansökan om provtillstånd bör ske inom den tid som Kennelklubben fastställer (Kennelklubbens
regler och direktiv gällande allmänna prov och tävlingar/Bilagehäftet).
Godkänt prov bör hållas på beviljad tidpunkt och kan endast i undantagsfall uppskjutas eller
inhiberas (Kennelklubbens regler och direktiv gällande allmänna prov och tävlingar/Bilagehäftet).
2.3 Ansökans innehåll
I ansökan bör anges den arrangerande föreningen, provets typ och karaktär, begränsningar för
deltagande, provtiden och -platsen, anmälningsavgiften samt till vem och före vilket datum anmälan
och deltagaravgiften bör insändas, den överdomare för provet som har lovat åta sig uppdraget och
dennes suppleant samt den ansvariga provfunktionären.
2.4 Ansökan skickas till
Provansökan riktas alltid till styrelsen för det kenneldistriktet, där prov arrangeras.
2.5 Annonsering och information om provet
Kenneldistrikten skickar en lista på beviljade prov till Finska Kennelklubben för publicering.
3. Anmälan till prov och att utebli från prov
3.1 Anmälan till prov
Anmälan till prov bör ske enligt anvisningar från provarrangören.
3.2 Att utebli från prov
Den som uteblir från provet utan giltig orsak är alltid skyldig att betala anmälningsavgiften. Som
giltig orsak anses hundens löptid och hundens eller förarens sjukdom. Provbestyrelsen bör meddelas
genast förhindret uppstått.
4. Centralplats
För provet bör ordnas ett ändamålsenligt högkvarter, centralplats, som ligger så centralt som möjligt
i förhållande till provmarkerna.
5. Provterrängerna
För varje deltagande hund bör reserveras en provterräng. Dessutom bör reserveras ett tillräckligt
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antal reservterränger. Provterrängerna bör vara tillräckligt vidsträckta och befinna sig tillräckligt
långt från varandra.
Provbestyrelsen besluter om provterrängerna som används. Överdomaren godkänner
provterrängerna för var och en provgrupp.
Provet bör hållas på den utlottade provterrängen. Reservterrängen används endast i det fall att
förhållandena på den utlottade eller överenskomna provterrängen blivit sådana, att hunden inte kan
avprovas där. De reservterrängerna som står till förfogande skall anges före provet börjar.
6. Provets förlopp
Provet börjar med överdomarens anförande och avslutas med överdomarens slutsummering,
kungörande av resultaten och eventuell prisutdelning.
Överdomarens anförande hålls på provdagen, eller föregående kväll om provarrangemangen så
fordrar.
6.1 Utlottning av hundarna i terrängerna
Hunden deltar i provet, om den är med vid utlottningen.
Hundarna utlottas till markerna efter överdomarens anförande, om inte arrangemangen gör att
utlottningen måste göras på förhand. Utlottningen av markerna sker på ett av överdomaren godkänt,
opartisksätt. Om det uppkommer oöverträffliga hinder, kan överdomaren också efter utlottningen
flytta domare från en grupp till en annan.
Vid säsongsprov har hundföraren rätt att föreslå provterräng som provbestyrelsen eller överdomaren
kan godkänna. Utlottning av hundarna till markerna sker vid behov.
6.2 Hundens provtid
Avprovningen av hunden börjar vid den tidpunkt som överdomaren angett som tid för släpp om inte
oöverträffliga hinder förorsakar fördröjning.
Hundens sammanlagda totala söktid är 240 minuter. Under provdagen har hunden två olika
drevomgångar vilka är 120 minuter och 60 minuter långa. Andra provomgången tas om hunden har
söktid kvar efter första omgången.
Ifall hunden driver för DKAJ-resultat, har den en 120 minuter lång provomgång.
Avprovningen av hunden avslutas när den sammanlagda söktiden 240 minuter eller sammanlagd
drevarbetstid på DRAJ-prov 180 minuter eller i DKAJ-prov 120 minuter har använts.
6.3 Förhållningsregler i provområdet
Färdriktningen i marken bestämmer gruppdomaren i samråd med den som känner till provterrängen.
Hundförarens rimliga önskemål tas i beaktande.
Det är förbjudet att störa eller hjälpa hunden under söket, drevet eller arbetet under tappt.
6.4 Sök
Hundens sammanlagda totala söktid under provdagen är högst 240 minuter. I bedömningen beaktas
enbart sök av hare, räv eller andra i lagen tillåtna drevdjur.
6.5 Drev
Hunden har en 120 minuters och en 60 minuters drevomgång. Hundföraren väljer drevomgångens
längd före 60 minuter av den första drevomgången har gått.
I DKAJ-prov har hunden en 120 minuter lång drevomgång, se bilaga med direktiv för DKAJ-prov.
När första drevomgången avslutats, skall hunden omedelbart kopplas upp och inom den utlottade
provterrängen flyttas till en annan plats för att söka ett annat drevdjur.
Endast när hunden följer drevdjuret med skall, räknas det som drev.
Det är tappt när hunden inte följer spåret av drevdjuret med skallgivning. I drevtiden räknas varje
minut, som hunden med skallgivning drivit drevdjuret. Tappt på fem (5) minuter, eller längre
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uppehåll räknas inte med i drevet. Om tappt uppstår vid slutet av drevtiden, fortsätts drevtiden tills
det är klart om tappten skall dras bort från drevtiden eller inte.
När 40 minuter gått sedan tappten börjat, kan provgruppen på förarens begäran, utan att koppla
hunden, förflytta sig till annan plats inom provterrängen, så att hunden har möjlighet att hitta ett nytt
drevdjur. Beslut om förflyttning sker enligt direktiv för prisdomare.
Om hunden har tappt och börjar söka ett nytt drevdjur, räknas söktiden in i drevarbetstiden, men
sökarbetet bedöms till alla delar enligt domardirektiven.
De minuter som konstaterats som drevlöshet räknas inte med i drevtiden.
Godkänd drevtid fås när tappter och tid som konstaterats som drevlöshet dras ifrån drevtiden.
När drevet på grund av förhållanden eller andra orsaker fortsätter bortom hörbarhet kan drevet vid
behov följas med hundens lokaliseringsanordning (gps). Drevet som lyssnats och konstaterats med
lokaliseringsanordningen ritas på skogskortet med sågtandsstreck och godkänns som drevtid för
hunden, när hundens prestation har kunnat bedömas för alla egenskaper och domarna har kunnat
verifiera lokaliseringsanordningens tillförlitlighet (instruktion för användning av
lokaliseringsanordningen finns i prisdomardirektivet).
6.6 Att avstå från provet
Hundföraren kan i vilket skede som helst under provet avstå från vidare avprovning. Provet bedöms
ända tills hundföraren meddelar att han/hon avstår.
6.7 Avbrytande av prov
Beslut om avbrytande av provet tas av överdomaren, i provterrängen av gruppledaren, om
överdomaren inte genast är anträffbar. Gruppledaren bör vid första möjliga tillfälle redogöra för
överdomaren om avbrytandet.
Provet avbryts i följande fall:
• Om förhållandena ändras så att en fortsättnig av provet skulle stå i strid med
djurskyddsbestämmelserna. Sådana förhållanden är t.ex isbark som skadar hunden, skare, hård
sköld eller hetta
• Hunden skadas under provet så, att dess vidare avprovning skulle stå i strid med
djurskyddsbestämmelserna
• Om förhållandena i naturen ändras så, att hundens prestation inte kan bedömas (t.ex storm)
• Om andra provomgången inte kan startas av hunden eller hundföraren oberoende skäl inom två
(2) timmar efter första provomgångens slut (t.ex fel i gps-utrustning)
• Mörkret hindrar fortsättning av provet
Om sista provomgången slutar i ett oöverträffligt hinder, kan provet avbrytas om hundföraren så
önskar.
6.8 Uteslutning från prov
Hunden skall uteslutas från prov
• Om den vägrar att arbeta
• Om den är så lösskallig eller ger så glest skall, att domarna inte kan följa drevets gång
• Om den på grund av olydnad hindrar provets genomförande och man inte kan påbörja andra
provomgången inom (2) timmar efter första provomgångens slut
• Om den under avprovningstiden börjar driva älg, ren eller skogsren och driver den utan avbrott i
30 minuter sedan konstaterandet av drevet, eller drevet avslutas med rivandet av drevdjuret i
fråga. Om man inte lyckas koppla hunden, följer man drevet även efter provtidens slut för att se
om drevet leder till uteslutning eller inte
• Om hundföraren avsiktligt bryter mot provreglerna, kopplar upp sin hund utan prisdomarens
tillstånd eller trots uppmaning, inte följer prisdomarens anvisningar och förhållningsorder
• Om hunden på grund av hundförarens agerande inte kan påbörja andra provomgången inom två
(2) timmar efter första provomgångens slut
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• Om personer, som överdomaren på hundförarens begäran låtit medfölja domargruppen, medvetet
stör provet eller prisdomarnas arbete, eller om dessa inte följer domarens anvisningar
7. Provresultat
7.1 Uträkning av resultatet
Vid slutfört eller avbrutet prov räknas hundens provresultat. Om hunden utesluts, eller om
hundföraren avstår från vidare utprovning, uträknas inte resultatet. Orsak till avbrytande,
uteslutning och att hundföraren avstår antecknas i individuella provprotokollets
anmärkningskolumn.
7.2 Granskning av resultaten
Provets sekreterare granskar alla uträkningar och ser till att resultaten antecknas på de individuella
provprotokollen samt provprotokollblanketten varefter han genast lämnar dem till överdomaren för
granskning. Överdomaren skall med sin namnteckning verifiera blanketterna och anteckna sitt
domarnummer vid namnteckningen.
Kenneldistrikten, Dreverklubben och Kennelklubben skall rätta konstaterade fel och brister i
provresultaten.
7.3 Insändning av resultaten
Provbestyrelsen skall skicka de av överdomaren granskade och godkända resultaten inom en vecka
efter provets avslut till den adress som angetts av den som beviljat provet. Kenneldistriktet skall
inskicka den del av provprotokollen som hör till Kennelklubben och rasorganisationerna inom två
veckor efter provets avslut.
8. Allvarligt hinder under provet
8.1 Oöverträffligt hinder
Under sök eller drev kan det inträffa ett oöverträffligt hinder, som hunden inte rår för, vilket
avbryter fortsatt utprovning.
8.2 Konstaterande av hinder
Om det finns anledning att misstänka, att söket eller drevet avbrutits av ett oöverträffligt hinder, bör
domarna omedelbart försöka utreda orsakerna till avbrottet och handla i enlighet med direktiven för
prisdomare. Prisdomaren avgör om avbrottet kan anses som oöverträffligt hinder.
8.3 Speciella händelser
Eventuella stora rovdjurs och rovfåglars inverkan på hundens beteende bör man alltid sträva till att
reda ut för att undvika felbedömning. Arten av djur antecknas i individuella provprotokollet.
9. Ändring av prisdomarnas bedömning
Det är överdomarens uppgift att övervaka, att de regler och direktiv som Kennelklubben godkänt,
noggrant efterlevs under provet. Det är överdomarens skyldighet att ändra prisdomarnas
bedömning, om han efter att ha följt provomgången eller efter att ha hört prisdomarnas förklaring,
är övertygad om att bedömningen inte är rätt i förhållande till prestationen under provet.
10. Ändringar i direktiven
Ändringar i dessa direktiv görs av Kennelklubben på framställan av styrelsen för Finska
Dreverklubben.
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ALLMÄNNA DIREKTIV FÖR DREVRARNAS RÄVDREVPROV
Godkända av Finska Kennelklubben 26.11.2017. I kraft fr.o.m. 01.08.2018.
Resultaten på rävdrevprov för drevrar (DKAJ) drivs på ordinära drevprov (DRAJ).
Bedömningen sker i enlighet med reglerna för DRAJ-prov, men drevpoängen beräknas enligt
DKAJ-direktivet och resultaten registreras till ett särskilt individuellt provprotokoll. I
provprotokollet anges DKAJ som provresultatskod.
På samma prov kan hunden uppnå endast ett resultat som räknas med på brukchampionats titel.
Det bör beaktas att även ett rävdrev kan registreras som DRAJ-resultat om ägaren så önskar. I så fall
beräknas provpoängen enligt DRAJ-tabellen.
Alternativen för att nå DKAJ-provresultat
Alternativ 1: Drevdjuret i den första provomgången räv.
Hundägaren kan anmäla att han/hon väljer ett DKAJ-resultat. Drevpoängen räknas i enlighet med
DKAJ-poängtabellen och provet avslutas då hunden icke mer kan nå ett annat provresultat.
Om ägaren tillkännager, att han/hon väljer ett DRAJ-resultat, fortsätter provet normalt och båda
omgångar räknas med vid bedömning av hunden.
Alternativ 2: Drevdjuret i den första provomgången är hare, 60 min, och drevdjuret i den andra
provomgången är räv, 120 min. För hundföraren är det möjligt att välja ett DKAJ-resultat, och då
räknas hardrevet inte alls med i bedömningen. I det individuella provprotokollet registreras, att
första drevet skett normalt men egenskapspoäng och drevminuter beaktas inte. Dessutom tecknas i
tilläggsuppgifter: Drevdjuret i första provomgången hare. Drevpoängen i andra provomgångens
rävdrev beräknas i enlighet med DKAJ-tabellen.
Ägaren kan välja ett DRAJ-resultat om han/hon så önskar. Då beaktas båda provomgångar normalt.
Alternativ 3: Drevdjuret i den första provomgången är hare, 120 min, och drevdjuret i den andra
provomgången är räv, 60 min. Hundföraren kan välja ett DKAJ-resultat men drevets längd är 60
min. Om hundägaren trots allt vill välja så, fylls det individuella provprotokollet i såsom i det
tidigare alternativet.
Ägaren kan även välja att ta ett DRAJ-resultat. Då beaktas båda provomgångar normalt.
Drevdjuret bör med säkerhet identifieras som räv och valet bör ske omedelbart efter provomgången
har avslutats.
Om hunden driver under samma drevomgång både räv och hare är det ett hardrev.
I det individuella provprotokollet registreras alltid det verkliga drevdjuret, oavsett vilket resultat
som registreras.
Under provet görs alltid endast ett individuellt provprotokoll: antingen ett DKAJ-resultat eller ett
DRAJ-resultat. Två skilda resultat kan inte uppnås på samma prov.
I DET INDIVIDUELLA PROVPROTOKOLLET anges alltid vilket resultat som det är frågan om,
med definitionen DRAJ eller DKAJ.
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DRAJ- och DKAJ-resultaten skall alltid registreras i skilda INDIVIDUELLA PROVPROTOKOLL.
Eftersom rävresultaten alltid drivs i ordinära drevprov är detta även utgångspunkten när man deltar i
provet. DKAJ-resultatet kan uppnås endast efter att drevdjuret har konstaterats som räv.
Slutresultatet med drev på räv blir DRAJ om hundföraren inte tillkännager att han/hon väljer ett
rävresultat (DKAJ).

