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Provplats/
Ort
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Reg.nr

Moderns 
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Reg.nr
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Temp 10 o Vind 0 m Regn Snö Upplega
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Mossmark 
/myr

Granskog/t
ätningar

Lövskog/ 
snårskog

Övrig 
iaktagelse

Tappt min Drev min Tappt min Drev min

48 31

Hård Lös

Ja Nej Maxpoäng Poäng

8 6

Ja Nej 8 6

Ja Nej 5 5

Ja Nej 4 4

Trång Vidsökt 5 3

Ja Nej
5 4

5 3

31
Provförlopp / sammanfattning

Elev/ 
Aspirant

sklingor, passerade en vassvik för att sedan hamna i vass på andra sidan en liten halvö i närheten av några sommarstugetomter där blev det ståndskall en liten stund.
Gick det loss i en slinga för att sedan hamna i samma vass där hunden självmant bröt för att återgå i egen löpa och kopplades 13.30. Även detta drev avspårades, denna
Underskrift gång var det ett ett större vuxet vildsvin av spåren att döma (Första viltkontakten avspårades inte vilket inte heller har bedömts). Trevlig hund

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

42850

så bröt hunden. Hunden kom förbi oss och gick över den lilla åkern vi tidigare passerat till en slyplantering. Där kom några väckskall, ett par minuter senare upptaget kl.
10.27. Drevet tog en sväng upp emot en trafikerad väg där det vände troligen pga. en bil in mot upptaget, gjorde två bukter upp mot vägen under närmsta halvtimman
innan det började dra sig tillbaks mot upptagsplatsen. Drevet rundade oss utom synhåll på ca 70 meters avstånd utan att vi kunde se något drevdjur men vi kunde spåra
av och kunde konstatera av spåren att ett mindre vildsvin i 45-50-kilosklassen var föremål för hundens drev. Drevet gick åter upp mot den trafikerade vägen och det blev
tappt nära vägen där vildsvinet gått i egna spår enligt pejlen. Eftersom hunden drivit dryga 40 minuter så lät vi en passkytt koppla hunden nära vägen. Ny såt och släpp 2
Hunden gjorde kortare sökrundor i utkanten av en 10-15 år gammalt slyhygge under 15 minuter. Då kom upptaget inne i slyskogen. Drevet drog sig norrut i buktande 

Kommissaries 
underskrift: Summa Poäng

Första släpp vid en liten åker  resulterade i snabb kontakt med slag där hunden väckte i dryga 11 minuter innan man kunde höra ett 
mer taktfast drev som buktade inom 200-450 meter tills det tog stopp i ett kärr där hunden hade ett kortare grövre ståndskall. Innan vi kom i närheten av ståndskallet

Hunden kan anses lämplig för jakt på vildsvin
Lydnad

Domares förslag till slutpris: 1 Kollegiets pris: Jaktlust

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

Har jaktprovet utförts under jakt med passkyttar? Skallmarkering

Är hunden trång eller vidsökt Samarbete

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

Hur är attityden mot annat klövvilt? Ointresserad Sök Slagarbete & 
upptagningsförmåga

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

Är hunden hård eller lös i skallet? Om vildsvin i drev 1 blivit skjutet före 
full tid.  - Notera sammanlagd drevtid 
drev 1 & 2 här!

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

Hur många gånger?

Drev 1 Summa min
48

Drev 2 Summa min
31

Drevtid Drevtid
Upptag 10.27 och drev till 11.15 Upptag 12.50 och drev till 13.21

Tidpunkt för inkallning: Kopplad av passkytt under tapptarbete. Tidpunkt för inkallning: Självvald återgång
Kopplad kl. 11.25 Kopplad kl. 13.30

Upptag / väckskall: 10.27 / 10.25 Upptag / väckskall: 12.44 / 12.39
Tid till funnet vildsvin: Från släpp till upptag 52 minuter Tid till funnet vildsvin: Från släpp till upptag 19 minuter

Släppt: 9.35 Släppt: 12.25
Slag: 9.40 Slag: 12.35

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

Hund försedd med 
kamera:

Släpp / Drev 1 Släpp / Drev 2

Nelson Des Hauts Vallons De Pionnat LOF21113/4782 

Lolita Du Bois Des Marquaires LOF19831/5247

Jacques Dominguez

Trästa Byväg 69 76394 Hallstavik

Grupp 6 
Vildsvinsprov

 Pojken Du Bois Des Marquaires Griffon Nivernais

SE54914/2019 250268723011412
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