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Utbildning av drevprovsdomare
För att säkerställa en fortsatt god möjlighet att bedriva drevprov för att värdera
dagens och morgondagens jaktegenskaper på våra stövare till gagn för aveln, beslutade
Stövarfullmäktige 2000 att genomföra domarutbildning i en teoretisk del och en praktisk
tillämpning (aspiranttjänstgöring).
Grunden för denna utbildning utgörs av Svenska Stövarklubbens Drevprovsregler 2017–2022, utgåva 2.
Dessa redovisas inte i denna handling utan skall tilldelas den blivande drevprovsdomaren senast i samband
med utbildningen igångsättande.

Utbildning/teori
Lokalklubbs styrelse handhar och ansvarar för rekrytering och utbildning av
drevprovsdomare, efter förslag av styrelsemedlem, kommissarie, regelansvarig eller av
lokalavdelning ansvarig. (zon) Lokalklubbs styrelse är i varje fall ansvarig för eventuell
delegering av utbildning.
Personen bör vara medlem i stövarklubb och äga erfarenhet av jakt med drivande hund.
Lokalklubbs styrelse skall kalla person till en förberedande teoretisk domarutbildning efter
att ha inhämtat personens vandel, lämplighet och vederhäftighet.
Lokalklubbs regelansvarig/a och fullmäktige ansvarar för den teoretiska utbildningen och
lokalklubbs styrelse utser drevprovsdomare inom lokalklubben med utbildningsansvar efter
kriterier de finner lämpliga, dock att utbildningsdomare äger minst tre (3) års praktik som
drevprovsdomare. Drevprovsdomare med utbildningsansvar, bör i sådant fall framgå i
lokalklubbs domarförteckning. Teoriutbildningen bör omfatta 5–10 timmar och kan genomföras såsom
studiecirkel eller under andra former som lokalklubb finner lämplig.
Utbildningsledare ansvarar att utbildningen ger erforderlig kunskap i bedömningsteknik
och drevprovsregler samt domaretik. Teoriutbildningen avslutas med ett kunskapsprov
muntligt eller skriftligt som provledaren godkänner/underkänner. Frågor i kunskapsprovet kan
hämtas från denna handling eller andra frågor utbildningsledaren finner lämpliga. Efter
godkänt teoriprov meddelas styrelse/provledare, som kallar aspirant till fortsatt utbildning
vid drevprov.

Aspiranttjänstgöring/praktisk tillämpning av regler
Aspiranten skall efter godkänt teoretiskt prov vid minst tre (3) officiella drevprov (därav
examinationsprov) tjänstgjort under minst två (2) härtill av lokalklubbs styrelse utsedda
utbildningsledare, tillika drevprovsdomare vid genomförandet av bedömning under
drevprovsdag. Aspiranten skall närvara vid kollegium. Aspiranttjänstgöring får ej övergå
tre provsäsonger, utan att förnyat kunskapsprov genomföres.
Den praktiska delen genomförs vid drevprov dock att en (1) aspiranttjänstgöring kan ske
vid domarutbildning med lös hund. Krav för sådan aspiranttjänstgöring är att drevet
uppgår till minst 40 minuter samt att redovisning av drev sker till ansvarig och
domargrupp (Fingerat kollegium). Kravet om ”lös hund i minst fem timmar”, finns ej vid
domarutbildning med lös hund.
Aspiranten skall under drevprovs genomförande hela tiden åtfölja domaren.
Aspiranten skall vid drevprov självständigt bedöma hunden och föra
drevprovsprotokoll. Efter bedömning av resp. moment skall aspirant och domare i samråd
göra jämförelse i gjord bedömning och domaren skall påpeka ev. felaktig bedömning

samt klargöra orsak till detta. Domaren skall efter genomförd provdag vitsorda aspirants
kunnighet i gällande drevprovsregler på särskilt formulär och lämna denna till
fullmäktige som vidarebefordrar detta till lokalklubbs regelansvarig/styrelse. Aspirant
skall närvara på kollegium.
För att aspiranttjänstgöring skall äga giltighet krävs att hund uppnår minst prisvärt drev.
(3:e pris ökl/SR/Ukl).