12

DIREKTIV FÖR PRISDOMARE I DREVRARNAS DREVPROV
Godkända av Finska Kennelklubben 26.11.2017. I kraft fr.o.m. 1.8.2018.
1. Provgruppen
Provgruppen består av prisdomarna och hundens förare. Till gruppen hör också 1-2 utsedda
domaraspiranter och en vägvisare. Överdomaren skall för varje tillfälle godkänna de utomstående
personer vilka under gruppledarens överseende har tillstånd att följa med provgruppen.
1.1 Prisdomarens uppgifter
1. Prisdomaren bör alltid, när han/hon är på domaruppdrag, ha med sig provreglerna och
dokument som visar hans formella kompetens för uppgiften. Prisdomaren bör närvara vid
överdomarens anförande.
2. Reglerna bör bokstavligen följas. Prisdomardirektiven är riktgivande och domaren kan
använda eget omdöme om han/hon kan motivera sitt ställningstagande och detta inte står i
strid med reglerna och domardirektiven.
3. Om väderleksförhållandena under provet förändras så att hundens avprovande skulle stå i
strid med djurskyddsbestämmelserna bör prövningen avbrytas, man bör kontakta
överdomaren och överväga möjligheten att flytta till reservterräng.
4. Prisdomaren bör bedöma hundens arbete rätt, han/hon får inte låta tidigare kännedom om
hunden, rykten, hundförarens yttranden eller tidigare provprestationer inverka på sin
bedömning. Han/hon skall beakta enbart vad han/hon själv konstaterar och bedömer vara
rätt. Å andra sidan kan han/hon efter eget omdöme också som grund ha den andra domarens
observationer.
5. Prisdomaren bör undvika alltför snabba slutsatser och alltför stor självsäkerhet. Han/hon bör
visa anpassningsförmåga och smidighet i olika situationer samt uppträda vänligt gentemot
provgruppens övriga medlemmar. Prisdomaren bör beakta hundförarens önskemål, om dessa
inte strider mot gällande regler, är orimliga eller verkar störande på provets genomförande.
6. Prisdomaren bör, utan att störa hunden i dess arbete under hela provet, följa möjligast nära
vad som hunden gör under sök, drev och utredning av tappter. Han bör inte binda ihop olika
egenskaper vid sin bedömning.
7. Hunden bör efter första drevomgången uppkopplas och föras att söka ett nytt drevdjur.
8. Utprovningen av hunden bör ske inom den utlottade provterrängen, om inte följandet av
hunden för provgruppen utanför provterrängen.
9. Om förhållandena är så att hunden inte kan avprovas inom den utlottade provterrängen kan
gruppen flytta till reservterräng. Gruppdomaren beslutar om förflyttning till reservterräng
om inte överdomaren är närvarande eller snabbt gå att få tag på.
10. Om hunden under provet råkar i fara är medlemmarna i provgruppen skyldiga att genast
vidta åtgärder för att rädda den.
1.2 Gruppledarens uppgifter
1. Gruppledaren, som utses av överdomaren, leder gruppens verksamhet och svarar för att
gruppen följer provreglerna, givna direktiv samt god kennelanda. Gruppledaren bör närvara
vid överdomarens anförande, såvida inte överdomaren, av särskild orsak, gett tillstånd till
frånvaro.
2. Gruppledaren ser till att domarna kontrollerar klockorna före provets början. Han/hon
beslutar i sista hand över gruppens generella färdriktning och fart, när och var hunden
kopplas lös och uppkopplas med iakttagande av hundförarens rimliga önskemål.
Gruppledaren ger direktiv om placering och anvisningar för gruppens verksamhet. Han/hon
övervakar och styr också domaraspiranternas arbete. Gruppledaren ser till att personer som
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3.

