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Prov med drivande hund 

Provens målsättning 
Jaktprovens ändamål är att prova drivande hundar och utvärdera 
de egenskaper som ska vara underlag för avelsarbetet. Detta för 
att få fram hundar som är anpassande till en tidsenlig jakt, vår 
jaktkultur samt våra viltvårdsförhållanden.  

Jaktformen  
Jakten sker i den nordiska formen med en hund. Den drivande 
hunden ska söka upp villebrådet och med skall, följa dess spår 
och hålla det i rörelse. Det krävs spårnoga hundar, som inte 
genskjuter, utan med ett lugnt drevsätt får drevdjuret att tryggt 
blir kvar inom såten utan att det går på långskjuts eller i gryt.  
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Etiska regler 
Användningen av jakthundar är en mycket gammal kulturform 
och effektiva jakthundar som nyttjas på̊ rätt sätt har ett starkt 
samband med en framgångsrik jakt och en god jaktetik.  

Ett särskilt kännetecken för den svenska jakthundstraditionen är 
användning av hundar som jobbar ensamma långt ifrån föraren. 
Bakgrunden till detta är det svenska landskapets karaktärmed 
vidsträckta jaktområden. Dessa förhållanden ställer mycket stora 
krav på̊ hundens lydnad och jaktträning. Förarens kunskap om 
såväl hundens egenskaper och funktion som hänsyn till viltets 
situation och beteende är också̊ avgörande. I alla sammanhang 
krävs gott omdöme och stor medvetenhet hos hundföraren om 
hans eller hennes strikta ansvar för hundens handlingar – såväl 
gentemot viltet som mot människor och egendom.  

Reglerna följer SKK:s jakthundspolicy .  

Allmänna regler för prov. 
För prov arrangerade av Bassetklubben gäller SKK:s Allmänna 
regler för utställningar prov, tävlingar och beskrivningar. Dessa 
finns beskrivna i SKK:s dokument Utställnings och 
Championatregler. 
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Bassetklubbens allmänna regler 
Bassetklubben har ett övergripande ansvar för att lokalklubbars 
jaktprovsverksamhet genomförs i överensstämmelse med 
gällande regler. Bassetklubben kvalitetssäkrar, likriktar samt 
utger administrativa föreskrifter för provverksamheten.  

Bassetklubben auktoriserar/avauktoriserad domare och utfärdar 
domarlegitimation.  

Lokalklubben 

• svarar för att proven anordnas i överensstämmelse med 
gällande jakt- och djurskyddslagstiftning samt enligt 
Bassetklubbens regler och anvisningar. 

• utser provledning. (provansvarig och kontaktperson/er.  
• utfärdar enligt Bassetklubbens anvisningar erforderliga 

administrativa föreskrifter såsom anmälan, avgifter, ID-
kontroll och övrigt. 

• redovisar provresultaten till Bassetklubben enligt 
fastställda rutiner.  

• har som arrangerande klubb rätt att inte tillåta vissa 
områden för prov t.ex. vid för stora snödjup eller 
skarföre.  

Provansvarig 

• ska vara auktoriserad domare vid jaktprov och ha varit 
detta i minst 5 år, samt ha stor praktisk erfarenhet av 
jaktprov.  

• ansvarar för att gällande jävsregler respekteras 
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• ska följa upp och stötta sina domare. 
• sammankallar och leder provmöte  
• ser till att jaktprovsprotokollen till alla delar är korrekt 

ifyllda.  
• ska se till att jaktproven redovisas och bedöms på ett 

riktigt, likvärdigt och rättvist sätt.  
• ska se till att jaktprovsresultaten snarast efter 

provmötet skickas vidare till Bassetklubben.  

Kontaktperson 

• utför kontroll av anmälnings- och medlemsavgifter samt 
ser till att de krav som beskrivs under Rätt Att Delta 
uppfylls.  

