
Drevprovsprotokoll

SSDV
Hundens 
Namn

Ras

Reg.nr Chip.nr 
kontroll

Hane Tik

Provplats/
Ort

Faderns  
namn

Faderns 
Reg.nr

Moderns 
namn

Moderns 
Reg.nr

Ägare

Adress Postnr Postadress

Temp 10 Vind måttligt Regn Snö Upplega

Kuperad 
terräng

Vass/ 
tätningar

Mossmark 
/myr

Granskog/ 
tätningar

Lövskog/ 
snårskog

Övrig 
iaktagelse

Tappt min Drev min Tappt min Drev min

10
6

34

Hård Lös

Ja Nej Maxpoäng Poäng

8 6

Ja Nej 8 6

Ja Nej 5 3

Ja Nej 4 3

Trång Vidsökt 5 4

Ja Nej 5 5

5 4

31
Provförlopp / sammanfattning

Elev/ 
Aspirant

Underskrift

Domare
Mirjam Olovsson Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD)      Domarnummer:

45638

Kommissaries 
underskrift: Summa Poäng

släpp 1: Släpper hunden på grusväg där vi parkerad bilen. Drar som en kanonkula och hittar slag som han jobbar förtjänstfullt med till upptag. Blir hårt i skallet när han kommer lite efter i drevet men får en bra nyansering när han har kontakt med grisen under drev, stånd och gångstånd. Drevet buktar ganska trångt och det blir ståndskal 130m från domarlaget. Vi bestämmer oss för att inte gå in på ståndet föran fulltid är nått. Drevet förflyttar sig mycket sakta och vi följer efter då vinden är rätt. Gångståndet är precis nerför oss och hunden och en svart gris konstateras av domarlaget. En kulting och suga observeras av observatörer i samma område och när full tid är nått kallar hundföraren in hunden på ca 60m i fullt ståndskall. Hunden tystnar direkt och kommer villig till föraren, mycket bra lydnad. Vi förflytar oss till nytt område. Släpp 2: Hunden söker ut något trångt och inte samma energi som innan men lyckas inte hitta något mer. Älg ko med kalv varit inne i såten och hunden har inte visat något intres

Hunden kan anses lämplig för jakt på vildsvin Lydnad

Domares förslag till slutpris: 1 Kollegiets pris: Jaktlust

Om vildsvin i drev 1 blivit skjutet före full 
tid.  - Notera sammanlagd drevtid drev 1 
& 2 här!

Har hunden visat ihållande och överdriven skärpa mot annat vilt? Skall

Skallmarkering

Samarbete

Har hunden jagat tillsammans med andra hundar/andra hundar? Delmoment

Hur är attityden mot annat klövvilt?
Sök Slagarbete & 
upptagningsförmåga

Har hunden visat ihållande och överdriven skärpa mot vildsvin?  
Jaktarbete (drev stånd eller 
gångstånd under skallgivning)

Har jaktprovet utförts under jakt med passkyttar?

Är hunden hård eller lös i skallet?

Har hunden drivit annat än vildsvin? Om ja, vilken art? Nej

Hur många gånger?

Är hunden trång eller vidsökt

Drev 1 Summa min
44

Drev 2 Summa min

08:30-09:04

Drevtid Drevtid
08:12-08:22
08:23-08:29

Tidpunkt för inkallning: 09:04 Tidpunkt för inkallning:
Kopplad kl. 09:06 Kopplad kl. 10:58

Upptag / väckskall: 08:12 Upptag / väckskall:
Tid till funnet vildsvin: Tid till funnet vildsvin:

Släppt: 07:50 Släppt: 09:11
Slag: 07:58 Slag:

1,911E+14SE37510/2020

Grupp 6 
Vildsvinsprov

Aron Slovensky Kopov

Provdag                    (ÅÅÅÅ-
MM-DD)

2022-10-02 Nybro

Väder & terrängförhållanden skriv in/kryssa det som är aktuellt
Hund försedd med 
skyddsväst:
Hund försedd med 
kamera:

Släpp / Drev 1 Släpp / Drev 2

HR11849"

HR11508

Emma Olsson 