4.

5.
6.

inte hör till provgruppen inte stör provet eller prisdomarnas arbete.
Gruppledaren har efter egen bedömning rätt att avbryta prövning av hund som under provet
konstateras ha tagit skada. Om skadan anses vara av sådan art, att hunden kan fortsätta
provet utan att detta strider mot djurskyddsbestämmelserna, kan prövningen fortsätta.
Gruppledaren kallar vid behov prisdomarna till överläggning, gör jämförelse av domarnas
anteckningar och räknar på basen av dessa hundens sökarbetstid, kvarvarande sökarbetstid
samt drevtiden. Gruppledaren räknar också medeltalet av de siffror som domarna gett för de
olika egenskaperna och överlägger vid behov med andra domaren om bedömningen.
Efter att provomgången är avslutad och när bedömningskorten är färdigt ifyllda, visar
gruppledaren dessa åt hundföraren.
Gruppledaren överlämnar bedömningskorten åt överdomaren och ger en muntlig redogörelse
över provets olika händelseförlopp och bedömningsgrunderna. Prisdomarna,
domaraspiranterna och hundens förare borde då finnas närvarande. Prisdomarna bör för sin
del kontrollera, att anteckningar gjorda i det individuella provprotokollet är rätt utförda och
bekräfta dessa med sin namnteckning.