• tilldelar, med iakttagande av gällande jävsregler, 
domare och provdag,  

• förser tjänstgörande domare med skogskort, 
jaktprovsprotokoll och Bassetklubbens anvisningar  

• ska om möjligt se till att domare inte dömer hund till 
mer än ett championatsgrundande pris.  

• för utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset 
medfölja anmälningsblanketten till provet.  

Provdomare 

• är i varje enskilt fall den direkt ansvarige för att provet 
genomförs enligt dessa regler, Bassetklubbens 
anvisningar och arrangerande lokalavdelnings 
föreskrifter.  



Svenska Bassetklubben 
 

 

 

7 

• ska vara medlem i en specialklubb som arrangerar 
jaktprov inom Svenska Kennelklubben (SKK) eller i annan 
av FCI godkänd nordisk kennelorganisation som 
arrangerar liknande prov.  

• ska vara auktoriserad jaktprovsdomare och kunna 
uppvisa giltig domarlegitimation.  

• är skyldig att följa god domaretik och respektera 
gällande jävsregler 

• svarar för att hundförare och eventuellt övriga 
närvarande får sådana anvisningar att hunden blir 
rättvist bedömd i de olika egenskaperna.  

• sänder protokollet till provledningen senast 3 dagar 
efter provdagen.  

• lämnar, om provmöte sker i anslutning till provet, 
fullständigt ifyllt protokoll till provansvarig för 
granskning innan redovisningen av provet sker på 
provmötet.  

• ska delta i provmöte enligt punkt 3.5.  
• kan efter minst tre års domarpraktik tilldelas domarelev 

eller domaraspirant  
• kontrollerar aspirants och elevs protokoll och avger sitt 

utlåtande över deras tjänstgöring på̊ blankett 
Domarutlåtande.  

• gör testikelkontroll av hanhundar. Vid internationella 
prov äger hunden inte rätt att starta om testikelstatus 
inte är godkänd. Om hunden är kryptorchid rapporteras 
detta till SKK.  
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Provmötet 

• utgörs av provansvarig och minst tre jaktprovsdomare. 
Domare är skyldig att närvara och föredra egna 
protokoll. Om särskilda skäl föreligger kan den 
provansvarige bevilja undantag. Domare som inte kan 
delta ska höras av den provansvarige innan provmötet. 
Om färre än tre domare tjänstgjort ska ytterligare 
domare kallas.  

• fastställer prisvalör. 
• behandlar eventuella protester. 
• beslutar om omprov. 
• kan utföras antingen som ett fysiskt möte, telefonmöte 

eller med stöd av liknande teknik. 
• ska ses som en hjälp och ett stöd till den enskilde 

domaren.  
• utgör viktiga tillfällen till 

utbildning/kompetensutveckling för såväl 
elever/aspiranter som för färdiga domare.  

• Hundägaren/hundföraren ska inte närvara vid 
provmötet då egen eller närståendes hund behandlas. 
Gäller inte elev under utbildning.  

• Alla ingående deltagare i kollegiet ska i förväg beredas 
möjlighet till att ta del av preliminära protokoll.  

Råder delade meningar på provmötet om prissättningen, ska 
röstning ske och hunden tilldelas det pris som majoriteten av de 
röstande företräder. Vid lika röstetal ska hunden tilldelas det pris 
som föreslagits av domaren.  

Domarens förslag till pris ska inte ändras av provmötet utan att 
domaren är hörd. 
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Är underlaget för bedömning av hund bristfällig eller saknas det 
vid provmötet kan provansvarig och 3 utsedda domare ta ett 
senare beslut efter att ytterligare uppgifter inhämtats.  

Ändras domarens förslag till pris ska hundägaren snarast 
meddelas. 

Kopior av originalprotokoll ska förvaras under minst tre år hos 
provansvarig eller klubbens rapportör.  

Hundägarens eller förarens ansvar 
Hundägaren ansvarar enligt Lag om tillsyn över hundar och 
katter för den skada hunden kan vålla. 

