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BESTÄMMELSER FÖR UTBILDNING, AUKTORISATION OCH FORTBILDNING 

AV DREVPROVSDOMARE FÖR RASERNA ADB, BASSET, BEAGLE OCH DREVER. 

 

1 MÅLSÄTTNING 

 

Bestämmelserna syftar till att skapa möjligheter för pålitliga och erfarna hundintresserade jägare att inhämta 

sådana kunskaper som krävs av drevprovsdomare under hänsynstagande till tidsenlig jaktvård, hundhållning och 

gällande drevprovsbestämmelser. Denna kunskaps primära mål är att på ett så korrekt sätt som möjligt insamla 

underlag till hjälp för avelsarbetet. 

 

2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Elev och aspirant ska vara medlem i den specialklubb som avser utbilda och auktorisera elev/aspiranten. I de fall 

samverkan genomförts mellan specialklubbarna (ADB, basset, beagle och drever), kan elevtjänstgöring vid 

någon av dessa klubbar godkännas. 

 

Lokalklubb handhar och ansvarar för rekrytering och utbildning av drevprovsdomare och härvid ska beträffande 

den som föreslås till utbildning gälla: 

 

 att han/hon är känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme. 

 att han/hon inte lider av påtagliga kroppsliga handikapp som försvårar förflyttning i terrängen. 

 att han/hon har flerårig erfarenhet av jakt med drivande hund och bör ha erfarenhet av drevprov samt. 

 att han/hon vid auktorisation har uppnått 18 års ålder. 

 

Elevutbildning liksom aspiranttjänstgöring ska ske vid officiellt prov, dock får en elevtjänstgöring ske vid 

drevprovskonferens med tillhörande hundsläpp och där konferensen även innehåller ett drevprovskollegium. 

 

Domare som tilldelas elev eller aspirant ska ha minst 3 års praktik som drevprovsdomare. 

 

Elev och aspirant ska under själva provets genomförande åtfölja domaren hela tiden. 

 

Domarkollegiet ska godkänna och vitsorda elevs och aspirants tjänstgöring. 

 

För domares utlåtande och kollegiums beslut över elev- och aspiranttjänstgöring används fastställt formulär 

Domarutlåtande. Dessa rekvireras hos moderklubbs styrelse. 

 

3 ELEVUTBILDNING 

 

Domarelev ska ges utbildning genom lokalavdelningens/klubbs försorg. Denna utbildning kan ske i samband 

med fortbildning av drevprovsdomare (domarkonferens eller motsvarande) eller vid särskilt anordnade kurser. 

Gällande regler för drevprov jämte kommentarer och anvisningar till dessa utgör lämpligt studiematerial. 

 

Elevdomare utses av provledning. En av dessa elevdomare ska utses som mentor/huvudansvarig för elevens 

utbildning. Mentorn ska stödja och agera som ett ”bollplank” för eleven. För godkänd elevtjänstgöring krävs 

deltagande i bedömningen av minst 3 hundar, varav en får vara vid prov med egen hund, för minst 2 olika 

domare och där minst 3 olika hundar drivit så att alla egenskaper kunnat bedömas. Dessutom krävs att såväl 

elevdomare och kollegiet godkänt eleven vid dessa prov. Möjlighet finns att fler än en elev kan gå prov på en 

och samma hund. Mentorn ska i dialog med eleven och provledningen bestämma när denne är mogen att gå upp 

som aspirant. Provledningen föreslår därefter sin lokalklubb att eleven ska kallas som aspirant, vilket sedan 

lokalklubbens styrelse beslutar. Inför styrelsens beslut ska godkända domarutlåtanden och drevprovsprotokoll 

bifogas. 