1.3 Direktiv för hundförare
Hundens förare, med vilken avses hundägaren eller hans/hennes representant, bör följa de direktiv
överdomaren, gruppledaren och domaren ger.
Hunden bör ha samma förare under hela provdagen. Under tvångsmässiga omständigheter
godkänner överdomaren byte av förare.
Hundens förare får inte på något vis hjälpa sin hund och inte utan tillstånd av prisdomaren blanda
sig i hundens arbete eller koppla upp hunden förutom när han/hon avstår från provet.
Hundföraren har rätt att besluta om omgången skall slutföras eller om man ska övergå till andra
provomgången i det fall den första provomgången slutar i orimlig störning.
Om sista provomgången avbryts av orimlig störning har hundföraren rätt att besluta om omgången
skall slutföras eller om man skall avbryta provet.
Hundens förare har rätt att framföra rimliga önskemål exempelvis om färdriktning och fart, men
han/hon får inte med upprepade önskemål eller på annat sätt störa prisdomarnas verksamhet.
Om föraren inte följer givna instruktioner, bryter mot reglerna, stör prisdomarnas verksamhet eller
annars uppträder på ett sätt som strider mot god sed, eller om utomstående personer, vilka som på
hundförarens begäran fått tillstånd av överdomaren att närvara, inte följer givna instruktioner eller
stör avprovningen och prisdomarnas arbete, kan gruppledaren utesluta hunden från vidare
avprovning och så snart tillfälle härtill ges, meddela åt överdomaren om och motivera grunderna för
det som skett.
Om föraren avstår från provet, bör han/hon omedelbart meddela gruppledaren om detta. Det är
möjligt att avstå under tiden från att lottningen bekräftats tills hundens prövning avslutats.
Om hundföraren har en annan uppfattning än prisdomarna om händelserna, kan han/hon
meddela sin avvikande åsikt i provterrängen till prisdomarna och på centralplatsen till överdomaren.
Det bör råda en god och förtroendefull anda mellan domare och hundförare under provet.
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2. Provdomarnas verksamhet under provets olika skeden
2.1 Bedömning av hundens arbete
De två främsta egenskaperna för en drivande hund är förmågan att finna villebråd och att kunna
driva det även under en längre tid. Drevsättet för en god jakthund är sådant att man ofta får syn på
drevdjuret.
Hunden bedöms under två skilda provomgångar. Det som noterats om hundens arbete och
egenskaper under en provomgång får inte inverka på bedömningen under den andra omgången.
Prisdomaren bör under dagens lopp göra anteckningar i sitt domarkort och mellanbedömningar av
hundens egenskaper i hjälptabellen, samt räkna ut och anteckna kvarvarande söktid på reserverad
plats.
Hundens kondition och ålder inverkar inte på bedömningen.
2.2 Orimlig störning
Som orimliga störningar anses följande situationer, vilka kan orsaka uppkoppling av hunden och
förflyttning:
1. Om drevdjuret går i gryt eller gömmer sig på sådan plats att hunden inte själv kan få det i
rörelse. Gruppen får inte heller göra det.
2. Om hunden under söket eller drevet går till sådan plats där hunden, både enligt prisdomarens
och hundförarens uppfattning, sannolikt råkar i livsfara, ss. livligt trafikerad väg, järnväg, svag
is m.m.
3. Hunden tar fast drevdjuret.
4. Någon skjuter drevdjuret.
5. Främmande hund avbryter söket eller drevet.
6. Om annan hund förenar sig i drevet innan det gått 60 eller 30 minuter av drevarbetstiden. Ifall
minst 60 eller 30 minuter av tiden som använts för drevet gått, och man inte, trots försök,
lyckats få den andra hunden uppkopplad eller att lämna drevet, kan avprovningen fortsätta, om
den andra hundens närvaro inte i större utsträckning varit till nytta eller skada.
7. Om drevet börjar så sent att ljuset inte räcker till att följa drevet, avbryts provomgången efter
mörkrets inbrott. Ett drev som börjat på kvällen bör dock inte i förtid avbrytas vid mörkrets
inbrott, om minst hälften (60 min eller 30 min) av tiden som använts för drevarbetet pågått i
dagsljus, och prisdomarna anser sig med den erfarenhet de fått under den ljusa tiden, kunna
bedöma hunden riktigt också utan dagsljus.
8. Om hunden konstateras söka eller driva ett annat än önskat drevdjur. Prisdomaren har rätt att
godkänna söket eller drevet på ett önskat drevdjur i det fall att han/hon med säkerhet kunnat
konstatera när söket eller drevet övergick från ett önskat drevdjur till sök på eller drev av ett
annat djur. Med ett annat djur menas inte ett förbjudet klövdjur.
9. Om ett stort rovdjur eller rovfågel på området stör hundens verksamhet eller utgör en uppenbar
fara för hunden.
Också någon annan, av hunden oberoende omständighet, som prisdomarna godkänner, kan anses
som orimlig störning.
Om en orimlig störning lett till uppkoppling av hunden, får hundföraren välja plats för släpp.
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Tid som åtgår för en orimlig störning
Tiden som går åt för avbrott vid en orimlig störning räknas inte in i sök- eller drevarbetstiden.
När störningen har börjat avgör prisdomaren vid tillfället ifråga, med hänsyn till sina noteringar.
Till den tid som åtgår för avbrottet vid orimlig störning hör också tiden för att koppla upp hunden
och tiden för förflyttningar. Att ta fast hunden, förflytta sig och släppa igen bör göras utan dröjsmål.
När drevet avbryts av en orimlig störning kan hundföraren bestämma om man fortsätter drevet ut
eller övergår till nästa omgång, om denna ännu inte tagits.
Om sista omgången av provet avbryts av en orimlig störning, kan hundföraren bestämma om man
skall fortsätta till slutet eller avbryta provet.
Om hundföraren besluter att fortsätta provomgången till slut, får hunden söka ett nytt eller redan
jagat drevdjur. Den tid som går åt till söket räknas in i söktiden. Hunden får driva den tid som
återstår av drevtiden av pågående drev. Sök och drev bedöms till alla delar enligt reglerna och
domardirektiven.
2.3 Verksamhet under söket
Att släppa hunden direkt på nattslag bör undvikas för att man skall kunna bedöma sökets alla
delmoment och hunden skall ha möjlighet att få söknummer också för sök utan nattslag.
Hunden bör vid andra söket släppas på sådant område att samma drevdjur inte en upprepad gång
blir jagad under provdagen.
Gruppledaren bör avgöra i vilket skede och hur prisdomarna sprider ut sig i terrängen för att följa
hundens sök och upptag utan att störa hunden.
Sök på annat än tillåtet drevdjur bedöms inte. Om söket konstateras vara på ett annat djur, kopplas
hunden upp. Se avsnitt 2.2.8 Orimlig störning.
Om söket resulterar i sök eller drev av ett annat djur, bedöms det endast till den del som man hunnit
konstatera att vara sök på tillåtet drevdjur. I bedömningskortet och i det individuella provprotokollet
antecknas vilket djur som det varit fråga om.
2.4 Verksamhet under drevet
När drevet börjar bör gruppledaren ge sådana instruktioner för gruppens samarbete, att man får en
så tillförlitlig bedömning som möjligt av hundens arbete och kan följa drevets gång. Även drevet
som avlägsnar sig långt bort, bör uthålligt följas. Genom prisdomarnas planmässiga förflyttningar,
energiska strävanden och skickliga utposteringar i terrängen bör gruppen sträva till att prisdomarnas
observationer kompletterar varandra och sålunda ger en rätt bild av händelsernas förlopp.
Prisdomarna söker sig till observationsställen såsom jägarna till passplatserna.
Prisdomaren bör bemöda sig om att snarast möjligt konstatera om hunden driver ett drevdjur som är
i rörelse eller något annat djur, eller om den eventuellt ger skall på gamla spår eller utan spår.
Domaren bör försöka få syn på drevdjuret och hunden samt göra spårobservationer.
Prisdomaren bör bemöda sig om att få reda på hundens drevsätt, drevsäkerhet, skallegenskaper,
kvaliteten på dess tapptarbete och arbete vid hinder samt övriga egenskaper som hunden uppvisar
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under drevet. Om hunden börjar skälla inom ett snävt område, bör dess arbete alltid genast
kontrolleras.
När minst 40 minuter gått sedan tappten börjat kan provgruppen på förarens begäran, utan att
koppla upp hunden förflytta sig inom provområdet så att hunden har möjlighet att hitta ett nytt
drevdjur. Beslut om förflyttning kan göras när bedömningen av hundens egenskaper vad tappten
beträffar är klar och det inte lönar sig med fortsatt tapptutredning.
Om hunden har tappt och den börjar söka ett nytt drevdjur, bedöms söket till alla delar enligt
sökdirektiven, men söktiden räknas in i drevarbetstiden. Man bör dock vara absolut säker på att
hunden söker ett nytt drevdjur.
Om hunden ger skall på tappt får detta inte förväxlas med eventuell löshet på nattslag.
Även om prisdomaren under drevets lopp så ofta som möjligt skall försöka få drevdjuret och
hunden inom synhåll för att kunna avgöra avståndet mellan dessa, bör han/hon inte störa vare sig
hunden eller drevdjuret under sina förflyttningar och utpostering. När drevdjuret är nära gruppen
bör dess medlemmar stå orörliga och sedan avlägsna sig tillräckligt långt åt sidan innan hunden
kommer, så att man inte stör dess arbete. Prisdomarna bör undvika att placera sig på ställen där
drevdjuret springer, och inte i onödan röra sig där var drevet upprepat rör sig, utan hålla sig lämpligt
på sidan av dessa, så att man bättre kan bedöma händelserna.Trots att man inte under drevet kunnat
se drevdjuret eller dess spår, anses hunden ha drivit det djur som prisdomarna med hjälp av andra
observationer har säkerställt som drevdjur.
2.5 Drev av klövdjur
Om hunden under prövningstiden börjar driva ett förbjudet klövdjur, bör gruppen enligt bästa
förmåga försöka koppla upp hunden. Om detta inte lyckas följs drevet, även efter att provomgången
slutat, utnyttjande olika sätt att följa med det, även om man inte skulle höra drevet, tills prisdomarna
är övertygade om det leder till uteslutning eller inte.
2.6 Drev av främmande hund
Om en hund från en annan provgrupp med drev kommer in på provterrängen, bör prisdomaren
anteckna dess drevminuter, om detta inte stör hans/hennes uppgifter eller arbetet för den hund som
hans/hennes provgrupp bedömer. Noteringarna från den främmande hundens drev överlämnas till
gruppdomaren för ifrågavarande provgrupp eller till överdomaren för uträkning av drevtiden.
2.7 Bestämmande av föret
Föret anses vara snöföre när det i provterrängen finns så mycket snö, att man med synen utan besvär
nästan oavbrutet kan följa drevdjurets löpa där söket eller drevet går. Hårt snölager anses också som
snöföre, även om man inte med synen kan följa spåret.
Föret fastställs av domarna i provterrängen. Då meningsskiljaktigheter uppstår eller i oklara fall
fastställer överdomaren föret. Resultatet anses vara uppnått på snöföre när hunden jagat åtminstone
ett av dreven på snöföre. Som snödjup antecknas det inte bärande snötäcket där hunden arbetar.
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3. Ifyllande av bedömninsgskortet
3.1 Allmänna direktiv
Prisdomaren skall noggrant fylla i sitt bedömningskort. Domaren fyller i två bedömningskort under
provdagen, om hunden har söktid kvar efter att första drevet avslutats. Domarna bör ha med sig ett
extra kort ifall detta skulle behövas.
Prisdomarna bör införa allmänna uppgifter om provet, som provterrängen, datum, hund och
hundförare på bedömningskortet redan innan provomgången börjar.
Efter att hunden för första gången släppts under provomgången antecknas i övre hörnet den
kvarvarande söktiden samt i vänstra marginalen av minuttabellen klockans timtal.
Övriga anteckningar för bedömningen bör göras i hjälpkolumnerna vartefter händelserna under
provet slutgiltigt är konstaterade. I enlighet med detta allmänna direktiv, antecknas hundens
släpptider, när drevet börjar, när man sett drevdjuret eller hunden, samt alla övriga händelser som
berör provet.
3.2 Nedteckning av drevet
Drevet antecknas i minuttabellen på så sätt att dess kvalitet omedelbart kan konstateras: ett flytande
drev med ett kontinuerligt streck (_______________), ett hackigt drev med avbrutet streck (- - - - - ) ett enstaka skall med punkt och drev överfört från andra domarens kort med sågtandstreck
( vvvvvvv ). Enstaka skall räknas inte in i drevtiden om man inte kan konstatera att hunden
avancerar på drevlöpan.
Om en luftdrivande hund driver vid sidan av spåret eller spårnoga följer ett spår som den tidigare
drivit med luftvittring, är detta inte löshet på drev. Den spårnoga delen av drevet godkänns dock inte
som drev.
Domarna bör sträva till så stor noggrannhet som möjligt vid ifyllande av drevets förlopp i
minuttabellen. I minuttabellen antecknas också orsak till tappten, om denna är känd. Dessutom alla
andra noteringar om drevet ss. tidpunkt och typ av fel som hunden gjort, när drevdjuret eller hunden
setts, samt hundens arbete i svåra förhållanden och vid hinder.
3.3 Egenskaper och tilläggsuppgifter
När avprovningen slutförts, görs nummerbedömningen över hundens egenskaper och
tilläggsuppgifterna fylls i. När numren antecknas beaktar man bedömningarna som gjorts i
hjälpkolumnen och anteckningar som gjorts i tilläggsuppgifterna. Det slutliga bedömningsnumret
för egenskapen är domarens totala intryck av egenskapen under provomgången.
Var och en prisdomare antecknar egenskapspoängerna med 0,5 poängs noggrannhet.
Gruppens poäng blir medeltalet av dessa.
Tilläggsuppgifterna ger uppgifter om de yttre förhållanden kring provet, beskriver hundens
egenskaper och är till hjälp för prisdomarna vid bedömningen av egenskapspoängen.
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4. Bedömning av hundens egenskaper
Egenskaperna bedöms skilt för varje provomgång med 0,5 poängs noggrannhet så att man enligt
uppfattning bedömer hundens prestation enligt skalan 0-5.
berömlig 5 poäng
god 4 poäng
nöjaktig 3 poäng
försvarlig 2 poäng
svag 1 poäng
underkänd 0 poäng
Om någon egenskap inte kan bedömas, antecknas streck (-) i bedömningskolumnen.
4.1 Sök innan upptäckt av nattslag
+
+
+
+
–
–
–
–

effektivt
omfattande
systematiskt
bra kontakt
ineffektivt
närsökt
vagt
för självständigt