Hundägaren ansvarar för att kraven till rätt att delta är uppfyllda 
och att djurskyddslagen efterlevs.  

Den som för hund på̊ prov ska vara medlem i någon klubb inom 
SKK-organisation eller i annan till FCI-ansluten organisation. 
Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är 
otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.  

Hundföraren och dennes eventuella sällskap ska åtfölja domaren 
och följa hans anvisningar och får inte uppträda på̊ ett sådant 
sätt att han hjälper hunden. Dock får sådan hjälp ges efter 
domarens tillåtelse. Så kan exempelvis ske när uppenbar fara för 
hundens liv föreligger. Hund får också hjälpas om pågående drev 
slutar vid terränghinder, såsom breda vattengravar, höga murar, 
staket eller dylikt, som det rimligen inte kan begäras att hunden 
ska kunna forcera eller kringgå̊. Sådan hjälp skall inte påverka 
domarens bedömning.  
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Rätt att delta 

• svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara 
registrerad i SKK. Utlandsägd hund ska vara registrerad i 
SKK eller erkänd utländsk kennelklubb. För utlandsägd 
hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja 
provanmälan. 

• hunden ska vara registrerad på medlem i Bassetklubben 
eller motsvarande nordisk kennelorganisation. 

• hunden ska vid provet vara minst 15 månader.  
• hunden ska vara frisk och i god kondition.  
• hunden ska vara anmäld enligt arrangerande lokalklubbs 

bestämmelser. 
• ska vara ID-märkt med läsbar tatuering eller avläsbart 

chip.  
• hunden ska starta och genomföra provet utan 

idrottstejp, spray, m.m. hunden får bära väst eller sele 
för pejl/GPS, alternativt som skydd mot rovdjur och 
vildsvin  

• tikar får inte vara löpska vid prov där provledningen så 
beslutar, vilket ska anges i inbjudan.  

• hund som tilldelats "Graverande fel" vid tre tidigare 
prov har inte rätt att delta. 

• se även under punkt 5 - 7 i SKK:s allmänna regler.  

Teknisk utrustning 
För prov arrangerade av Bassetklubben gäller SKK:s Riktlinjer vid 
användande av tekniska hjälpmedel under jaktprov.  
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Protest 
Domslut kan ändras i följande fall:  

- om fel av teknisk art begåtts.  
- om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler.  

Hundägare kan inte protestera mot domarens bedömning och 
fria skön.  

Protest kan inges av: 

- hundägare vars rätt berörs 
- tjänstgörande domare, provansvarig eller lokalklubbs 

styrelse 
- Bassetklubben eller SKK 

Protest skall vara ingiven senast 14 dagar efter det att av 
provmötet fastställt drevprovsprotokoll gjorts tillgängligt för alla 
berörda. 

Protest skall prövas av särskilt möte vid vilket minst tre 
provansvariga inom Bassetklubben samt tjänstgörande domare 
skall delta.  

Godkänns protesten ska hundens pris i resultatlistan ändras. 
Mötets beslut kan inte överklagas. 
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Provet 
Prov ska genomföras i Sverige och i normalfallet inom 
arrangerande klubbs verksamhetsområde. 

Provet leds av domaren. Domarens uppgift är att skaffa sig så 
gott underlag för sina bedömningar som möjligt. 

Provdag 
Fastställande av provdag ska ske senast dagen före provdag. 

Vid stark kyla (minus 15 grader som riktmärke) eller vid 
olämpliga snöförhållanden ska prov uppskjutas eller inställas. 
Snödjupet får inte vara så hindrande att normal drevfart inte kan 
uppnås. Detta gäller även vid mycket hård vind och extrem 
upplega som omöjliggör att följa hunden under provdagen.  

Provansvarig och/eller domaren fattar beslut om att skjuta upp 
eller ställa in prov enligt ovan. 

Provtid 
Provdagen är maximerad till 4 timmar. Förflyttningar med 
hunden kopplad ska räknas in i provdagen. 

