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Jaktprov för våra Bassetraser 

Hur svårt kan det vara att bedöma hur en hund jagar? En sak är i alla fall säker och det är att vi 
krånglat till det på tok för mycket! Det inser de flesta som läst nuvarande 58 sidiga regelbok 
och alla detaljerade anvisningar till denna. Därför behöver vi göra en omstart och nu har vi 
chansen! Fr o m jaktåret 2022 skall nya regler gälla för jaktprov, eller drevprov som vi lite 
felaktigt kallar det. Dessa kommer att gälla 5 år därefter. De ändringar vi inte gör nu får vi 
därför vänta med till hösten 2027! De är långt fram. Låt oss därför se till att de regler för 
jaktprov som vi nu arbetar fram verkligen är de vi vill ha! 

Inom Basketklubbens Lokalavdelning Nordöstra har vi under hösten och vintern diskuterat hur 
vi kan göra jaktproven enklare och bättre men framför allt mer ändamålsenliga än nuvarande. 
Det här är vårt förslag. 

Utgå från våra Bassetraser 
Önskemålet att ha gemensamt regelverk för alla drivande hundar har lett till kompromisser 
som inte är bra för någon ras och gjort regelverket onödigt tillkrånglat. Som en följd tappade vi 
både Stövarklubben och Taxklubben på vägen. Denna gång bör vi därför ensidigt utgå från våra 
egna Bassetraser och utforma jaktprov som är anpassade för just dessa.  

Fokus på väsentligheter 
Låt inte de mest avancerade användarna sätta ribban. De är till antalet få. Fokusera på det som 
de flesta köpare och uppfödare av våra raser anser väsentligt och stanna där. Det räcker långt! 
Många av oss är nog överens om att det är fem egenskaper vi önskar oss av en drivande 
jakthund: 
 
- Jaktlust 
- Sök 
- Drev 
- Skall 
- Samarbete 
 
Kan drevprovet ge hyggliga svar på hur hunden är i dessa fem avseenden har vi nått långt, 
faktiskt tillräckligt långt. Resten är detaljer, men visst kan vi ta med ytterligare egenskaper som 
t ex Upptag och Lydnad 

Enklare prov 
Med enklare prov får vi fler att starta sina hundar. Därmed får uppfödarna ett bredare 
underlag för sina bedömningar. Det gynnar avelsarbetet. Dessutom blir det sannolikt lättare 
att rekrytera nya domare. 



Kortare provdag 
Med fokus på väsentligheter och enklare prov kan vi korta ner provdagen rejält. Taxklubben 
har 4 timmars provdag och 3 timmars losstid. Det borde vi kunna nöja oss med också. Det är 
sällsynt att man som domare behöver mer tid för att göra bedömningarna. Och det är inte 
hundens kondition som skall bedömas. Det som i värsta fall inte hinns med att bedömas t ex 
egen återgång får väl anstå då. Så sker redan idag med hela 7 timmars provdag och 3 timmars 
tilläggstid om det behövs. 

Tillvarata domarnas kompetens 
Att det är drevtiderna som idag helt bestämmer prisvalörerna har slagit igenom fullt ut. 
Domarnas huvuduppgift har blivit att vara tidtagare. Intresset för enskilda egenskapspoäng är 
näst intill obefintligt bland uppfödare och hundägare. Ändå är det här som finliret är som 
störst. Anvisningarna har hela 17 sidor som handlar om hur egenskapspoäng skall sättas. 
Utrymmet för den enskilde domarens subjektiva bedömning skall vara så litet som möjligt. Allt 
i rättvisans namn.  
 
Millimeterrättvisa behövs inte för en sund avelsutvärdering. Se domarnas subjektiva 
bedömningar som en tillgång och inte som något oönskat! Våga lita på våra domare! De har 
genomgått en gedigen träning inför sin uppgift och är vanligtvis mycket erfarna och 
kompetenta jägare och ägare av jakthundar. Om enskilda domare sticker ut i sina bedömningar 
märks det på kollegierna och justeras där. Att man för championat måste ha flera prov med 
olika domares bedömning leder också till att domare får möjlighet att kalibrera sina 
bedömningar med varandra. 

Tydligare regelbok 
Tänk på att reglerna skall kunna läsas och begripas av inte bara domare utan naturligtvis också 
av alla de som vi vill skall starta sina hundar. Använd enkel svenska. Byt t ex ut ålderdomliga 
ord som Fullmäktige, Kommissarie och Kollegium mot t ex Provansvarig, Kontaktperson och 
Provmöte. Städa bort onödiga texter, det finns massor av den varan, som gör regelhäftet 
oöverblickbart.  