I bedömningen av söket skall sökets effektivitet och omfattning tas i beaktandet. Hunden skall söka
ivrigt i den terrängen den har släppts i. Om hunden inte har tagit upp spår, bör den söka kontakt med
hundföraren i jämna mellanrum. Söket bör vara systematiskt. Hunden skall vara spårnoga under
söket och sökets omfattning är vanligtvis 100-400 m beroende på terrängen. Både för vagt och för
självständigt sök är felaktiga. Om hunden vägrar helt att söka, skall den få 0 poäng för söket och
uteslutas från provet.
Sökets omfattning antecknas i hjälpkolumnen i skogskortet och i provprotokollet.
4.1.1 Sökets omfattning
Bedömningen görs i enlighet med sökets omfattning innan upptäckt av nattslag. Detta nummer
räknas inte med i slutpoängen, utan det skrivs i hjälpkolumnen, men sökets omfattning skall beaktas
i punkten 4.1. Sök innan upptäck av nattslag.
1 = under 100 m
2 = 100–200 m
3 = 200–300 m
4 = 300–400 m
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5 = över 400 m
4.2 Upptagsarbete och väckning på nattslag
+ målmedvetet, ringande
+ spårnoga arbetssätt
+ väckning som leder till upptag
– knogigt
– söklöshet
Efter upptaget bör hunden arbeta energiskt och klokt för att få upp drevdjuret. Den skall ringa vid
behov och söka efter utgångsspår och inte bli kvar och knoga på nattslag. Hunden vet ofta, var i
terrängen den skall söka efter vilt. Vid bedömning av upptag skall man beakta omständigheternas
påverkan i hundens luktsinne.
Väckning är ett visst slags skall på nattslag. Enstaka väckningsskall gör det lättare att bedöma var
hunden befinner sig, vad den gör och skall därför räknas till hundens merit speciellt, om det leder
till upptag. Om väckningsskall är så tätt, att det kan blandas ihop med drevskall, handlar det om för
löst sökarbete.
Om hunden under söktiden skäller så mycket att man inte kan vara säker på om den söker eller
driver eller om hunden flera gånger vägrar att följa nattslag, skall man ge hunden 0 poäng för
upptagsarbete och utesluta den från provet.
Kvalitén på väckning på nattslags antecknas i hjälpkolumnen i skogskortet och i provprotokollet.

4.2.1 Väckning på nattslag
Bedömningen görs i enlighet med hurdant hundens väckning på nattslag är.
Detta nummer räknas inte med i slutpoängen, utan den skrivs i hjälpkolumnen, men numret skall
beaktas i punkten 4.2. Upptagsarbete och väckning på nattslag
Berömlig 5 poäng
Enstaka väckningsskall. Hundens väckningsskall är enstaka och kommer antingen med långa
mellanrum eller upprepas inte alls.
God 4 poäng
Inget väckningsskall.
Nöjaktig 3 poäng
Rimligt väckningsskall
a) hundens väckningsskall är enstaka och upprepas i korta mellanrum.
b) hunden ger korta väckningsserier, som upprepas med längre mellanrum.
c) i enstaka fall ger hunden längre väckningsserier, som inte upprepas.
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Försvarlig 2 poäng
Rikligt väckningsskall.
a) hunden ger korta väckningsserier i korta mellanrum.
b) hunden ger längre väckningsserier med längre mellanrum.
Svag 1 poäng
Mycket rikligt väckningsskall.
Hunden ger längre väckningsserier, som upprepas med korta mellanrum.
Underkänd 0 poäng
Väckningsskallet påminner om drevskall.
Hundens väckning är så rikligt, att man inte kan bedöma skillnaden från drevskall. Då är det svårt
att bedöma om och när drevet har börjat.
När hunden söker räv, kan väckningsskallet vara en aning rikligare än vad som beskrivs i
instruktionerna ovan.

4.3 Drevsäkerhet och tapptarbete
+ rätt, lugnt drevsätt
+ sammanhängande av drevet
+ i tappt tuff och trägen + klokt ringande
+ bra arbetssätt vi tappt vid en väg
– för ”hett” drevsätt
– hackigt drev
– vagt tapptarbete
– klarar inte upp tappten
Syftet med drev är att hålla drevdjuret i rörelse, men inte i för snabb takt. Sammanhängandet av
drevet utformas av tidpunkter då hunden skäller och flyttar sig framåt genom att följa drevspåret.
Tappt är en viss drevhändelse, och om uppklarandet av tappt är svårt för hunden eller ger inte
önskat resultat, skall det påverka bedömningen negativt. Om hunden klarar av tappten uthålligt och
envetet skall det inte påverka bedömningen negativt. Om hunden klarar av tappten i svår terräng
eller i svåra väg- eller väderförhållanden, kan bedömningen påverkas positivt.
Om hunden upprepade gånger lämnar tappten och vägrar tapptarbetet, skall den få 0 poäng och
uteslutas från provet.
Hundens drevsätt antecknas i hjälpkolumnen i skogskortet och i provprotokollet.
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4.3.1 Drevsätt
Bedömningen görs i enlighet med hurdant drevsätt hunden har. Numret räknas inte med i
slutbedömningen, utan antecknas i hjälpkolumnen, men skall tas i beaktandet i punkt 4.3.
Drevsäkerhet och tapptarbete.
+ lugn
+ bra kontakt med drevdjuret
+ antalet möjliga skjuttillfällen
– för intensiv
– driver med luftvittring
– inga skjuttillfällen
Syftet med ett lugnt och spårnoga drevsätt är att drevdjuret får möjlighet att använda alla sina
vilseledningstrick. Med ett lugnt drevsätt får hunden drevdjuret att lugna sig och håller god kontakt
med drevdjuret. Om hunden driver för intensivt och snabbt leder detta ofta till slarvighet och till att
hunden tappar kontakten med drevdjuret och drevet går hackigt. Ett lugnt drevsätt resulterar
vanligtvis till bra, buktande drev med flera skjutmöjligheter inom ett relativt litet område.
4.4 Skall, hörbarhet
+ hörbar
+ klingande
+ två- eller flerljudigt
– med svag hörbarhet
– dålig kvalité
I bedömning av skallet skall hörbarheten vara avgörande. Klingande, fylligt och hörbart skall är
speciellt värdefullt, två- eller flerljudigt ett plus. Pipigt eller lågt skall med dålig hörbarhet är av
mindre värde. I bedömningen skall terräng-, väder- och vindförhållandena tas i beaktande. Dimma,
skogens täthet, snöförhållanden, trafik och andra omständigheter påverkar hörbarheten. Om
hörbarheten är så dålig att man inte kan följa drevet även om avståndet till hunden i vanlig terräng i
vanliga förhållanden inte är stort, skall hunden ges 0 poäng och den utesluts från provet. Domaren
kan använda tekniska hjälpmedel för att bättre kunna bedöma avståndet till hunden.
Dreverns skall kan bedömas enbart, om man har hört drevskall i 20 minuters tid utan tekniska
hjälpmedel.
4.5 Skallets variation och informativitet
+ lugnt
+ informativt
+ mångtonigt
+ tätt
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– löst
– hårt
– för intensivt
– icke informativt
– glest
Drevskallet skall vara lugnt och jämnt.
Skallets informativitet skall vara sådan, att prisdomaren kan följa drevets gång baserad på skallet.
Skallet skall vara tätt och varierande i enlighet med hur nära drevdjuret hunden befinner sig.
För intensivt eller glest skall eller ett skall som ges i perioder är inte önskvärt.
Hunden är lös, om den under skallet stannar kvar på tapptområdet, upprepar redan drivna spår,
driver på gamla spår utan vilt eller driver på bakspår. Till en lös hund bör man ge få poäng. Enstaka
skall på tappt är inte löshet om de resulterar till drev, men de räknas inte i drevtiden.
Om skallet är sparsamt även om hunden är i bra kontakt med drevdjuret, anses hunden vara för
hård. Till en för hård hund, vars drevarbete är svårt att följa p.g.a. hårdheten, bör man ge få poäng.
Om hunden är så lös eller hård att det inte är möjligt för prisdomarna att följa hundens arbete skall
man bedöma skallets variation och informativitet med 0 poäng och utesluta hunden från provet.
Skallets hörbarhet och informativitet antecknas i hjälpkolumnen i skogskortet och i provprotokollet.
Dreverns skall kan bedömas enbart, om man har hört hundens drevskall i 20 minuters tid utan
tekniska hjälpmedel.
4.5.1. Väckning på tappt
Bedömningen görs i enlighet med hurdant hundens väckning på tappt är. Numret räknas inte med i
slutbedömningen men antecknas i hjälpkolumnen och skall tas i beaktandet i punkt 4.6. Skallets
variation och informativitet.
Berömlig 5 poäng
Inget väckningsskall på tappt, upprepande av redan drivet spår eller drev på bakspår.
God 4 poäng
Enstaka väckningsskall på tappt. Hundens väckningsskall är enstaka och kommer antingen med
långa mellanrum eller upprepas inte alls. Enstaka skall på bakspår eller på redan drivet spår.
Nöjaktig 3 poäng
Rimligt väckningsskall på tappt
a) hundens väckningsskall är enstaka och upprepas med korta mellanrum.
b) hunden ger korta väckningsserier, som upprepas med längre mellanrum.
c) i enstaka fall ger hunden längre väckningsserier, som inte upprepas.
d) hunden driver korta bitar på bakspår eller upprepar redan drivna spår.
23