För att få tilldelas 1:a pris skall hund ha prövats lös minst 3 
timmar inom provdagen. 
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Provmark 
Hund som inte har uppnått jaktchampionat får erövra 
championatsgrundande pris vid högst två tillfällen där den 
vanligtvis jagar. 

Drev 
Hunden ska kopplas mellan prisvärda drev eller vid dödtappt och 
om hunden inte är färdigbedömd släppas i ny terräng. Ny drevtid 
kan inte noteras förrän hunden kopplats och nytt släpp skett. 
Om hunden presterat ett prisvärt drev och därefter byter till 
drevdjur av annat slag, ska när detta konstaterats, hunden 
kopplas innan drevtid på̊ nytt drevdjur kan noteras.  

Har hunden drevtid som motsvarar 1a pris kan, om samtliga 
moment är bedömda, hunden kopplas och provet avbrytas. Om 
alla moment inte är bedömda kan hunden släppas igen för att 
komplettera bedömningen. Domaren ska notera i protokollet av 
vilken anledning eventuellt nytt släpp görs. Ytterligare drevtid 
noteras inte.  

Efter upptag disponerar hunden 120 min. Grundregeln är att tid 
för tappt inte får överstiga drevtid för 1a pris.  

När hundens drevtid motsvarar kravet för ett 1a pris kan 
domaren beordra koppling.  

Drevdjur 
Samtliga Bassetraser får driva hare, rådjur, hjort och räv. Med 
hjort avses kronvilt, dovvilt och vitsvansad vilt. 
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Eftersträvas särskilt djurslag får hundföraren inte avbryta drev 
efter godkänt men oönskat djurslag mer än två gånger. Drevdjur 
får inte avsiktligt utnyttjas mer än en gång under samma 
provdag.  

Domaren ska göra sitt bästa för att se drevdjuret. Lyckas inte 
detta kan domaren genom avspårning eller utifrån en samlad 
bedömning fastställa drevdjurets art genom iakttagelser eller 
genom sin erfarenhet. Till sin hjälp kan domaren använda 
domarelev, domaraspirant eller vägvisare. Om inte detta kan ske 
ska drevdjuret anses okänt.  

Sammanslagning av drevtid 
Drevtider på̊ flera drev med drevdjur av samma art får 
sammanräknas:  

• när hunden under pågående drev eller tappt reser nytt 
drevdjur.  

• när tappt som hunden inte rår för konstaterats 
(drevdjuret skjutits, tagits av rovdjur, gått i gryt etc.). 
Drevdjur som gått i gryt får inte tas fram för fortsatt 
prov.  

• när hunden har kopplats på̊ trafikerad väg, järnväg eller 
vid rovdjurskontakt för att inte utsättas för livsfara. 

• vid större hinder t.ex. vattendrag, stängsel eller 
liknande.  

Vid sammanräkning av drevtider disponerar hunden vid nästa 
upptag på̊ samma djurslag den disponibla tid som återstod av 
disponibel tid från det tidigare drevet. 
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Dokumentation av drevtid 
Samtliga drevtider på̊ godkänt drevdjur ska noteras och 
protokollföras. Endast drevtid som noterats av domaren räknas. 
Tid som noterats av utomstående får inte räknas. När hunden 
uppnått drevtid för 1a pris kan domaren beordra koppling.  

Tappt 
Tappt under kortare tid än 3 min inräknas i drevtiden (s.k. ej 
noterbar tappt). 
En tappt på över 60 min räknas som dödtappt vilket innebär att 
hunden ska kopplas och släppas i ny terräng.  

Vid tappt under 60 min där hundföraren väljer att avbryta ska 
hunden kopplas och nytt släpp göras i ny terräng.  

Orsaken till dödtappt eller till varför provet avbröts före 
erforderlig drevtid till 1a pris ska anges i protokollet under 
"Jaktprovsberättelse".  

