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I Lagan koras drevermästaren
SM-tävlingarna förs upp på en hög nivå
LagaN / Södra 
SmåLaNd Sveriges 
- och därmed förmod-
ligen också världens -  
främsta dreverhundar 
gör på måndag upp om 
drever-SM med cen-
trum på Laganland i 
Lagan. 

11 hundar och deras 
förare har genom om-
fattande kvaltävlingar 
kvalificerat sig till SM, 
och på måndag skall 
mästaren koras. En av 
de som kvalificerat sig 
är Martin Davidsson 
från Hinneryd med sin 
drever Friljusets Bea 1.
Drever-SM med drevprov 
på rådjur, hare och räv är 
en enormt stor tävling. 
Antalet deltagare är bara 
elva, men varje hund med 
förare tilldelas så stort om-
råde som upp emot 1.000 
hektar att driva på, och 
med varje hund/förare föl-
jer två domare.

Dreverskall kan under 
måndagen höras över 
stora delar av södra Små-
land, vilket kan tyckas 
svåröverskådligt, men ar-
rangerande Kronobergs 
dreverklubb tar i år evene-
manget till en högre nivå 
och inne på tävlingscen-
trum på Jaktia i Lagan kan 
intresserade via GPS följa 
hundarnas insatser på en 
skärm.

Kommunen sponsrar
Ljungby kommun är en 
av huvudsponsorerna för 
tävlingen.

– När vi fick frågan om vi 
kunde sponsra tävlingen 
var svaret självklart. Ett 
SM är ett SM och där vill vi 
vara med, säger Christoph-
er Moberg, näringslivschef 
på Ljungby kommun. Vi 
vet att det kommer folk 
från hela Sverige hit, och 
tävlingen kommer att ge 
publicitet.

Sverige är ju dreverns 
förlovade land. Rasen avla-
des fram i Tyskland under 
1800-talet och kom sedan 
in lite försiktigt till Sverige 
på 1900-talet.

Här har avelsarbetet 
fortsatt i stor omfattning, 
och från 1953 har drevern 
förklarats vara en svensk 
ras. Dess drivande egen-
kaper passar den svenska 
naturen, och eftersom ra-
sen också är populär som 
familjehund så är det en 
av de populäraste raserna 
i Sverige.

På hög nivå
Kronobergs dreverklubb 
arrangerar SM-tävlingar-
na.

– Vi bestämde oss för att 
försöka ta den här tävling-
en till en hög nivå, säger 
Robert Hovnell i Krono-
bergs dreverklubb. Tidigt 

fick vi med Ljungby kom-
mun och Jaktia i Lagan 
som huvudsponsorer. Det 
är vi mycket tacksamma 
för eftersom det ger oss 
möjligheter att ha ett bra 
tävlingcentrum på Lagan-
land i Ljungby.

Deltagarna kan bo på 
området, vilket är en fördel 
eftersom man redan vid 
sextiden på måndag beger 
sig ut till sina respektive 
tävlingsplatser. 

Tävlingen pågår till kl. 
15.00, och under hela den 
tiden befinner sig hundar 
med förare och domare ute 
i skogarna. 

Efter återsamling och 
domarkollegium avslutas 
tävlingen sen eftermid-
dag/tidig kväll på Lagan-
land med stor prisutdel-
ning. I samband med den-
na blir det också mässa på 

Jaktia och möjligheter för 
hund- och jaktintresserad 
allmänhet att prata med 
hundägare och arrangö-
rer.

Via GPS
Tävlingen är ju utspridd 
över stora områden men 
på Jaktia kan man även 
under dagtid följa hundar-
nas strapatser i skogarna. 
Via GPS sänds deras posi-
tion hela tiden, och det 
kan också bli så att doma-
re kan skicka hem bilder 
från tävlingsmarkerna. 
Allt detta visas på skärm 
på Jaktia. Även på Svenska 
dreverklubbens hemsida 
kan man följa hundarnas 
positioner.

– GPS är en stor artikel 
när det gäller drivande 
hundar, berättar Gustav 
Key på Jaktia. De sista 7-8 

åren har den slagit igenom 
totalt.

Gick två mil
Områdena som hundarna, 
förarna och domarna täv-
lar på är ju enormt stora.

– Jag vet en domare som 
vid en tidigare tävling 
hade stegräknare, och det 
visade sig att han gått om-
kring två mil, berättar Erik 
Bergström i Kronobergs 
dreverklubb.

Mats Bengtssom har va-
rit domare i 30 år och är 
också domare under SM.

– Jag skulle tro att vin-
nande hund måste få drev 
på åtminstone två olika 
djur under tävlingen, sä-
ger han.

Robert Hovnell betonar 
att tävlingar av den här 

typen är viktiga för det 
fortsatta avelsarbetet.

Aveln viktigast
– På det här visat får man 
ju reda på vilka hundar 
som är bra på att driva i 
olika moment, och man 
kan avla vidare. Det är 
egentligen det viktigaste 
med de här tävlingarna.