Försvarlig 2 poäng
Rikligt väckningsskall på tappt
a) hunden ger korta väckningsserier i korta mellanrum.
b) hunden ger längre väckningsserier som upprepas i längre mellanrum.
c) hunden driver ofta korta bitar på bakspår eller på redan drivna spår.
Svag 1 poäng
Rikligt med väckningsskall på tappt.
Hunden ger längre väckningsserier, som upprepas med korta mellanrum. Hunden driver längre
avstånd på bakspår eller upprepar redan drivna spår.
Underkänd 0 poäng
Väckningsskall påminner om drevskall.
Hundens väckning är så rikligt, att man inte kan skilja väckning från drevskall. Hundens drev på
bakspår eller på redan drivet spår är så vilseledande att man inte kan veta när hunden är på et riktigt
spår.
Numret ges inte, om man inte med säkerhet har kunnat säkerställa skallet under olika
drevsituationer.
4.6. Samarbete och lydnad
+ kontrollerbar
+ svarar på tilltal
+ kommer vid inkallning
– för självständig
– låter inte uppkopplas
Hunden bör ta kontakt med föraren i under omständigheter jämna mellanrum när den inte driver.
Hunden skall komma till föraren vid inkallning från tappten eller efter avslutat drev, när man har
kontakt med hunden. Extra plus är, om hunden kommer vid inkallning från spåret eller drevet. Om
hunden är uppenbart olydig, skall detta bedömas med hård hand.
4.7.Helhetsintryck
+ bra jaktlust
+ strukturell hållbarhet
+ bra lynne
+ positiva egenskaper, som inte är beräknade ovan
– bristfällig jaktiver
– strukturell svaghet
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– svaghet i lynnet
– negativa egenskaper, som inte är beräknade ovan
Helhetsintrycket berättar, hurdan hunden har jaktmässigt varit under provdagen, och är
prisdomarens bedömning av hundens användbarhet i jakt. Hundens jaktlust, klokhet, energi och
hållbarhet påverkar bedömningen. Hundens hanteringsbarhet och lynne (tex bitande, aggressivt
beteende mot domaren, rädsla) har också betydelse för bedömningen. Domaren bör utan svårigheter
kunna kontrollera hundens tassar och id-märkning.
Om det i hundens struktur finns någonting sådant, som hindrar hunden från att klara av en normal
provdag, Om hunden biter domaren eller är så skygg att den inte kan kopplas, skall hunden
bedömas med 0 poäng och uteslutas från provet.
I skogskortet och i provprotokollet antecknas, hurdan hundens jaktlust under olika situationer under
dagen har varit.

4.7.1 Jaktlust
Bedömningen görs i enlighet med hurdan hundens jaktlust har varit under olika situationer under
dagen.
Numret räknas inte med i slutpoängen, utan antecknas i hjälpkolumnen, men tas i beaktande i punkt
4.7. Helhetsintryck.
Under söket
0 = ingen jaktlust, resulterar i uteslutande
1 = bristfällig
2 = nöjaktig
3 = normal
4 = god
5 = berömlig
Under drevet
0 = ingen jaktlust, resulterar i uteslutande
1 = bristfällig
2 = nöjaktig
3 = normal
4 = god
5 = berömlig
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5. Poäng för drevtid
Poäng för drevtid räknas enligt följande formel:
DRAJ prov
Poäng för drevtid = 65 x t / 180 (t = summan av drevtid i minuter)
DKAJ prov
Poäng för drevtid = 65 x t / 120 (t = drevtid i minuter)
Poängtabellen finns som bilaga.

6. Ändringar i direktiven
Ändringar i dessa direktiv godkänns av Finska Kennelklubben på framställan av Finska
Dreverklubbens styrelse.
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ARRANGEMANGSDIREKTIV FÖR HELSÄSONGS DREVPROV FÖR DREVER
Godkända av Finska Kennelklubben 26.11.2017. I kraft fr.o.m. 01.08.2018.
1. Provet varar hela provsäsongen 20.8. – 28.2. (29.2.).
2. Provets arrangör är ett kenneldistrikt. Kenneldistriktet kan överföra provets praktiska
arrangemang till exempelvis en förening som verkar i dess distrikt.
3. Kenneldistriktet utser de överdomare som tar emot provet under provsäsongen.
4. Anmälningen till provet skall göras till överdomaren, som är utsedd av kenneldistriktet, på det
sätt som arrangören bestämmer, dock senast dagen före provdagen.
5. Anmälningen bör göras till den av kenneldistriktet utsedda överdomaren i vars område
bedömningen påbörjas.
6. Överdomaren kontrollerar hundens rätt att delta och domargruppens behörighet att bedöma, och
anger tiden för släpp. Vid behov instruerar överdomaren prisdomargruppen.
7. Provterrängen måste finnas på ett sådant avstånd från överdomaren att han/hon har möjlighet
att övervaka provet.
8. Vid slutet av provdagen rapporterar gruppdomaren till överdomaren per telefon om provets
gång.
9. Syftet är redogöra provets resultat omedelbart men senast inom en vecka efter avslutad
beprovning. Överdomaren kontrollerar hundens vaccinationer och ID-märkning. Resultatet är
giltigt efter att det har kontrollerats av överdomaren.
10. Varje provprestation är ett separat prov över vilket ett individuellt protokoll och provprotokoll
slutförs.
11. Provarrangören bör se till att provresultaten publiceras.
Detta arrangeringsdirektiv specificerar drevrars drevprovsreglernas punkt 9.2 Säsongsprov.
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DIREKTIV OM ANVÄNDNING AV HUNDPEJL
Godkända av Finska Kennelklubben 26.11.2017. I kraft fr.o.m. 01.08.2018.
Allmänt:
Domargruppen bör i första hand kunna övervaka hundens arbete så nära att inga hjälpmedel behövs
vid bedömningen.
Pejlanordningen hjälper domargruppen att få kontakt med hunden.
Användningen av pejlanordningen för att stödja bedömningen kräver att minst en av domarna är
bekant med användningen av anordningen. Domaren bör själv konstatera händelserna från pejlen.
Innan släppet sker bestämmer hundföraren om pejlen skall användas som hjälpmedel för
bedömningen. Om pejlen används som hjälpmedel skall detta ske i enlighet med domarnas beslut.
En indikation på användning av pejlanordning tecknas på bedömningskortet.
Pejlanordningen används som bedömningshjälpmedel vid bedömning av hundens sök och skall
samt för spårning av drevet i speciella fall.
Genom att följa söket kan sökets omfattning och tiden när hunden hittar nattslag bestämmas. Till
stöd för bedömning av skallet kan man konstatera skallets hörbarhet. Man bör dock ta hänsyn till
vindriktningen, terrängens topografi, skogens täthet och typ och om det ligger snö på träden.
Händelserna bör dock i alla fall konstateras i terrängen utan hjälpmedel.
Spårning av drevet från en pejlanordning:
Innan hunden släpps måste domargruppen konstatera, att numret som ringts upp från telefonen
fungerar i provhundens halsband.
Domargruppen måste anstränga sig för att placera sig i terrängen så att de kan höra hunden under
hela provomgången, samt att kunna följa hundens arbete.
Om hundens drev på grund av omständigheter eller andra faktorer fortsätter till ett område som inte
går att höra, kan hundens pejlanordning ringas upp. Domaren lyssnar på anordningen i telefonen
och gör noteringar på terrängkortet. Domargruppen markerar exakt på terränsgskortet (med en
såglinje) vilken del av drevet som de har lyssnat på i telefonen.
Information från skallindikatorn eller skallräknaren accepteras inte som drev.
Om hunden inte kan höras under provomgången annars än genom att ringa pejlen, accepteras detta
inte för drev. Den förflutna tiden räknas i söktiden.
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DIREKTIV OM DREVRARNAS DREVPROVS RASSPECIFIK BEDÖMNING
Godkända av Finska Kennelklubben 26.11.2017. I kraft fr.o.m. 01.08.2018.
Särskilda instruktioner för raser under Finska Bassetklubben
När man bedömer hastigheten för bassetternas rörelse och omfattningen av sökområdet bör det
noteras att de är långsamt drivande hundar.
På grund av rasens bakgrund har vissa individer ett större behov av att kommunicera med
hundföraren än raser som är uppfödda för att arbeta självständigt. Detta får inte ha en nedsättande
effekt på bedömningen om hundens arbete annars är oklanderligt.
När man bedömer en basset bör man lägga vikten på skallets hörbarhet. Väckskallen kan vara mer
rikliga än med drever, men de bör tydligt kunna urskiljas från drevskallet.
Som en allmän regel använder hundarna inte luftvittring. Att använda eller inte använda luftvittring
är inget fel.
Specialinstruktioner för alpenländische dachsbracke
En alpenländische dachsbracke bör hålla nära kontakt med hundföraren och omfattningen av dess
sök är vanligtvis smalare än det idealiska dreversöket. Under söket bör gruppen stanna på plats när
hunden söker och flytta till en ny plats när hunden återvänder till hundföraren. En alpenländische
dachsbracke följer vanligtvis föraren i omedelbar närhet när han/hon rör sig.
Alpenländische dachsbracke brukar vara en så kallad kortdrivare och dreven varar högst cirka 30
minuter, varefter hunden ska kontakta föraren och återvända till tapptplatsen där arbetet fortsätter.
Om hunden i detta skede börjar söka efter ett nytt drevdjur, skall detta bedömas som sök men inom
drevtiden.
För alpenländische dachdsbracke godkänns även vildsvin som drevdjur. Det är typiskt för
vildsvinsarbete att svinet tidvis flyr hunden, tidvis stannar på plats och kan tidvis attackera hunden.
I alla dessa situationer räknas det givna skallet som drevtid. Längden på det stående skallet anges i
bedömningskortet och det individuella provprotokollet som tilläggsuppgift. Drevdjuret måste
identifieras med säkerhet.
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DIREKTIV OM DREVRARNAS DREVPROVS TILLÅTNA DREVDJUR
Godkända av Finska Kennelklubben 5.6.2019. I kraft fr.o.m. 01.08.2018.
På DRAJ-prov godkänns som drevdjur hare, räv, rådjur, kronhjort och vitsvanshjort. För
alpenländische dachsbracke och Bassetklubbens raser godkänns på helsäsongsprov även vildsvin.
Beroende på omständigheterna och provets art kan provets arrangör avgränsa på provet godkända
drevdjur.
Hundföraren måste meddela drevdjuret/-djuren som han eller hon godkänner innan hunden släpps
lös.
På DKAJ-prov godkänns endast räv som drevdjur i enlighet med separata DKAJ-provregler.
I det individuella provprotokollet registreras alltid det konstaterade drevdjuret per provomgång.
I det individuella provprotokollet registreras drevdjuret, om hunden under någon provomgång drivit
rådjur, kronhjort, vitsvanshjort eller vildsvin med markeringen klövdjur (S).