Avbrytande av prov 

Domaren ska avbryta påbörjat prov: 

• om domaren bedömer att hunden skadats eller hastigt 
insjuknat. 

• när hundförare vägrar släppa hunden i anvisat 
terrängavsnitt.  

• när hunden tilldelats 0-poäng "Graverande" i någon 
egenskap.  

• när hundförare begär detta. 
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• när hundförare inte efterkommer domarens anvisningar 
eller på̊ något sätt försöker påverka bedömning under 
eller i anslutning till provdagen.  

När hund prövas på̊ hare eller räv och jakt med drivande hund 
inte är tillåten på̊ rådjur eller hjort gäller nedan: 

Om hunden förföljer rådjur eller hjort avslutas provet och 
hunden tilldelas 0 pris. OBS! Om hunden endast avger skall på̊ 
löpan när den ser djuret som flyr undan eller om den skallar 
kortare sträcka vid kontakt med färsk löpa (markeringsskall), 
räknas inte detta som drev.  

Ytterligare start under icke tillåten jakttid får inte ske innan RR 
erövrats.  

Omprov 
Omprov kan beviljas om provmötet finner att hunden inte 
kunnat bedömas rättvist av anledning, som hunden eller föraren 
inte kan lastas för.  
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Bedömning och pris 
 

Allmänt 
Dessa anvisningar har tillkommit med avsikten att vägleda 
respektive domare till att utvärdera och därefter utdela det 
betyg som hundens prestation förtjänar.  

Resultatet av provet skall redovisas dels som en totalbedömning, 
dels uppdelat på nedanstående egenskaper. Det är domarens 
uppgift att betygsätta varje egenskap och motivera sin 
bedömning. Redovisningen skall göras i sammanfattande 
kommentarer för varje egenskap. Slutligen skall domaren lämna 
en sammanfattande bedömning av hunden med förslag till pris. 

Finns Rasspecifika anvisningar för delmoment eller krav för pris 
är det dessa som gäller i ställer för de generella kraven. 

Till sin hjälp vid bedömningarna och motiveringarna är det 
önskvärt att domaren där så är möjligt använder nedanstående 
nyckelbegrepp. Med gemensamma begrepp och ordval blir 
jaktprovsprotokollen jämförbara och lättare att tolka av dess 
användare. 

Domarens bedömningar skall göras som en tänkt prisnivå för 
resp. egenskap och totalt.  

Samma skala som används vid utställningar skall tillämpas: 

- Utmärkt  - 1a pris 
- Mycket bra  - 2a pris 
- Bra   - 3e pris 
- Godtagbart  - ej prisvärt 
- Ej godtagbart  - graverande fel 
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Blir hund utslagen för graverande fel ska de bedömningsbara 
egenskaperna betygsättas. Anledningen till att graverande fel 
utdelas ska förklaras i jaktprovsberättelsen. Innan hunden 
föreslås graverande fel ska domaren på̊ ett övertygande sätt ha 
stöd för detta.  

Förekommer endast drev på̊ okänt eller icke tillåtet drevdjur 
sätts betyg endast under momenten sök, samarbete och lydnad.  

Yttre faktorer och väder 
Vid bedömningen ska domaren ta hänsyn till de särskilda 
omständigheter som kan påverka prestationen. 
Anmärkningsvärda väderleks- och/eller terrängförhållanden 
antecknas i jaktprovsprotokollet.  

Provresultat 
Provet skall redovisas av domaren som bedömningar av 7 olika 
delmoment med stöd av ett antal nyckelbegrepp. Med 
utgångspunkt från delmomenten skall domaren därefter föreslå 
ett sammantaget pris. Inom respektive moment finns angivna 
krav som måste uppfyllas för att ett visst betyg skall kunna 
tilldelas. På samma sätt finns krav för olika prisnivåer 
sammantaget.  
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Delmoment 

Jaktlust 
Jaktlusten skall bedömas efter hundens prestationer under hela 
provdagen.  
 