Att få en vinnande hund 
är alltså betydelsefullt. Vad 
skulle då en drever som 
vunnit SM kunna vara 
värd?

– Säkerligen ett sexsiff-
rigt belopp, berättar Erik 
Bergström. Men det fung-
erar inte så - man säljer ju 
inte sina familjemedlem-
mar.

Valpar avlade efter fram-
gångsrika hundar kan na-

turligtvis få ett högt värde.
– Om man skall köpa en 

bra drevervalp får man 
nog räkna med 10.000-
15.000 kronor, säger Robert 
Hovnell.

Sven-Inge Idofsson

Erik Bergström och Mats Bengtsson är med i Kronobergs 
dreverklubben och arrangerar SM 

Kronobergs dreverklubb anordnar drever-SM på måndag med tävlingscentrum i Lagan. Från vänster dreverklubbens arrangörer Mats Bengtsson, 
Eric Bergström med sin drever Frasse, Robert Hovnell med Cilla, samt huvudsponsorernas representanter Gustav Key, Jaktia, och Christopher Moberg, 
Ljungby kommun. Foto: Sven-Inge IdoFSSon

Fakta:  
Finalisterna
FöLjanDE ELva DELtagarE 
Har kvaLiFicErat Sig tiLL 
SM-FinaLEn på MånDag

Duga:  Ägare: Henry Len-
nartsson, Jämtland
niLLaS caStor cLiFF: Sten 
Norberg, Gävleborg
rivEr racE jaFFa: Johan 
Lindström och S-E Sundqvist, 
Uppland
gruvaS FjELLBruDEn:  Kris-
tian Svensson, Dalsland
DovErDaLEnS ZaZZa:  Mats 
Gustavsson, Östergötland
truMSLagarBoStäLLEtS 
puMa: Annika och Bengt 
Helgesson, Västsvenska
HaDDEBoS aDa: Jan Bolan-
der, Södra Älvsborg
truMSLagarBoStäLLEtS 
Siri: Rickard Oskarsson, 
Kalmar
HagaSkogEnS MiLLE: Anders 
Kristiansson, Jönköping
röDMyraBackEnS aLLiE: 
Roger Johansson, Jönköping
FriLjuSEtS BEa 1: Martin 
Davidsson, Kronoberg

Fakta: Drever
urSprung: Drevern har sitt ursprung i avelsarbete i Tysjkland 
och Schweiz under mitten av 1800-talet. Den kallades för 
dachsbracken, och har ansetts vara en blandning av den kort-
benta taxen och den högre stövaren.
i SvErigE: Började importeras till Sverige på 1910-talet, men 
det finns en uppgift om en drever i Sverige redan 1881, som då 
kallades Swedish beagle. 1913 registrerades den första drevern i 
Sverige och kallades då dachsbracke, och avelsarbetet har fort-
satt. Som en svensk hundras godkändes den 1953 av Svenska 
kennelklubben under namnet drever. Svenska dreverklubben 
har 3.000 medlemmar och Kronobergs dreverklubb omkring 
230. Drevern är en av Sveriges 20 populäraste raser.
jaktHunD: En utpräglad jakthund med stor jaktlust och uthål-
lighet, men är också lämpad som familjehund. Används som 
drivande hund vid jakt på rådjur, räv, hare och hjort. Drevern 
driver långsamt och är därför väl anpassad efter jaktförhållan-
dena i Sverige.
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DIN OPTIKER

WWW.AOPTIK.SE

10ÅR AV
HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS

DIN OPTIKER FIRAR

GIVETVIS KAN DU KÖPA ETT PAR OCKSÅ

PROGRESSIVA GLASÖGON

ENKELSLIPADE GLASÖGON

2 PAR FR. 4500 KR

2 PAR FR. 1500 KR

MÄRKESBÅGE 

INGÅR

MÄRKESBÅGE 

INGÅR

RING FÖR
TID S B O K N I N
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1000 KR
RABATT PÅ EUROPAS

BÄST PROGRESSIVA GLAS
ORD PRIS  FR. 6500 KR NU MED KUPONG FR. 5500 KR. 

RABATT PÅ HÖSTENS 
ALLA MÄRKESBÅGAR

50 % 

90% 
LAGERRENSNING

MÄRKESBÅGAR
STORT URVAL

AV KÄNDA
VARUMÄRKEN!

GRATIS 
ÖGONUNDERSÖKNING*

HELT UTAN KÖPKRAV

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Vår affärsidé = hög kvalité till lågt pris  

Ring för tidsbokning
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710:- 
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE

Gäller progressiva

Gäller enkelslipade

Gäller dubbelslipade

*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser recept och intyg. 710kr rabatt gäller  vid köp 
av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.

Svensk kedja

Skattar i Sverige

*1000kr rabatt på Europas bäst progressiva glas gäller glaset Intuitiv. Pris tillkommer för recept, behandling, högbrytande glas och märkesbåge. Gratis ögonundersökning gäller ej intyg, recept och linser. 50% märkesbågar gäller vid köp av kompletta glasögon.
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