30

DIREKTIV OCH SKYLDIGHETER FÖR ÖVERDOMARE VID DREVPROV
I kraft fr.o.m. den 01.08.2018
Direktivets omfattning, ändamål och upprätthållande
Detta direktiv gäller prov enligt regler för drevprov, paragraf 9.
I detta direktiv beskrivs tillvägagångssättet för anpassning av de centrala uppgifterna, ansvar och
befogenheter som överdomare har vid drevprov vilka Kennelklubben har fastställt.
För uppdateringen av dessa direktiv ansvarar SDJ-FDK. Granskning, godkännande och distribution
sköts av SDJ-FDK.
Allmänt
1. Överdomare vid drevprov skall vara medlem i Kennelklubben samt antingen i SDJ-FDK
eller SBK-FBK och vara auktoriserad av Kennelklubben.
2. För att bibehålla sin rätt att fungera som överdomare bör han/hon delta i överdomarnas
fortbildningskurs minst varannan gång.
3. Det är överdomarens plikt att övervaka att man vid provet noggrant följer Kennelklubbens
regler för drevprov, och se till att bedömningen utförs så enhetligt och rättvist som möjligt.
Överdomaren skall också övervaka rättskyddet för alla som deltar på provet.
Åtgärder före provet
1. Överdomaren bör försäkra sig om att hundarna är anmälda inom den tid som direktiven
anger.
2. Överdomaren bör förbereda ett anförande i början av provet. Anförandet får räcka högst 20
minuter. I anförandet bör beaktas fortbildningsaspekter.
3. Överdomaren skall tillsammans med provfunktionären före provet granska domarnas
kompetens och behörighet, hundarnas vaccinationsintyg och ID-märkning.
4. Överdomaren kan, på grundad orsak, godkänna att också personer som inte hör till
provgruppen får närvara i provterrängen (t.ex. hundägare, tolk, familjemedlem eller dyl.)
5. Överdomaren fastställer prisdomarnas placering i provterrängerna och utnämner
gruppdomarna.
6. I fall att man hamnar att uppskjuta provet, skall överdomaren tillsammans med
provbestyrelsen besluta om ny tid för provet. Den nya tidpunkten skall meddelas både de
tävlande och den som beviljat provet. Vid tvåveckorsprov godkänner överdomaren flyttning
av hundens prövningsdag.
Åtgärder under provet
1. Överdomaren bör se till att lottningen sker absolut opartiskt, och slutligen försäkra sig om
att inget jäv förekommer.
2. Överdomaren bör inte fungera som sekreterare eller prisdomare förutom vid tvingande
omständigheter eller vid säsongsprov.
3. Överdomaren skall ange tid för släpp.
4. Överdomaren skall följa med hundarnas arbete i markerna och prisdomarnas bedömning och
sträva till att få kontakt med möjligast många provgrupper.
5. Överdomaren lyssnar på provgruppens redogörelse, granskar bedömningskorten samt
fastställer bedömningen och prisvalören. Hundföraren har rätt att närvara vid tillfället.
6. Överdomaren bör ändra prisdomarnas bedömning i det fall att han/hon efter att själv ha följt
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med hunden under provet eller efter att ha hört prisdomarnas redogörelse är övertygad om,
att bedömningen inte står i rätt förhållande till hundens prestation.
7. Överdomaren bör granska att sekreteraren gör alla noteringar och uträkningar rätt i
individuella provprotokollen. Alla provomgångar bör absolut noteras i individuella
provprotokollet.
8. Före kungörande av resultaten granskar överdomaren resultaten och bekräftar protokollen
med sin namnteckning och överdomarnummer. Överdomaren ser till att hundföraren får sin
kopia av individuella provprotokollet.
9. Överdomaren avslutar provet med att hålla ett slutanförande, där han berättar om vad han
lagt märke till om och under provet samt kungör resultaten.
10. Överdomaren tar under provet emot eventuella uttryck om olika uppfattning över
händelserna, försöker sätta sig in i situationen så noggrant som möjligt och efter att ha hört
de olika parterna sträva till att få en lösning som skulle tillfredsställa alla. Om han inte
lyckas med detta och ett skriftligt besvär görs enligt reglerna, bör överdomaren ge sitt
utlåtande till arrangerande förening inom tio (10) dagar.
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DIREKTIV FÖR PROVBESTYRELSEN
I kraft fr.o.m den 01.08.2018
Direktivets omfattning, ändamål och upprätthållande
Detta direktiv gäller prov enligt regler för drevrarnas drevprov, och det beskriver tillvägagångssätt
och fördelning av de mest centrala ansvarsområden och uppgifterna vid proven.
För uppdateringen av detta direktiv ansvarar SDJ-FDK. Granskning, godkännande och utdelning
görs av SDJ-FDK.
Provbestyrelsen
Sammansättning:
ordförande eller provchef
jaktfogde, på samma gång viceordförande
provfunktionär, sekreterare och kassör
servicechef
Med hänsyn till provets storlek och lokala förhållanden kan uppgifterna delas på flera, som:
kassör
transportansvarig
ansvarig för inkvartering
ansvarig för bespisning
Åtgärder före provet
1. Utse provbestyrelsen
2. Ansöka om provtillstånd
typ av prov: allmänt eller begränsat
3. Beställning av tillbehör:
bedömningskort
individuella provprotokoll
provprotokoll (ADB 3 och ADB 4)
regelböcker för drevprov
kartor
4. Informering om provet
5. Provbestyrelsens förberedande möte
reservering av provområden (vägvisarna)
reservering av domarna
överdomaren och dennes suppleant
reservering av lämplig centralplats
fastställa deltagaravgift
skaffa priser
vandringspriserna
donationer
insamling
anskaffning
tidningsannonser
begäran om att inte störa provet
fastställa samlingstid vid centralplatsen (provbestyrelsen, deltagarna och domarna)
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6. Mottagning av anmälningar
i enlighet med arrangörens anvisningar
anmälningsavgiften bör medfölja anmälan
bekräftande till deltagarna om provplats
7. Bekräfta av domarna
2–3 reserver
8. Tillverkning av tavlor
prov- och resultattavla
9. Ifylls individuella provprotokollen med förhandsuppgifter
10. Provbestyrelsens slutliga möte
konstateras deltagarna och säkerställs att det i varje område finns en domare eller
vägvisare som känner området
fastställs slutgiltigt vilka provmarker och reservmarker som skall användas
placeras preliminärt prisdomarna i provterrängerna tillsammans med överdomaren
granskas behörigheterna, också med beaktande av kännedom om provmarkerna och
domarnas förmåga att röra sig även snabbt i markerna vid behov
konstateras bespisningen och övernattningar
granskas hundarnas vaccinering och ID-märkning
klargörs lokala förhållanden för överdomaren, vägfrågor o.s.v.
Åtgärder under provet
Inledning av provet
Överdomarens anförande
Fastställs tid för löskoppling
Förklaring över markerna och lottning av hundarna
med hjälp av kartor redogörs för provmarkerna, förflyttningssträckor, farliga vägar
och ev. strömfåror m.m.
vid lottningen granskas prisdomarna för varje provområde med hänsyn till jäv
utdelas bedömningskort åt domarna (också extra kort).
5. Transport och vägledning av överdomaren i provterrängerna
grupperna skall inte ha information om vart överdomaren far på förhand, utan
han/hon granskar verksamheten i flera marker och gör noteringar på sitt eget
bedömningskort
6. Individuella provprotokollen fylls i, resultaten räknas ut och granskas.
7. Arrangering av priser.
8. Fylla i provprotokollet (blankett ADB 3 och ADB 4) i tre exemplar.
9. Den del av individuella provprotokollet som hundföraren skall ha delas ut.
10. Kungörande av resultaten och prisutdelning.
1.
2.
3.
4.