Examinationsprov
Aspiranten skall vid auktorisationen uppnått 21 års ålder eller där särskilda skäl föreligger,
19 år.
Till examinationsprov kallas aspirant av lokalklubbs styrelse/regelansvarig, dock tidigast
efter två fullgjorda aspiranttjänstgöringar. Tjänstgörande fullmäktige för jaktprov
underrättas.
Samråd med domaren får icke ske vid examinationsprov beträffande bedömning av hund
under provdagen.
Aspiranten skall vid kollegiesammanträde redovisa sin bedömning och föreslå prissättning
före utbildningsdomarens redogörelse och bedömning av provhund samt aspirantens
kunnande och lämplighet. Aspiranten har ej närvarorätt vid utbildningsdomarens
redogörelse och bedömning samt lämnande av vitsord betr. aspirantens lämplighet
För godkänt examinationsprov skall hund ha uppnått prisvärt drev (min. 3:e pris), för
att examinationsprovet skall äga giltighet och att kollegium finner skäl att godkänna
aspirantens redogörelse och bedömning.
Fullmäktige fyller i av lokalklubben fastställt formulär för godkänd/underkänd
examinationsprov efter beslut av tjänstgörande kollegium och anhåller till lokalklubbs
styrelse om auktorisation.
Aspirant, som inte erhåller godkänd bedömning/lämplighet, må efter prövning av
lokalklubbs styrelse kallas till förnyad tjänstgöring påföljande år.

Auktorisation
Skriftlig framställning om auktorisation av drevprovsdomare inges till Sv. Stövarklubbens
styrelse från lokalklubbs styrelse. Denna framställning skall åtföljas fullmäktiges utlåtande
från aspirantens examinationsprov beträffande lämplighet och kunskap.
drevprovsdomare auktoriseras av Svenska Stövarklubbens styrelse som jämväl utfärdar
domarkort och för centralt domarregister.
drevprovsdomares auktorisation är begränsad till tre (3) år räknat från det år
drevprovsdomaren blev auktoriserad.
Drevprovsdomare som under en treårsperiod regelbundet tjänstgjort vid jaktprov och/eller
som deltagit vid domarkonferenser eller motsvarande erhåller automatiskt auktorisation för
ny treårsperiod*.
Auktoriserad drevprovsdomare skall vara medlem i Svenska Stövarklubb eller annan spec.klubb för drivande hundar.
Register över jaktprovsdomares uppdrag skall föras av lokalklubbs styrelse. ** Detta
register skall utgöra underlag för förnyad auktorisation respektive upphörande härav.
Förändringar i registret skall årligen anmälas till Svenska Stövarklubbens styrelse.
* Styrelse i lokalklubb beslutar själv om antal tjänstgöringsdagar/deltagande vid
domarkonferens eller liknande. SvStk anser, att minimideltagandet under en tre-årsperiod
är närvaro vid minst vid två tillfällen under skilda år.
** Att register sköts vid lokalklubb ger en god överblick över vilka domare som är aktiva

inom lokalklubb. GDPR beaktas.
Samtidigt äger lokalklubben en värdefull adresslista i sådant register att nyttja vid
utbildningsdagar - domarkonferenser etc.

AV auktorisation/varning
Skriftlig framställning skall ske av lokalklubb till Svenska Stövarklubbens styrelse om
av auktorisation, när lokalklubbs styrelse finner skäl till av auktorisation. Som skäl
föreligger domares underlåtenhet att deltaga på domarkonferens/kollegium inom en period
av tre år, som disciplinåtgärd som är väl grundad, domare som icke är medlem i
stövarklubb eller domare som icke följer god domaretik. Lokalklubbs styrelse kan i
förekommande fall där oaktsamheten är att beteckna som ringa, tilldela varning.

