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DREVPRØVER FOR GRAVHUNDE
Generelle regler:

Drevprøver for gravhunde afholdes af DGK efter DGK’s regler for brugsprøver.

Specielle regler:

En hund må aldrig slippes på rejst vildt, hunden skal selv opsøge og rejse vildtet, og hertil
har den maximalt 1 time.
Dommeren kan, såfremt hunden ikke viser lyst eller energi til at søge og rejse vildt,
beordre hunden koblet inden prøvetidens udløb.
Dommeren kan omprøve en hund, når de øvrige anmeldte hunde er færdigprøvede,
såfremt hunden trods energiske forsøg ikke har rejst vildt.
Startende hunde på drevprøve SKAL bære halsbånd med KLOKKE og NAVNESKILT.

Bedømmelsesregler:

Hundens præmiering sker på grundlag af dens præstation på prøven, og præmiegraden
udtrykkes i en samlet pointsum, der fremkommer ved sammenlægning af point opnået i de
i punkt 1 – 5 opstillede discipliner.
1. præmie gives, såfremt hunden har opnået mindst 50 point, samt har drevet mindst 45
min. på samme stykke vildt, eller har drevet samlet mindst 60 min. på 2 forskellige
stykker vildt.
2. præmie gives, såfremt hunden har opnået 40 – 49 point, samt har drevet mindst 30 min.
på samme stykke vildt, eller har drevet samlet mindst 45 min. på 2 forskellige stykker
vildt.
3. præmie gives, såfremt hunden har opnået 30 – 39 point, samt har drevet mindst 15 min.
på samme stykke vildt.

Enkeltdiscipliner:
1. Søg og rejsning:

I denne disciplin gives maximalt 15 point.
Der skal i denne disciplin lægges vægt på søgets størrelse og hundens effektivitet under
søget.
Går hunden og ”nusser” omkring føreren, og ikke fjerner sig mere end 20 – 30 meter fra
denne, kan gives 1 – 5 point. Har hunden et jævnt stort søg, fjerner sig 50 – 100 meter fra
føreren, gives 6 – 10 point, mens hunden med det helt store søg, dog i stadig kontakt med
føreren, gives 11 – 15 point.

2. Sikkerhed og
udholdenhed

I denne disciplin gives maximalt 15 point.
Der skal i denne disciplin særligt lægges vægt på hundens evne til at udrede og fastholde
en fod.
Skifter hunden drev, ved at andet rejst vildt krydser første drev, er dette et minus, men
fastholdes drevet på det først rejste vildt, er dette et plus.
Klarer hunden et indviklet haredrev – med sløjfer og afspring – er det ligeledes et plus.
Holdes et drev kun 15 – 25 min. gives højst 5 point.
Holdes et drev 25 – 35 min. gives indtil 8 point.
Holdes et drev 35 – 45 min. gives indtil 10 point.
Holdes et drev udover 45. min. gives indtil 15 point.
Tab som ikke overstiger 5 min. fratrækkes ikke drevtiden.

3. Kontakt og lydighed: I denne disciplin gives maximalt 10 point.
Denne disciplin skal ses i sammenhæng med disciplinen ”Søg og rejsning”, der skal
lægges vægt på, at hunden arbejder i kontakt med føreren, samt søger føreren efter drevets
afbrydelse.
En hund, der synes at jage på egen hånd uden kontakt med føreren og som meget uvilligt
lader sig koble, kan højst gives 3 point.
Kan hunden fløjtes eller kaldes af drev og derefter straks søger føreren, kan tillægges 1 –2
point.
4. Hals og
stemmeføring

I denne disciplin gives maximalt 10 point.
Der skal lægges vægt på, at stemmen er hørbar og vedvarende, desuden ønskes gerne, at
halsen er nuanceret – efter afstand fra vildtet – samt smuk og klangfuld. Væsentligst
betydning skal tillægges hørbarheden.
En pause i halsen under udredning af foden under f.eks. et haredrev må ikke regnes for
tab.
Ved for løs eller for hård hals gives højst 3 point. For den hørbare og vedvarende hals
gives indtil 8 point. Er halsen dertil særdels smuk og klangfuld kan gives 9 – 10 point.

5. Helhedsindtryk:

I denne disciplin gives maximalt 20 point.
Helhedsindtrykket skal være et udtryk for hundens evner i denne specielle prøveform, og
må ikke være et gennemsnit af de foranstående enkelt discipliner.
Følgende bedømmelsesgrundlag skal anvendes:
En mindre velegnet hund kan højst gives 5 point.
En nogenlunde god hund kan gives indtil 10 point.
En god hund kan gives indtil 15 point.
En fortrinlig hund kan gives indtil 20 point.

Championatsregler:

En gravhund kan tildeles titlen: Dansk Brugschampion Drev (DKBCHD) såfremt den hos
mindst to forskellige dommere opnår tre 1. præmier på drevprøver, idet de tre 1. præmier
skal være opnået på mindst to slags vildt, hvoraf det ene skal være enten ræv eller hare.
Desuden skal hunden være tildelt mindst 1. pr. i åben klasse på en af DKK anerkendt
udstilling.
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