Nyckelbegrepp: 

- Vilja att söka vilt 
- Uthållighet vid slagarbete 
- Uthållighet vid tapptarbete 
- Uthållighet vid drev (min) 

 

Krav för att få tilldelas pris i momentet Jaktlust. 

För att tilldelas Utmärkt skall hunden visa jaktlust under större 
delen av provdagen 

Sök 
Söket skall bedömas vid minst två tillfällen under provdagen och 
på olika markområden. 

Nyckelbegrepp: 

- Energi i söket 
- Antal sökrundor 
- Vidd 
- Tempo 
- Effektivitet 
- Förarkontakt 

Krav för att tilldelas Utmärkt i momentet Sök. 
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• Hundens sök skall ha provats på markdel med mindre 
tätt viltbestånd. 

• Söket skall ha tillräcklig vidd (m) 

Slagarbete 
Här bedöms hundens arbete på slag. 

Nyckelbegrepp: 

- Antal slag 
- Vidd (m) 
- Tempo 
- Effektivitet 
- Tid från slag till upptag (min) 

 
Krav för att tilldelas utmärkt i momentet Slagarbete. 

• Hunden har uppvisat förmåga att effektivt lösa slag. 
• Inga eller enstaka misslyckade arbeten på slag 

Drev 
Drevet är det viktigaste delmomentet. Här är det drevsättet som 
skall bedömas.  

Nyckelbegrepp: 

- Drevtempo (km/tim) 
- Vinddrivning 
- Spårnoggrannhet 
- Antal tappter (st) 
- Tapptlängder (min) 
- Flytande 
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- Förspringning 
- Hackighet 
- Drev på bakspår 
- Omdrivning 

Krav för att tilldelas utmärkt i momentet Drev. 

• Tillräckligt lugnt drevtempo (km/tim) 
• Spårnoga drevarbete 
• Hög drevsäkerhet 
• Flytande drev 
• Få tappter (antal > 1 min) 
• Effektivt tapptarbete 

Skall 
Skallet bestämmer i hög grad drevdjurets kontroll av var hunden 
befinner sig. Det är önskvärt att skallet är tätt och utan längre 
uppehåll så att drevdjuret inte överraskas av hunden. Samtidigt 
är det önskvärt att hunden är ärlig och enbart avger skall när den 
har vittring. God hörbarhet innebär att också passkyttar och 
hundförare har lättare att följa hundens arbete. God nyansering 
skall belönas. 

Nyckelbegrepp: 

- Frekvens (skall/min) 
- Hörbarhet i normal skogsterräng (m) 
- Repriser längd (min) 
- Ljust/mörkt 
- Klang 
- Flertonighet 
- Ärlighet (hård/lös) 
- Nyansering 
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Krav för att tilldelas utmärkt i momentet Skall. 

• Tillräckligt tätt skall (skall/min) 
• Tillräckligt god hörbarhet (m i skogsterräng) 
• Ej drevliknande skall under sök, tappt eller egen 

återgång. 
• Ej omtag under skallgivning 

Samarbete 
Samarbetet skall bedömas utifrån hundens vilja att självmant 
hålla kontakt med hundföraren under provdagen.  

Nyckelbegrepp: 

- Förarkontakt under sök 
- Egen återgång under/efter drev 
- Upptag av nytt drev under återgång 
- Tempo vid återgång 
- Förmåga att bryta på långskjuts 

Krav för att få tilldelas utmärkt i momentet samarbete. 

• Regelbunden kontakt under sök 
• Uppvisat egen återgång 
• Uppsöker föraren inom tidsgräns (min) efter drev 

Lydnad 
Lydnad är i första hand ett resultat av träning och i mindre 
utsträckning en nedärvningsbar egenskap. Samtidigt är en lydig 
hund som låter sig dirigeras och inkallas en ovärderlig tillgång vid 
jakt jämfört med motsatsen. Inkallning under drev kan prövas 
när hunden drivit 30 minuter. Hund som inte låter sig inkallas 
under tapptarbete skall inte tilldelas mycket bra. 
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Nyckelbegrepp: 

- Inkallning under drev 
- Inkallning under tappt 
- Kopplad på drevlöpan 

Krav för betyg i momentet Lydnad. 