Utbildning/fortbildning
Lokalklubb/distrikt bör årligen före provens början samla eventuella aspiranter till
domarutbildning/domarkonferenser. Lokalklubb bestrider själv kostnad för utbildning.
Efter teoriutbildning skall aspirant avlägga särskilt teoretiskt kunskapsprov, för att därefter
fullfölja utbildning under minst 3 jaktprov. (Se ovan) Som utbildningsledare tjänstgör
regelansvarig/-a eller annan lämplig funktionär i lokalklubb.
Till domarkonferens kallas samtliga domare/aspiranter, när ändring av drevprovsregler har
skett. Meddelande om ändring och tolkning av ändring kan även delges domare/aspirant på
annat sätt, som lokalklubbs styrelse finner lämpligt. Domare, som ej tjänstgjort/deltagit vid
domarutbildning/domarkonferens under en 3-årsperiod bör kallas till sådan för fortsatt
auktorisation. I syfte att fortbilda redan auktoriserade drevprovsdomare är det lämpligt att i samband med
säsongsupptakten inbjuda drevprovsdomarna till en domarkonferens i skogen med hundsläpp och
regeldiskussioner.
Lokalklubb bör årligen samla fullmäktige med flera till central/lokal
fortbildning av domare. Sådan domarkonferens kan också ske distriktvis om distriktets lokalklubbar
kommer överens om det.

Utbildningsplan, teoretisk utbildning
Lokalklubbs styrelse handhar och ansvarar för rekrytering och utbildning av
drevprovsdomare, efter förslag av styrelsemedlem, kommissarie, regelansvarig eller av
lokalavdelning ansvarig (zon). Lokalklubbens styrelse utlyser tid och
plats för teoretisk utbildning.
Till utbildning kallas de personer som lokalklubbs styrelse har godkänt för utbildning.
Utbildningen handhas av regelansvarig eller av utbildningsdomare. Utbildningen bör även vara
öppen för befintliga drevprovsdomare.
Utbildningen kan ske under hel dag eller uppdelas, men utbildningstiden skall uppgå till ca 5–10 timmar.

Domaretik
Etik i drevprovssammanhang såsom drevprovsdomare kan betecknas med vanligt sunt
förnuft.
En god etik är också att skapa tilltro och erkänsla för Din uppgift samt ge ömsesidig tillit
och respekt mellan Dig som drevprovsdomare och hundägaren/föraren.
Ibland kanske du möter en hundägare/förare som deltar vid jaktprov för första gången.
Han/hon kan också vara nybliven medlem i klubben och det kan också vara den personens
allra första stövare.
I en sådan situation är det viktigt att ge informationen om jaktprovet – under jaktprovets

gång på ett sätt, så att hundägaren/föraren förstår innebörden. Ja, kanske rent av att man
under jaktprovets olika moment påvisar till hundägaren/föraren olikheterna för de olika
poängsättningarna och också ger förklaring till varför jag som domare anser, att hundens
förtjänst för dagen ligger på åsatt poäng. Dessa bedömningsgrunder skall lämnas till envar,
men fordrar kanske ett mer undervisande och informationsgivande delgivande, än när
hundägaren själv är en rutinerad domare/hundägare.
Vi får inte heller glömma bort att också berömma hundens olika förtjänster, även när
hunden av någon anledning får en lägre poängsättning i någon egenskap. Detta är viktigt,
om det kanske är första gången medlemmen deltar vid jaktprov. Han/hon kan eljest
uppfatta all information som negativ och finner då jaktprov som en olustig tillställning
med den konsekvens som detta kan innebära för fortsatt intresse för jaktprov. Omtala på
ett rakt sätt eventuella brister som Du finner beträffande hundens arbete under de olika
momenten men samtidigt också hundens förtjänster!
Vi skall som drevprovsdomare aldrig åsidosätta eller ta egna vägar i det som åligger Dig
under Korta råd med vad som skall utföras före färd till provområdet, liksom
anvisningarna under ”Före släpp, Under prov och Efter prov”. Genom att på ett noggrant
sätt utföra vårt uppdrag får vi därigenom också nöjda deltagare på våra jaktprov och
därigenom förstärks tilltron till drevprovsverksamheten.
En hederskodex för envar som dömer på jaktprov är att alltid göra det yttersta för att ge
den deltagande hunden en bra och objektiv bedömning. Därför får vi aldrig försätta oss i
situationer som försämrar vår möjlighet att på bästa sätt möjliggöra denna uppgift. Vi skall
med andra ord förbereda oss på ett bra sätt inför uppgiften.
Jämför inte heller provhundens egenskaper under provdag med Din egen hund eller andras hundar och
lämna informationer om egens hunds förtjänster till något annat tillfälle än under tjänstgöring som
drevprovsdomare.
Utsätt Dig inte för att hundägaren/föraren på något sätt försöker att styra provet, utan var
konsekvent. Klargör tydligt, utifall hundägare/förare av någon anledning vill avbryta prov,
att Du alltid äger skyldighet att inför kollegium återge provdagens händelser. Att
kollegium ex. på vad Du återger, kan meddela sänkt prisvalör ifall Du inte får bedöma
pågående moment klart.
Delge alltid hundägaren/föraren efter prov hur du gjort bedömning i de olika momenten
med sammanlagda egenskapspoäng och drevminuter och vad du kommer att föreslå
kollegiet.
Påpeka, att det är kollegiet som alltid fastställer prisvalör!