Anvisningar för sig 
Anvisningarna är till för domarna inte hundägarna. De anvisningar som hundföraren behöver 
skall domaren ge. Reglerna bör vara distinkta och varaktiga medan anvisningar kan vara mera 
beskrivande och anpassas över tiden. I nuläget har vi anvisningar och regler blandat i samtliga 
dokument. Skiljer vi konsekvent på regler och anvisningar klarar vi oss med två olika 
dokument. Då kanske SKK kan acceptera att de fastställer regelboken medan Bassetklubben 
utger anvisningarna. 

Ersätt poäng med pris  
Tyvärr blir resultatet av poängsättning nästan alltid att man summerar. Med nuvarande 
regelverk med totalt 9 delmoment gör vi hela 4 olika bedömningar av skallet med lika många 
EP som följd men bara en bedömning av drevet, som sägs vara det viktigaste momentet, och 
ingen poängbedömning av jaktlusten. Därmed blir summa EP ren nonsensinformation. För 
årets drevprov inom Nordöstra låg typ värdet (medianen) för EP på 32 totalt varav 16 avsåg 
Skall, 4 Drev och alltså inget Jaktlust.  Ändå är det just summan som efterfrågas. Vad säger 
den?  
 
Jaktproven går, precis som viltspår och utställningar, ytterst ut på att bedöma hundar med 
prisvalörer. Varför inte då använda samma skala även på delområdena. Låt domarna redan 



under provet, för vart och ett av delmomenten, ställa sig frågan håller hunden i detta 
avseende 1a pris, 2a pris eller 3e pris klass eller når hunden inte upp till prisnivå. Därigenom 
tillvaratar vi domarnas kompetens bättre än när man som nu i efterhand mekaniskt översätter 
iakttagelser under provet med siffror utifrån regelbokens anvisningar. Vi kommer också att få 
en bättre koppling mellan delmomenten och helheten. Vi skulle komma bort från alla tokiga 
summeringar av egenskapspoäng och det blir lättare att förklara för en hundägare varför man 
inte kan föreslå ett 1a pris trots att drevtiderna borde räcka. Eller, om vi vill, motsatsen! 

Låt rasklubbarna bestämma! 

När domaranvisningarna för utställning skall tas fram eller revideras så är det rasklubbarna 
som gör arbetet. Det är en självklarhet! Det är inom rasklubbarna vi hittar uppfödarna och det 
är ytterst för deras avel som vi arrangerar utställningar. Detsamma borde gälla för jaktprov! 
Även dessa är i första hand underlag för avelsarbetet. Likaväl, som rasklubbarna försöker 
beskriva hur en rastypisk Basset (Fauve, PBGV etc) skall se ut, så borde de tillfrågas om hur de 
vill att den skall bete sig under jakt. Därför vill vi uppdra till våra rasklubbarna att själva 
beskriva vad som enligt deras mening kännetecknar en rastypisk och idealisk Bassets beteende 
inom varje delmoment. Hur skall söket vara, hur skall den driva, vad skall känneteckna skallet o 
s v.  

Vi skall också utforma proven så att uppfödarna årligen får sammanfattande statistik av 
provverksamheten och därmed kan bedöma hur proven från den egna uppfödningen 
sammanfaller eller avviker. 

Även specialisterna skall få sitt 

Ett enkelt ramverk av det här slaget är naturligtvis inget hinder för att specialisternas krav om 
detaljinformation av olika slag tillgodoses. Vi kan som tilläggsinformation notera allehanda 
uppgifter - mätbara eller bedömda - och ha dessa som del i underlaget för våra bedömningar. 
Och visst kan vi ha minimikrav för olika prisnivåer såväl på delmoment som totalt.  

Drevprovsprotokollet skall naturligtvis spegla provet och utformas på ett sätt så att det som är 
väsentligt får störst utrymme. De måste också bli mer lättlästa för mottagarna inte minst 
hundägarna. Drevprovsberättelsen bör t ex ersättas med kortfattade motiveringar för 
föreslagna pris på vart och ett av de olika delmomenten och naturligtvis sammantaget.  

Så här går vi vidare! 

Vi har tagit fram ett utkast till ny regelbok för jaktprov baserat på våra tankegångar. Du 
kommer inom kort att hitta det på Lokalavdelning Nord Östras hemsida www.sbakno.se 

Vi kommer också att lägga ut lite statistik från det senaste årets provverksamhet i Nord Östra. 
Vi skulle gilla om detta togs fram för hela Bassetklubben. 

Se vårt förslag som ett ramverk till ny regelbok. Det finns stort utrymme att komma med 
synpunkter och att påverka slutresultatet. Alla är välkomna! Viktigast är att vi nu tar chansen 
och gemensamt ser till att vi kliver ur det regelsammelsurium som vi hamnat i! Låt oss skapa 
ett jaktprov som passar våra Bassetraser och som fungerar för såväl uppfödare, hundägare 
som domare. 

La Nord Östra 