 

Elevdomare ska beakta att elevtjänstgöringen ytterst har ett utbildande syfte. Även elevens lämplighet och då 

främst viljan att följa drevet och attityden mot det prövade ekipaget värderas fortlöpande. Fel och brister 

avseende attityd och uppträdande rättas omedelbart, på samma sätt som brister i regelkunskap. Domarelev ska 

upprätta drevprovsprotokollet tillsammans med elevdomare, vilket undertecknas av båda. Vid kollegiet ska 

eleven delta och tränas att redogöra för bedömd hund. Elevdomare ska efter avslutat kollegium snarast till 

fullmäktige överlämna bestyrkt utlåtande på fastställt formulär. Fullmäktige anger kollegiets beslut på 

”Domarutlåtandet”. 

 

4 ASPIRANTTJÄNSTGÖRING 

 

Aspirantdomare ska beakta att aspiranttjänstgöringen är en examination och att bedömningen av hunden inte får 

diskuteras med aspiranten förrän vid kollegiet. Domaraspirant får inte genomföra sin aspiranttjänstgöring på 
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egen hund. Domaraspirant ska självständigt verkställa bedömningen och självständigt föra drevprovsprotokoll. 

Domaraspirant ska vid kollegiesammanträde redovisa sin bedömning och föreslå prissättning före 

aspirantdomare. OBS! Det kan accepteras att aspirant och aspirantdomare avviker i ett eller flera moment. 

Avgörande är hur de har uppfattat situationen, redogjort för densamma och överrensstämmelsen med 

regelverket. 

 

Som godkänd aspiranttjänstgöring räknas, en av domare och kollegium godkänd bedömning, där hunden drivit 

så att alla egenskaper bedömts varav en kan vara KEB. Om hunden inte drivit i tillräcklig omfattning får ny 

aspiranttjänstgöring ske direkt vid ifrågavarande prov. Aspirant som av domare och kollegium förklarats icke 

godkänd kan efter kollegiets beslut kallas till ny aspiranttjänstgöring. Aspirantdomare ska efter avslutat 

kollegium snarast till fullmäktige överlämna bestyrkt drevprovsprotokoll jämte utlåtande på fastställt formulär. 

Fullmäktige anger kollegiets beslut på ”Domarutlåtandet”. Dessa handlingar ska överlämnas till 

lokalavdelningens/klubbs styrelse. Möjlighet finns att fler än en aspirant kan examineras från ett och samma 

drevprov men att aspiranterna då ska redovisa sina bedömningar var för sig utan att den andre aspiranten kan 

medlyssna. 

 

5 AUKTORISATION 

 

Skriftlig framställning om auktorisation av drevprovsdomare avges till specialklubbs styrelse från lokalklubbs 

styrelse. Sådan framställning ska vara åtföljd av bestyrkta elev- och aspirantprotokoll samt domarutlåtanden från 

såväl elev- som aspiranttjänstgöringar. Drevprovsdomare auktoriseras av specialklubbs styrelse som också 

utfärdar domarkort och för centralt register. Drevprovsdomarens auktorisation är begränsad till 5 år från det år 

han/hon blev auktoriserad. Drevprovsdomare som under en femårsperiod regelbundet tjänstgjort vid drevprov 

och/eller deltagit vid domarkonferenser (motsvarande) erhåller automatiskt auktorisation för en ny femårsperiod. 

Register över drevprovsdomares uppdrag ska föras av lokalavdelnings/klubbs styrelse. Detta register ska utgöra 

underlag för förnyad auktorisation respektive upphörande härav. Förändringar ska årligen anmälas till 

moderklubbs styrelse, som vidareanmäler förändringar till SKK. 

 

6 FORTBILDNING 

 

Lokalavdelning/klubb bör om möjligt varje år före provens början samla domare, aspiranter och elever till lokala 

domarkonferenser (motsvarande). Sådana domarkonferenser bör bland annat omfatta genomgång av och 

diskussion kring gällande drevprovsregler och förekommande kommentarer och anvisningar till dessa med syfte 

att åstadkomma enhetligast möjliga bedömning. Vid sådana domarkonferenser är det en fördel om praktisk 

bedömning av en eller flera hundar kan anordnas. Till sådana domarkonferenser rekommenderas att 

drevprovsdomare från andra lokalavdelningar/klubbar och övriga specialklubbar inbjuds. Specialklubb beslutar 

om central fortbildning. 

 

 