Etik – jäv
Förutom den allmänna domaretik som ovan återfinns, kan även ”jäv-situationer” uppstå i
drevprovsverksamheten.
Även inom Svenska Stövarklubbens drevprovsverksamhet måste vår opartiskhet klart
framstå. Förtroendet för drevprovsverksamheten får ej ifrågasättas. En del lokalklubbar
kungör också anvisningar i sådant syfte i samband med de årliga anvisningarna till
drevprovsdomare.
En objektiv opartiskhet av tjänstgörande domare måste ses utifrån ett perspektiv där även ej
inblandade finner tilltro för vår verksamhet. Domaren skall därför vid varje
domarförfrågan förvissa sig om att bedömning av hund ej på något sätt angår domaren
eller domarens närstående släktskap eller att det kan finnas annan omständighet som kan ifrågasätta
förtroendet för domarens opartiskhet under tjänstgöring och bedömning.

Generellt kan sägas, att ifall någon domare har anknytning till någon part som förare, ägare
eller hund, så skall domaren frånsäga sig det uppdraget.
Exempel på sådan situation kan utgöra;
1. Bedömning av avkommor från egen hund eller uppfödning.
2. Bedömning av avkommor från mycket närstående hund eller uppfödning.
3. Bedömning av kullsyskon till egen hund
I tveksamma fall kan domaren vid förfrågan om tjänstgöring rådfråga
provledare/fullmäktig för drevprov om lämplighet för uppgift. Vid ekl-prov kan
fullmäktige och bestyrelse vid lottning tillse, att jäv-situation ej behöver uppstå.
Vid kollegium bör domare som berörs under p. 1 – 3 ej påverka kollegium, så att åsikt kan
anses vara i ”egen” sak.
Att vara opartisk ingår även att man inte är ”rasbunden” i sin bedömning utan fullgör en
helt opartisk bedömning, oavsett ras. Domaren skall alltid äga en positiv grundsyn och
med känsla värdera stövarens jaktegenskaper till gagn för aveln!

Exempel på studiehandledning
Drevprovsregler 2017–2022
Studieplan, planering av teoretisk utbildning

Mål:
Känna till och få kunskap i
Drevprovsregler och drevprovsanvisningar
Domaretik
Information resultatredovisning
Vid uppdelning av utbildning vid tre olika tillfällen:

Sammankomst 1
SKK allmänna regler och policys, syfte med prov
Specialklubbens allmänna bestämmelser, provformer, bedömning och prissättning
Drevprovsregler

Sammankomst 2
Drevprovsanvisningar
Behandla drevprovsanvisningars Inledning, Allmänt, Upptag, Sök/kontakt, Arbete på slag, Väckning på
slag, Drev, Drevarbete, Skallmarkering under drev.

