
 

 

NY DREVPROVSSÄSONG, 2022-2023 

Dags igen för en ny drevprovssäsong!  

Föregående säsong återgick det mesta till det normala efter Pandemin med både Har-SM, 

Småhunds-SM och deltagande i NordM, som avgjordes i Norge. Antalet drevprovsstarter kom 

tyvärr inte över 400, stannade på 379 st.  

 

Låt oss ha som målsättning att under den kommande säsongen försöka öka antalet 

startande ytterligare, ju fler individer som startar desto bättre! Som så ofta poängterats 

är det ur avelsutvärderingssynpunkt betydligt värdefullare att fler individer startar på 

prov någon/några gånger än att ett fåtal startar väldigt många gånger!  

Därför: alla Ni där ute som inte haft för vana att gå på drevprov med er hund ta nu 

chansen och kontakta er Lokalavdelnings Drevprovsansvarige och anmäl Er!!  Ett 

drevprov är inte konstigare än en vanlig jaktdag! 

 

Drevprovens stora betydelse för många aktörer kan även illustreras av bilden nedan 

(framtagen av Leif): 

 

 

PROVREGLER och HANDLEDNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kommande säsongen är det nya, reviderade Drevprovsregler som gäller. De nya 

regelböckerna har distribuerats till klubbarna under våren och från centralt håll har det hållits 

genomgångar med klubbarnas Fullmäktige och Kommissarier. De reviderade reglerna med 

nyheter rödmarkerade finns på hemsidans Drevprovsinfo liksom en reviderad Handledning. 

Dessa dokument går alltid att läsa, och även ladda ner om sådant behov finns, här från 

hemsidan tillsammans med Bestämmelser för utbildning av domare samt Att förtydliga 

poängsättning. 

Det är mycket viktigt att ni som dömer förutom Regelboken även studerar de dokument 

som nämns ovan, som ger anvisningar och extra förtydliganden till de viktigaste punkterna i 

reglerna! Om ni inte fått ”Handledning” och ”Att förtydliga poängsättning” från 



Drevprovsansvarig i er klubb så finns dessa som nämnts ovan för nedladdning här på 

hemsidan. 

 

PROVREDOVISNONG 

En stor förändring i förhållande till tidigare är att vi kommer att använda ett via SKK 

nyutvecklat verktyg för Drevprovsredovisning - SKK Start.  

Verktyget består av ett kombinerat program för anmälan och ”efterbehandling”/kollegium 

samt en app där domaren matar in data, vilka på vanligt vis noterats på skogskortet i skogen.  

Utbildning på det nya verktyget kommer att genomföras så fort som det bara är möjligt. 

JpK kommer att skicka ut info när detta ska ske. 

 

 

STÖRRE ARRANGEMANG 

Har-SM arrangeras denna säsong i SsBlK´s regi den 21–22 november. NordM går den 25–26 

november av stapeln i Finland, i trakten av Tammerfors. Våra deltagare tas i år igen ut från 

topplacerade ekipage vid föregående säsongs Har-SM. Lagledare kommer att vara Sven 

Granström.  

Som ett alternativ till det nedlagda Klöv-SM kommer det EV. att arrangeras en ”Klövkamp” 

under januari månad. 

Mera info om dessa evenemang kommer fortlöpande att läggas ut här på hemsidan. 

 

 

 

Med detta önskar JpK er alla en Bra drevprovssäsong med många provstarter 2022-

2023! 

JpK/Folke o Leif 


