Rapport från länskampen
Nästan samtliga domare och hundar samlades på Baggetorps vandrarhem dagen innan
för lite mat och diskussion om dem nya uttagningsreglerna till drev‐SM. Det var en
mycket trevlig tillställning med intersanta diskussioner. Flera av dem närvarande tyckte
att vår länskamp kanske var ett bättre sätt att plocka ut den bästa hunden till ett drev‐
SM nu när antalet startande hundar ska halveras.
Provdagen var en riktigt gråkall dag. Det blåste inte särskilt mycket. Åtta hundar med
förare från Södermanland, Örebro, Småland och Östergötland hade samlats för att göra
upp än en gång i jubileumspokalen. Från Östergötland deltog Laggarängens Agaton med
förare Henrik Wagell och Smen’s Rut med förare Johan Axelsson.
Laggarängens Agaton hade två drev ettor med sig i bagaget så dagen till ära stod inte
bara Jubileumspokalen på spel utan även ett jaktchampionat. Siggen som han heter till
vardag gjorde ett mycket fint prov. Han fick till två förstapris drev på Rådjur och
tilldelades ett förstapris på 46 egenskaps poäng. Han placerade sig fyra totalt. Men
kronan på verket var att Henrik kunde dagen till ära kvittera ut ett Svenskt
jaktchampionat drev.
Smen’s Rut började dagen lite trögare för. Det tog nästan en timma att få upptag. Så hon
fick visa upp söket ordenligt. Det blev ett ganska lugnt upptag och provdjuret började
bukta direkt. Efter 20 minuter passerade rådjuret inom hagelavstånd utan att märka
provgruppen. Det fortsatte bukta fint och efter 50 minuter kom det förbi igen på 40m
med hunden 3 minuter efter. Hunden kopplades efter lite drygt 60 minuter och släpptes
om på nytt ställe. Den här gången gick det lite snabbare till upptag. 4 hjortar
konstaterades och dem gick på långstreck. Domare och hundförare hängde på men efter
lite drygt 20 minuter så släppte både hund och kom tillbaka. Det var dags att börja dra
sig mot bilen som var mycket långt från den plats där provgruppen nu befann sig. På
vägen tillbaka kollade Rut hur mäster Grimbart hade det i en av sina hålor och sen var
provet slut.
Rut tilldelades ett förstapris på 48 poäng och vann där med den individuella tävlingen
och jubileumspokalen. Östergötland vann lagkampen för andra året i rad.

Klubb
1. Östergötlands TK

Delpoäng
48 + 46

Totalpoäng
94 p

2. Södermanlands TK

44 + 47

91 p

3. Smålands TK

46 + 42

88 p

4. Örebro TK

42 + 36

78 p