Sammankomst 3
Drevprovsanvisningar, övrigt

Behandla Tapptarbete, Väckning på tappt, Skall, Jaktlust, Lydnad, Tilläggsregistreringar, Rangordning vid
tävling.
Domaretik.
Teoriprov.
Resultats redovisningssystem
Vid teoriprov skall drevprovsregler och anvisningar användas – liksom att drevprovsregler och
anvisningar skall användas under de praktiska jaktproven
5 - 10 lektionstimmar enligt lokalklubbs bestämmande
Förslag till aktiviteter (utanför fastställda studietimmar)
Aktivt deltagande vid domarutbildning där provsläpp ingår. Även vid kollegium.

Studievägledning

Drevprovsregler och drevprovsanvisningar – exempel på

frågor

Läs, gå igenom häftet Drevprovsregler.
Frågor:
























Varför värdera stövarens jaktegenskaper?
Är jaktprov att betrakta som jakt enligt Jaktlagen?
Vem utser fullmäktige?
Vem är i varje enskilt fall den direkt ansvarig för att provet genomförs enligt drevprovsregler och
lokalklubbs föreskrifter?
När får kommunikationsradio/telefon användas mellan observatör och domare?
Vad är att beakta under prov när pejlutrustning används?
Vilka är registreringskraven för svenskägd hund vid prov?
När kan hund starta på nytt vid jaktprov efter utslagning på hjort-/rådjur en gång?
När kan hund starta på nytt vid jaktprov efter utslagning på hjort-/rådjur under tiden 1 jan – 15
mars?
Hur långt före beräknad valpning får tik deltaga på jaktprov?
Vad har hundägaren för ansvar vid jaktprov?
Vem godkänner provmark?
Hur många mellanliggande dagar skall finnas mellan anmälningsdag och provdag?
När kan provdag fastställas vid SR?
När kan hund anmälas till särskilt elitklassprov för räv?
Kan särskilt elitklassprov för räv bedömas av samma domare?
Hur lång tid under provdag skall hund arbeta lös i Ökl? Ukl?
under unghundsklass-prov, Ukl
under öppenklass-prov, (Ökl)
under SR
under Rådjursrenhetsprov, (RR)
Hur tidigt kan RR-prov påbörjas?
Hur gammal måste hund vara för att starta på Ukl-prov?












































