
 

 

 

Ett reportage på KM i drevprov den 02-11-2022 

Så var det dags för en drevprovsdag med Drevern Ackers Svartkål (Sven) hur skulle den 

gestalta sig efter alla förberedelsen. Första släpp på Ullbostas jaktlags marker belägna i 

Jumkil. Domare för dagen Stig Dahlen.  

Sven loss och ut på sin första sökrunda på 350-400m och kommer tillbaks och visar upp sig, 

bra där. Upptag och Sven ritar ett nystan runt i marken för efter en stund dra rakt västerut 

över en grusväg. Får tappt men löser den men drevet drar iväg långt, inte vad man önskar. 

Emellertid kommer vi ifatt och det visar sig att Sven driver en kronhind/kalv som kommer 



över en skogsväg där jag står. Kalven slår en kullerbytta på del hala vägen , Sven en minut 

efter. Full tid och husse kopplar Sven på en tappt. En stunds paus så Sven får pusta ut 

tillsammans med husse. 

Andra släpp på nya marker ovanför Åkerlänna/Fagersjö och Sven loss igen. Efter en bra 

sökrunda på 500m så river Sven i så håret reser sig, häftigt. Drevet buktar fint på skog/hygge 

och närmar sig rakt på där jag står, jag hör djuret i ett kärr som svänger runt och drar 

nordost med Sven två minuter efter. Drevet passerar en grusväg där domare och husse 

(spåras av rå) står och går därefter rakt söderut mot Askabäck. Då händer det som inte får 

hända drevdjuret ut i en beteshage med flertal ungnöt, som springer mot Sven som får fly ut 

på grusvägen, otur. Jag lyckas fånga djurens nyfikenhet och Sven vågar sig ut i beteshagen 

men han blir ju störd och på efterkälken. Provet avslutas och husse kallar in Sven på tappten. 

Sven, vilken kämpe ett energi knippe med jaktlust utöver det vanliga. En bra dag i skogen, 

tack Sven för att jag fick hänga på. Domaren kommer att föreslå 1.a Hjort-1.a Rå , sen får vi 

se efter kollegiet viket resultat det blir.  

Vi ses på fredag KM middag med prisutdelning. 

Vid pennan & foto 

 Chrille 

Ackers Svartkål (Sven) placerar sig på andra plats med 66sm poäng, bra där./DS 

 


