
MOTION 2

Drevern är ju en hund med stort hjärta och mycket jaktlust.

Den har med andra ord en enorm "motor" och det är viktigt att vi
verkligen värnar om den.

Man skaffar ju en drever för att det är mycket jakt i rasen och
möjligheterna är stora att få en mycket bra jakthund som orkar en hel
jaktdag.

Detta till skillnad från en del andra raser.

Det är i mitt tycke av största vikt att man kan använda denna "motor"
och gå tillbaka ett steg och låta hunden ha möjlighet att kunna ta
tre förstapris under en dag - Istället för som idag kunna ta två.

Det är ju faktiskt därför många gånger man också skaffar en drever,
annars finns det andra raser som kanske inte har riktigt samma driv och
jaktlust. Det går ju också att skilja på s.k jakt-idioter och god
jaktlust.

Vidare borde man se över poängsystemet när det gäller momentet
återgång kontra att koppla på drevlöpa.

Där bör man "vända" på poängen, så att återgång på eget
initiativ ska vara den lägsta poängen.

Medan koppling på drevlöpa alternativt inkallning ska ge högre
poäng. Vem vill ha en jakthund som bryter efter en tid?

Om hunden bryter och går tillbaka på eget bevåg, så anser jag att
hunden har för "ljum" jaktlust.

Jag tror ingen jägare är betjänt av att ha en hund som bryter efter
för kort tid eftersom det dessutom krävs 1,5 timma för ett första pris.

Med andra ord: En återgång där hunden bryter själv ska ge lägst
poäng.

Vidare bör man se över poängskalan när det gäller lydnad.

Alla jägares dröm är väl att ha en hund som man kan blåsa av på fullt
drev, det är ju det man strävar efter. Men även där bör man se över
poängskalan. Lydnaden ska inte vara avgörande för ett jaktprovs
totalpoäng, utan endast som utslag om fler hundar ha samma poäng.

En hund som har lägre poäng på viktiga jaktmomenten, som är värdefulla
för hur hunden jobbar, ska inte kunna ge högre poäng bara för att man
kan blåsa in hunden på fullt drev.

Idag får en hund som driver exempelvis 27 minuter, bryter och går



tillbaka till föraren får idag högre poäng än när en hund drivit 90
minuter och kopplas på drevlöpan efter ett 1:a pris.

Endast om hundarna har samma poäng på de viktiga bitarna i jaktmomenten
så ska lydnad kunna
vinna.

Att kunna blåsa in sin hund betyder ju inte att hunden gjort en jaktlig
bedrift, utan det är något husse och matte ska ha en eloge för, men det
är inget som ska kunna så pass avgörande på ett jaktprov.

Det jag menar är att detta inte får bli hundsport - Utan vi ska jobba
för att få fram bra jakthundar.

Med bästa hälsningar

Thomas Ekberg

Dreverägare och medlem i Östergötlands dreverklubb