Kan RR-prov och tex Ökl prov genomföras på samma dag och i så fall hur?
När skall domare avsluta påbörjat prov?
Om en hund drivit 1:a pris i Ukl vad gör ni då?
Nämn tre orsaker till att hund kan beviljas omprov!
Hur många minuter förfogar hund över efter upptag?
Kan drevtid som noterats av utomstående noteras?
Ge exempel på när flera drev och drevdjur av samma art får sammanräknas!
Vilken tid bör man ge akt på när sammanräkning sker av drevtider, då nytt upptag sker efter
det att ex. hund blivit kopplat under tidigare drev vid livligt trafikerad väg?
När skall orsaken anges med x i upplysningsrutan för egenskapen Sök?
Hur länge får en hund under 4 år driva hjort-/rådjur för att prov får fortsätta?
tiden fram t.o.m. 31 december?
tiden 1 januari – 15 mars?
Vad ådöms hund över 4 år som driver hjort-/rådjur?
Vad krävs för att 1:a pris i ökl kan tilldelas hund?
Vad krävs för att 1:a pris i ekl kan tilldelas hund?
Vilken uppfattning skall domaren bilda sig betr. bedömning av hund vid Rävprov?
Vad krävs för att hund skall tilldelas 1:a pris ekl – räv?
Vad noteras under ”väckning på slag” när hund under Rävprov arbetat tyst på ett mer omfattande
slagarbete eller har tendenser att ha inslag av drevliknande skallgivning?
Hur många RR-diplom kan en hund erövra per jaktår?
Hur gammal skall hund vara för att delta på RR-prov?
Hur länge skall hund arbeta lös under RR-prov?
Hur snart efter observation av rådjur skall hund ha kommit i kontakt med rådjurslöpa?
När tilldelas hund ”Utslagen” under RR-prov?
Vem kan anföra protest mot tekniska fel eller mot tävlingsarrangemang, som kan ha försämrat
hunden förutsättningar för en normal prestation?
Domaren får ta hänsyn till särskilda omständigheter som kan påverka prestation, ge ex!
Vad skall spännvidden i bedömningsskalan i egenskapstabell ge svar på?
Vilka fyra kriterier skall beaktas under hundens sök?
Vad måste man beakta när man utdelar höga egenskapspoäng under sök i viltrika marker, där
hunden snabbt anträffar slag?
Vad kännetecknar ett utmärkt arbete på slag?
Vad är avgörande egenskap, att hund snarast möjligt kan resa drevdjur?
Vilka egenskapspoäng kan man nyttja, där hund gjort ett mycket bra slagarbete där förhållanden
varit svåra, ex då haren följt trafikerad väg, ex. och ej förmår att resa drevdjur?
Vad innebär ordinärt slagarbete?
Hur många poäng vid SR får hund som under dagen haft 25 min slagarbete?
Vad fordras av hund som tilldelas 5 egenskapspoäng under väckning på slag?
Varför är drev jaktprovets viktigaste moment?
Bör man beakta var svårigheter uppstått under drev?
Vad kännetecknar utmärkt (6 p) under momentet drevarbete?
Sammanhänger drevsätt och drevfart med varandra?
Vad kan större förspringningar bero på?
Vad menas med vittringskorridor?
Vilka poäng kan du sätta på en hund som i drevarbete om den drivit 70 min, drevdjuret har setts?
Kan en hund tilldelas MINDRE GOD, som driver bakspår och/eller omdrivning av löpor under























kortare sträckor vid enstaka tillfällen?
Får en hund som reser hare 3 ggr under ett SR fortsätta provdagen?
Vad skall en bra skallmarkering påvisa?
Vad är utmärkande för en hund som erhåller GOD (4) under skallmarkering?
En hund som löser tappter så snabbt att inga noterbara tappter uppstår bör ges höga poäng under
tapptarbete. Vilken egenskap bör ges, när hunden gång på gång har stora svårigheter att lösa
tappter i normal skogsterräng?
Varför bör väckning på tappt bedömas hårdare än väckning på slag?
Vilket kännetecknar MYCKET GOD (5 p) under väckning på tappt?
Vad kännetecknar hund under sitt tapptarbete, som erhåller DÅLIG (1 p)?
Att uppfatta hunds hörbarhet på ett bra sätt ställer också krav på yttre omständigheter.
Ge exempel på sådana omständigheter!
Vad kännetecknar en hund som erhåller UTMÄRKT (6 p) under moment Skall.
Vilket är den högsta poäng en en-tonig hund kan få i skall?
Ifall hund endast kan kallas in från plats inom synhåll från föraren noteras MINDRE GOD
Vad åsätts hund, som endast med list kan kopplas?
När bör jaktlust, energi och kondition bedömas?
När används termen MINDRE GOD (2 p) under momentet Jaktlust?
Vilka kontroller skall göras före avfärd till provområde?
Vad bör Du underrätta ägare/förare före släpp?
Bör du informera hundägaren under provdagen om vad Du bedömer och hur?
Skall man diskutera domsluten med föraren?
Vad fordras för att observatör kan använda kommunikationsradio/mobiltelefon mellan sig och
domarlaget?
Kan aspirant lämna domaren under provdag?
Vilka åtgärder vidtar du efter prov?
Varför är det viktigt att understryka om att prisvalör fattas av kollegium?

Vid teoriprov i Drevprovsregler och Drevprovsanvisningar kan frågor från ovan
användas att besvaras av aspirant eller frågor lokalklubb själv finner lämpliga.
Aspirant som önskar avge svar muntligt, skall erhålla denna möjlighet. Vid
teoriprov får aspirant söka svar i häftet Drevprovsregler.