Åtgärder efter provet
1. Resultaten meddelas till pressen och rasorganisationens hemsida
2. Protokollen skickas till distriktets granskare av provprotokoll inom 7 dagar
3. Uppkomna skulder betalas
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FÖRTYDLIGANDE TOLKNINGSINSTRUKTIONER
utfärdade av styrelsen för Finska Dreverklubben
Vid sitt möte den 10. december 2020 godkände styrelsen följande tolkningsinstruktioner relaterade
till DRAJ / DKAJ-regler och direktiv:
a) Ljudprovsfunktionen på Tracker Artemis hundpejlen
Informationen om hundens drev från ljudprovfunktionen kan tolkas som ett direktivsenligt samtal
till hundpejlen. Domarna måste se till att ljudprovet som spelas för dem är med säkerhet taget från
den beprövade hundens pejl.
b) Att konstatera drevets början från hundpejlen
Drevets början kan konstateras genom att ringa till hundpejlen. Domarna bör försöka höra drev utan
dröjsmål även utan pejlen. Om inget drev alls hörs utan pejlen, räknas detta som en förlorad söktid.
c) Ange sökpoäng för korta sök
- Om söket innan nattslaget hittas eller hunden tar upp drevdjuret sker i en så kort tid, att domarna
inte kan bedöma söket, markeras sökpoäng som - (streck). I detta fall bestäms sökets
egenskapspoäng i det individuella provprotokollet endast på grund av söket i den andra
provomgången.
- Om söken i båda omgångarna är så korta att varken den ena eller den andra av dem kan bedömas,
får hundföraren, om han/hon så önskar, bepröva hunden efter slutet av provtiden i ett förmodligen
tomt område i provterrängen så länge att söket kan bedömas. I det här fallet kan hunden inte
uteslutas från provet på grund av ett odugligt sök. Om föraren inte vill bepröva söket efter provtiden
ges hunden tre (3) sökpoäng och orsaken till bedömningen berättas i tilläggsuppgifterna.

Vid sitt möte den 24. juli 2021 förtydligade styrelsen de instruktioner som utfärdades den 20. juli
2019 om identifiering av drevdjuret.
d) Uppdatering på instruktioner om identifiering av drevdjuret
Den gamla instruktionen lydde såhär:
"Identifiering av drevdjuret är nästan nödvändigt. Djuret är vidare en hare tills annat konstateras."
Den förnyade instruktionen lyder såhär:
"Identifieringen av drevdjuret sker främst genom visuell eller spårobservation. Om ingen visuell
eller spårobservation kan erhållas, antecknas som drevdjur det djur, som domargruppen tillsammans
med överdomaren bedömer att vara mest sannolikt, baserat på händelserna under drevet och
kunskapen om de lokala viltbestånden."
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POÄNGTABELL FÖR DREVTID DRAJ
Drevtid
Drevtid
sam.l.
sam.l.
Poäng
Poäng
1
0,36
61
22,03
2
0,72
62
22,39
3
1,08
63
22,75
4
1,44
64
23,11
5
1,81
65
23,47
6
2,17
66
23,83
7
2,53
67
24,19
8
2,89
68
24,56
9
3,25
69
24,92
10
3,61
70
25,28
11
3,97
71
25,64
12
4,33
72
26,00
13
4,69
73
26,36
14
5,06
74
26,72
15
5,42
75
27,08
16
5,78
76
27,44
17
6,14
77
27,81
18
6,50
78
28,17
19
6,86
79
28,53
20
7,22
80
28,89
21
7,58
81
29,25
22
7,94
82
29,61
23
8,31
83
29,97
24
8,67
84
30,33
25
9,03
85
30,69
26
9,39
86
31,06
27
9,75
87
31,42
28
10,11
88
31,78
29
10,47
89
32,14
30
10,83
90
32,50
31
11,19
91
32,86
32
11,56
92
33,22
33
11,92
93
33,58
34
12,28
94
33,94
35
12,64
95
34,31
36
13,00
96
34,67
37
13,36
97
35,03
38
13,72
98
35,39
39
14,08
99
35,75
40
14,44
100
36,11
41
14,81
101
36,47
42
15,17
102
36,83
43
15,53
103
37,19
44
15,89
104
37,56
45
16,25
105
37,92
46
16,61
106
38,28
47
16,97
107
38,64
48
17,33
108
39,00
49
17,69
109
39,36
50
18,06
110
39,72
51
18,42
111
40,08
52
18,78
112
40,44
53
19,14
113
40,81
54
19,50
114
41,17
55
19,86
115
41,53
56
20,22
116
41,89
57
20,58
117
42,25
58
20,94
118
42,61
59
21,31
119
42,97
60
21,67
120
43,33

Drevtid
sam.l.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Poäng
43,69
44,06
44,42
44,78
45,14
45,50
45,86
46,22
46,58
46,94
47,31
47,67
48,03
48,39
48,75
49,11
49,47
49,83
50,19
50,56
50,92
51,28
51,64
52,00
52,36
52,72
53,08
53,44
53,81
54,17
54,53
54,89
55,25
55,61
55,97
56,33
56,69
57,06
57,42
57,78
58,14
58,50
58,86
59,22
59,58
59,94
60,31
60,67
61,03
61,39
61,75
62,11
62,47
62,83
63,19
63,56
63,92
64,28
64,64
65,00

POÄNGTABELL FÖR DREVTID DKAJ
Drevtid
Drevtid
sam.l.
sam.l.
Poäng
Poäng
1
0,54
61
33,04
2
1,08
62
33,58
3
1,63
63
34,13
4
2,17
64
34,67
5
2,71
65
35,21
6
3,25
66
35,75
7
3,79
67
36,29
8
4,33
68
36,83
9
4,88
69
37,38
10
5,42
70
37,92
11
5,96
71
38,46
12
6,50
72
39,00
13
7,04
73
39,54
14
7,58
74
40,08
15
8,13
75
40,63
16
8,67
76
41,17
17
9,21
77
41,71
18
9,75
78
42,25
19
10,29
79
42,79
20
10,83
80
43,33
21
11,38
81
43,88
22
11,92
82
44,42
23
12,46
83
44,96
24
13,00
84
45,50
25
13,54
85
46,04
26
14,08
86
46,58
27
14,63
87
47,13
28
15,17
88
47,67
29
15,71
89
48,21
30
16,25
90
48,75
31
16,79
91
49,29
32
17,33
92
49,83
33
17,88
93
50,38
34
18,42
94
50,92
35
18,96
95
51,46
36
19,50
96
52,00
37
20,04
97
52,54
38
20,58
98
53,08
39
21,13
99
53,63
40
21,67
100
54,17
41
22,21
101
54,71
42
22,75
102
55,25
43
23,29
103
55,79
44
23,83
104
56,33
45
24,38
105
56,88
46
24,92
106
57,42
47
25,46
107
57,96
48
26,00
108
58,50
49
26,54
109
59,04
50
27,08
110
59,58
51
27,63
111
60,13
52
28,17
112
60,67
53
28,71
113
61,21
54
29,25
114
61,75
55
29,79
115
62,29
56
30,33
116
62,83
57
30,88
117
63,38
58
31,42
118
63,92
59
31,96
119
64,46
60
32,50
120
65,00

