Drever-SM
Laganland -Lagan

19-20 November 2017

Program Drever-SM den 19-20 november 2017
Söndagen den 19 november
Från kl. 14

Ankomst och incheckning på Laganland. Lunchserveringen är öppen.

Från kl. 15

Fotografering av hundar/förare samt genomgång av Tracker pejl och mjukvara.

16.00

Genomgång för domare/vägvisare

17.30

Öppning och Invigning av Drever SM 2017
- Information om arrangemanget
- Presentation Ljungby Kommun
- Presentation av hundarna
- Presentation av domare/vägvisare
- Lottning av provmark och domare

19.00

Middagsbuffé
- Helstekt fläskfilé med kantarellsås
- Äppelkaka med vaniljsås och kaffe

Fram till 22.00 Restaurang/Bar håller öppet

Måndagen den 20 november
Från kl 06.00

Frukost
- Finns matsäck att ta med och möjlighet att fylla sin egen termos. Lämna
in termosen på söndagkvällen med märkning kaffe/te och namn.

08.00

Första släpp

15.00

Provet avslutas

14.00 - 18.30

Korv & bröd serveras på Jaktia direkt vid ankomsten från skogen.

16.00 - 19.00

Event på Jaktia med utställare och riktigt bra erbjudanden.

16.00

Kollegium

18.30

Dragning SM-Lotteri och Prisutdelning SM-Vinnare 2017 med
kommunalråd Magnus Gunnarsson

19.00

Middagsbuffé och avslutning för deltagare, funktionärer och sponsorer
- Schnitzel, stekt potatis med ärtor och skysås
- Kaffe & Kaka

För de som vill stanna till tisdagen finns möjlighet att boka till en natt, bokas separat.

www.kronobergsdk.se

Laganland
Årets Drever SM har Laganland som bas, det ligger ca 1 mil norr om Ljungby utmed E4:an. I
anslutning till boendet finns Jaktia, lekland, älgpark turistshop osv.
Anläggningen kommer renoveras under hösten och förhoppningsvis är det helt klart till
mästerskapet. Det finns bra med parkerings möjligheter i anslutning till rummen. Hundar får inte
vara lösa på rummen utan ska hållas i bur precis innanför dörren, eller i bilen. Vid misskötsel blir
hundägare ersättningsskyldig med 1 500 kr i saneringsavgift.

Kvaldistrikt
Det är totalt 11 hundar som kvalificera sig till SM från olika distriktuttagningar.
Distrikt/Lokalklubb
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
Gävleborg och Dalarna
Uppland och Stockholm
Värmland och Dalsland
Sörmland, Östergötland och Gotland
Västsvenska, Södra Älvsborg och Skaraborg
Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland

Antal hundar till
SM
1
1
1
1
1
2
4

Följ SM och vägen dit
Info om mästerskapet kommer finnas på www.svenskadreverklubben.se och www.kronobergsdk.se
samt på sociala medier.
Under provdagen blir det live rapporteringar och det går det följa hundarna i skogen via Trackers
gps spårning på www.svenskadreverklubben.se

Kronobergs Dreverklubb och Svenska Dreverklubben
Representanter för Kronobergs Dreverklubb är Jyrki Vouti, Robert Hovnell, Mats Bengtsson, Jonas
Kraft, Erik Bergström m.fl. Representanter för SDK/CS är Martin Svensson och Per Björklund.
Jyrki Vouti
070-66 27 988
slagstigens@gmail.com

Robert Hovnell
070 511 80 64
robert.hovnell@opido.se

Mats Bengtsson
070 856 20 11
mats.bengt@gmail.com

Anmälan
Anmälan av SM-hund/ar görs av den klubb som arrangerat distriktsuttagningen. Sista
anmälningsdag är måndag den 13 november och anmälan görs till:
Kommissarie Jyrki Vouti, 070-662 79 88, e-post: slagstigens@gmail.com
Anmälningsavgift: 1 800 kr per hundförare
(inkl. startavgift, boende i dubbelrum, 2 st middagsbufféer, frukost, matsäck, korv&bröd, enkelrum
200 kr extra)
Vid anmälan ange eventuella matallergier och om ni vill ha enkelrum.

Veterinär
Jourhavande veterinär under mästerskapet:
Älmhults Veterinärklinik
Åsmund Follerås
Brogatan 4
343 31 Älmhult
Telefon: 0476-711 13
Mobil Robert: 070 511 80 64

Startlista
Kommer efter uttagningarna är färdiga i början av november.

Kennelsponsorer

Friljusets

Skottatorpets

Nattslagets
Kraftjägarns

Företagssponsorer

Fallaskogens

Slagstigens
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2017 står Kronobergs Dreverklubb värd för SM
Den 19 och 20 november 2017 står Kronobergs Dreverklubb värd för mästerskapet.
Ljungby Kommun mitt i de fina småländska skogarna med fantastiska marker kommer att
vara centrum för mästerskapet med Laganland som bas.
Vi i Kronobergs Dreverklubb behöver hjälp med att arrangera denna tävling och hoppas ni
har möjlighet att stötta oss på något sätt som passar just er. Ta kontakt med er
kontaktperson i Kronobergs styrelse eller maila kronobergs.dreverklubb@gmail.com för
vidare diskussion.

Allmän information
Drever-SM arrangerars varje år av utsedd lokalklubb och är det evenemang inom Svenska
dreverklubben som lockar störst intresse. Många dreverägares dröm är att få vara med i
toppstriden och kämpa om den ärofyllda förstaplatsen. Vägen till SM är en stor utmaning
då drevern måste kvala sig igenom både klubbmästerskap och länskamper, där många
duktiga hundar kämpar mot samma mål. Syftet med arrangemanget är primärt
avelsutvärdering, men är också en stor inspirationskälla och glädjespridare för många
medlemmar.

Vi tar även tacksamt emot stöd på Swish nr: 1230 3658 82
märk inbetalning med SM och avsändare för att synas under mästerskapet.
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Inbjudan – Sponsorer
Måndagen den 20 november kl.16-19 blir det ett event på Jaktia Lagan.
Ni som sponsor har möjlighet att ställa ut och visa upp er verksamhet
under detta event som avslutas med prisutdelning där SM-vinnaren
presenteras. Vi hoppas på många utställare och mycket folk. Jaktia
kommer ha bra erbjudanden och dreverklubben bjuder på korv till alla
besökare. På kvällen blir det middag inne på Laganland där klubben
bjuder sponsorerna (2 deltagare per sponsor)

För att ställa ut och/eller deltaga på middagen behöver vi anmälan
senast 7 november. Anmälan görs till:
Mail: robert.hovnell@opido.se
Mobil: 070 511 80 64

