
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

E-Post Tel.nr Förare

Temp 8,5° Vind 1m/sek Regn Snö Upplega

Kuperad 
terräng

Vass/ 
tätningar

Mossmark 
/myr

Granskog/t
ätningar

Lövskog/ 
snårskog

Övrig 
iaktagelse

Tappt min Drev min Tappt min Drev min

32

Hård Lös

Ja Nej Maxpoäng Poäng

8 8

Ja Nej 8 6

Ja Nej 5 3

Ja Nej 4 3

Trång Vidsökt 5 4

Ja Nej
5 3

5 4

31
Provförlopp / sammanfattning

Elev/ 
Aspirant

RUGSTORP 221 39592 ROCKNEBY

191100002071067SE37510/2020

Grupp 6 
Vildsvinsprov

ARON Slovenský kopov

Provdag                     
(ÅÅÅÅ-MM-DD) 2022-10-22 Björklida Strängnäs kommun

Aron Od Zaleta HR11849 

Lia Regvar's Hunters Hope HR11508 

EMMA OLSSON

Släpp / Drev 1 Släpp / Drev 2

Drevtid Drevtid
11.01 -11.10 Vildsvin 1 Vände vid elstängsel och dike 
efter 9 min

Tidpunkt för inkallning: Tidpunkt för inkallning:
Kopplad kl. 12.35 Kopplad kl.

Emma.sofie88@gmail.com 0707240324 Emma Olsson

Upptag / väckskall: 11.01 Upptag / väckskall:
Tid till funnet vildsvin: 1 tim 31 min Tid till funnet vildsvin:

Släppt: 09.30 Släppt:
Slag: 10.42 Slag:

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

Hund försedd med 
kamera:

Drev 1 Summa min
32

Drev 2 Summa min

11.17- 11.49 Vildsvin 2 

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? Noll

Är hunden trång eller vidsökt

Kommissaries 
underskrift: Summa Poäng

Hunden släpptes i en granplantering som gränsade till ett stort kärr/sumpmark som sträckte sig ca 3 km i östlig riktning. Marken som skulle
avjagas löpte längs med och söder om kärret. Stora sökrundor ca 200 meter åt varje sida om föraren som varade mellan 10 till 15 minuter för att sedan återkomma till föraren för 

Hunden kan anses lämplig för jakt på vildsvin
Lydnad

Domares förslag till slutpris: 2:A Kollegiets pris: Jaktlust

förflyttning hundratalet meter i taget beroende på vad hunden tidigare sökt av. Vid flera tillfällen sågs på pejlen att slag undersöktes men avbröts för att återgå till föraren.

att sedan dra sig mot sumpmarken med vass där det blev ståndskall en stund fram till 11.38 då det vände in mot land igen med nytt ståndarbete i vassen. Hunden tystnar och  

En mycket trevlig kopov-bekantskap som hade otur med elstängsel och framför allt att vildsvin nr 2 valde att simma runt i sumpmarkeninnan full tid uppnåtts. 
Underskrift

Domare
Anders Wideson Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD)      Domarnummer:

42850

diket förbi elstängslet. (På väg dit avspårades löpan ut i vassen på vildsvin nr 2 som verkade vara i samma storleksklass som det första vildsvinet vi såg, ca 70-80 kg) Försöket att 
återuppta på andra sidan elstängslet och diket ledde inte till något då det var fler elstängsel och hästar i hagarna. Hunden kopplades på sök när provtiden var slut.

Efter 1,5 timmar kom ett första upptag på vildsvin som två minuter senare kom i knät på oss och kastade och drog österut i stället för västerut. Drevet pågick i 9 minuter där det 
tog stopp vid ett dike och ett elstängsel  meter österut. Hunden vände åter till upptagsplatsen där ett nytt upptag kom 11.17 Detta drev buktade runt i såten medsols ett varv för 

bryter självmant i vassen 11.49 för att ta sig till fast mark. Hunden kom till föraren som ville att vi skulle försöka fortsätta på vildsvin nr 1 genom att hjälpa hunden över diket


