
                 Uttagningsregler i Dalarnas- Dreverklubb 2017

För samtligaprov nedan gäller att de ska vara tagna inom 
Dalarnas Dreverklubbs verksamhetsområde. Gäller från 1/1 
2017
Klubbkamp: Sker på av klubben utsatta datum inom 9 dagar (lördag- söndagen därpå) och 
av klubben utsedda domare. Segraren går vidare till länskampen kommande år. Ägaren skall 
vara medlem i Dalarnas Dreverklubb. Vinnaren får guldhund samt 
vandringspris(mässingspokal). Kollegiet hålls efter sista provdagens slut. Poängberäkning: 
Enligt svenskadreverklubbens regler.

Uttagning för Länskamp och SM–Kval

Hund får tillgodo räkna sig start på två prov under föregående jaktår (1/9-29/2).  Vinnaren av 
Dalarnas Dreverklubbs klubbkamp föregående år går vidare, samt de övrigt två bästa. Tre 
hundar totalt. Ägaren ska vara medlem i Dalarnas Dreverklubb.

Poängberäkning: Enligt svenskadreverklubbens regler

Uttagningsregler till årets bästa drever i Dalarna.

Pris kan tas av: Dreverägare som är medlem i Dalarnas Dreverklubb. Endast starter som 
Dalarnas Dreverklubb arrangerar räknas. Det krävs starter i alla tre provformer (Viltspårprov, 
Drevprov, Utställning)  Gäller 1 start Viltspår prov, 1 start  Drevprov , 1 start utställnig

Poängsättning VP  Ökl 1a= 25p  2a= 15p 3a 10p Hp= 5p extra 0 = 0p.

Poängsättning Utställning   1a  = 25p  2a =15p 3a =10p Hp  eller CK =5p extra BIR =10p BIM 
=5p

Poängsättning för drevprov gäller samma som uttagningen Länskampen o SM kvalet.

Dalarnas Dreverklubbs pris till bästa harhund under året delas ut till medlem i Dalarnas 
Dreverklubb. Priset tilldelas årligen den hund som under föregående jaktår erhållit flest 1:a 
pris på hare. Vid lika antal ettor gäller högsta egenskapspoäng. Vid lika egenskapspoäng 
gäller längsta drevrepris. Priset utdelas vid Dalarnas Dreverklubbs årsmöte till hundägaren. 
Knuthagens vandringspris (tavla) gäller drevprov som arrangeras av Dalarnas 
Dreverklubb erövras av bästa allround hund, hunden skall vid varje provtillfälle erhålla pris 
på minst 2 djurslag. Sammanlagda resultaten efter 3 år skall innehålla minst 1 hare, 1 rå, 2 
räv. Priset fortsätter tills en hund uppnått kraven.

__________________________________________________________________________

Vandringspris Drevprov Dalarna utdelas till bästa hund under provåret. Vinnaren får 
guldhund och vandringspris.

Bästa unghundspris tilldelas bästa hund på jaktprov som är yngre än 24 mån. Vinnaren får 
även en pokal han får behålla. Poängsättning enligt SDK,s  Regler vandringspriset ”Sveriges 
Vackraste drever ” se eget doc ”.


