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Motioner årsmöte Svenska Dreverklubben
MOTION 1
Föreslår härmed en del förändringar för provverksamheten gällande
drever.
Personligen och många med mig, tycker att championatreglerna är
föråldrade, vilket i sin tur
gör att många bra hundar aldrig kan få en titel om inte hunden kan
driva till sig ett första pris på tassvilt.
Detta i sin tur gör att vi tappar utmärkt avelsmaterial.
Drevern är ju marknadsförd som en allroundhund, men i grund och botten
så skaffar man ju sig en drever för att få en bra rådjurs- eller
hjorthund, även om den med fördel både kan driva hare och räv.
Man köper i regel inte en drever för att få en bra har- eller
rävhund, då tittar man mer åt stövare om det är det man är ute efter.
Det finns idag hundar som kanske nätt och jämt klarar dagens
kriterier, och med det får sin championtitel, men som i själva verket är
måttligt bra jakthundar. Dessa kan trots det titulera sig jaktchampion.
Sedan finns det mycket bra drevrar som gång efter annan driver till sig
maxpriser på ett bra sätt, men som inte får möjligheten att bli
jaktchampion, vilket självklart är helt fel.
Förslagsvis borde det finnas två vägar att gå.
Ett av förslagen är som det är idag: Man kan blir jaktchampion
utefter de regler som finns.
Men det bör finnas ett alternativ till detta, förslagsvis att hunden
måste ha fyra ettor vid fyra olika tillfällen på rådjur eller dovvilt.
Om nu hunden inte är lika pigg på att jaga hare och räv, så borde fyra
ettor vara fullt tillräckligt.
Man kan även tänka sig ett annat alternativ där man tilldelas olika
championat.
Där man titulerar hunden antingen "klövviltchampion" eller
"allroundchampion".
Men hunden är lika mycket champion i båda fallen, men när man köper valp
så ser man lätt vad föräldrarna

har haft för meriter.
Detta skulle också gynna provverksamheten med flera starter.
Men precis som de tidigare provreglerna så ska man ha ett utsatt
tävlingsprov och tre stycken prov på egen mark, för att kunna
titulera sig jaktchampion.
Detta är inte märkligare än att bassett, beagle eller tax kan ta tre
ettor på något vilt och titulera sig champion. Det skulle givetvis
också drevern kunna göra.
Jag tror att mer än 90% som köper en drever idag gör det för att få
en bra rådjurs- och hjorthund. Det var ju i grund och botten så det gick
till när rådjursstammen började öka i Sverige. Man sökte en kortbent
hund som kunde driva rådjur. Och även om drevern givetvis går bra att
jaga både hare och räv med, så är det idag framförallt en rådjurs- och
hjorthund man idag söker i nästan alla fall - Tiderna förändras och då
borde vi också anpassa championatreglerna