• Utmärkt – tilldelas vid lyckad inkallning utom synhåll 
under fullt drev. 

• Mycket Bra – tilldelas vid lyckad inkallning utom synhåll 
på tappt. 

• Bra – tilldelas vid lyckad inkallning inom synhåll på drev 
eller tappt och inkallning under sök har uppvisats. 

• Godtagbart – tilldelas vid koppling på drevlöpan under 
lugna former. 
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Krav för Pris 
Hunden skall uppfylla nedanstående krav på drevtid. 

1a pris  60 minuter alt. 2 x 45 minuter *  

2a pris  45 minuter.  

3e pris 30 minuter. 

* För mer än 45  minuters drev som ska ingå i 1a pris gäller att, 
för vart och ett av dessa ska vara uppnådda inom 90 minuter 
efter upptag. Olika djurslag kan kombineras vid 2 x 45 min. 

För att pris ska kunna tilldelas måste drevdjurets art fastställas 
för prisvärt drev. 

Förslag till Pris 
Domaren skall utifrån bedömningarna av de olika delmomenten 
göra en helhetsbedömning av hunden och föreslå pris som även 
uppfyller kraven på drevtid. Brister i enskilda delmoment kan 
uppvägas av förtjänster inom andra. Det är domarens 
helhetsintryck av hunden som skall vara vägledande för 
prisförslaget. Dock skall hund som visat allvarlig brist inom 
enskilt delmoment inte tilldelas 1a pris. 

Även hund vars prov avbrutits p.g.a. tillfogad skada (ex p.g.a. 
vildsvinsattack, rovdjur, kollision) får tilldelas föreslaget pris.  

Tilldelas hunden ej godtagbart = Graverande fel, innebär det att 
provet ska avslutas samt att pris inte får tilldelas. Anledningen till 
att graverande fel utdelas ska förklaras i jaktprovsberättelsen.  



Svenska Bassetklubben 
 

 

 

25 

Rasspecifika anvisningar 
Rasklubbarna behöver fundera igenom vilka krav som skall 
ställas för att ett sammantaget och championatsgrundande 1a 
pris skall kunna tilldelas. Det är sannolikt för enkelt att bara säga 
att ett visst antal Utmärkt skall ha uppnåtts på delmomenten 
eller att t ex minst Mycket bra skall ha uppnåtts på samtliga 
delmoment. För att styra aveln rätt kan distinkta krav behövas 
som t ex krav på Utmärkt inom något eller några delmoment. På 
samma sätt kan man tänka sig att vissa egenskaper skall utgöra 
hinder för att tilldelas 1a pris t ex för hög drevhastighet, för glest 
skall, brist på samarbete etc. 

Rasklubbarna behöver också ta ställning till om drevtiderna 
utgör krav för resp. pris på totalnivå eller om kraven kan sänkas 
om delmomenten sammantaget överträffar vad som krävs. 

 

Petit Basset Griffon Vendéen 
 

Basset Fauve De Bretagne 
 

Basset Artesien Normand 
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Grand Basset Griffon Vendéen 

Drev 
Efter upptag disponerar hunden 90 min. 

Krav för Pris 
Hunden skall uppfylla nedanstående krav på drevtid. 
1a pris  45 minuter alt. 2 x 30 minuter *  

2a pris  30 minuter.  

3e pris 20 minuter. 

* För att mer än 30 minuters drev som ska ingå i 1a pris gäller 
att, för vart och ett av dessa ska vara uppnådda inom 60 minuter 
efter upptag. Olika djurslag kan kombineras vid 2 x 30 min. 

Basset Blue de Gascogne. 


