
 

UPPLANDS DREVERKLUBB PM FÖR DREVPROV – 2018  
  

Information till startande:   
Är du osäker på hur ett drevprov går till så besök Upplands Dreverklubbs hemsida, sidan ”Drevprov – 

Hur går det till?” (http://upplandsdk.se/drevprov/hur-gar-det-till/) för vägledning och grundläggande 

information.   

Behövs ytterligare förtydliganden så är du varmt välkommen att ställa frågor till kommissarien, Sivert 

Bertilsson, 070-690 74 48, sivertbertilsson@gmail.com.   

Anmälan och betalning sker enligt anvisning på hemsidan: http://upplandsdk.se/drevprov/anmalan-

drevprov/ - Märk betalningen till klubben med hundens namn alt reg.nr.   

När din anmälan är inskickad och behandlad, mark och domare utsedd samt anmälningsavgiften är 

betald så kommer du kontaktas av Upplands dreverklubb för att stämma av datum, tid och plats för 

provet.   

Upplands dreverklubb anordnar Klubbmästerskap, klubbkamp och Nationellt unghundsprov. Som 

medlem är du varmt välkommen att anmäla din hund till dessa evenemang, via 

anmälningsformuläret på hemsidan, enligt ovan.  Vid frågor: kontakta kommissarien.   

Information till domare:   
Kontakt ska snarast tas med hundägaren till den hund du har blivit anvisad av kommissarien att 

bedöma. Det ska göras senast tre dagar efter att du fått besked om vilken hund du ska bedöma. 

Informera hundägaren att denne skall ange hundens namn vid betalning via internet.   

Domaren skall vid varje drevprov försöka att identifiera lämpliga personer som kan tänka sig att bli 

drevprovsdomare & diskutera detta vid kollegium. Syftet med detta är att trygga återväxten med nya 

domare.   

Du ska använda dig av tillsänt drevprovsprotokoll. Var noggrann vid ifyllandet av protokollet. Texta 

läsligt. OBS! Inga tider ska anges i själva drevprovsberättelsen. Tiderna anges endast i avsedda 

kolumner. Drevprovsberättelsen ska vara kortfattad - det som är mycket bra eller mycket dåligt, ska 

poängteras i berättelsen. Poäng, tider och berättelsen ska stämma överens.   

Drevprovsprotokollet ska sändas till fullmäktige, så att det är denne tillhanda senast tre dagar efter 

att hunden bedömts.   

Eventuella frågor ställer du till kommissarien eller fullmäktige.   

Arvode: Du ska erhålla domararvode 400 kr + ev.milersättning av hundägaren i samband med 

bedömningen.   

Kommissarie: Sivert Bertilsson, tel. 070-690 74 48, Strandvägen 40 744 51 Morgongåva. 

sivertbertilsson@gmail.com  

Fullmäktige: Lars Elgh, tel. 0224-96153, 070-537 53 57, Granberga 121 744 92 Huddungeby. 

brinnsjon@telia.com  

Kollegium: Samtliga prov. 1:a onsdagen i varje månad under provsäsongen . Kommissarien 

återkommer med tid & plats för varje tillfälle.   
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