
 

 

 

Ett reportage från Pipsvängens Lasse KM 11-04-2022 

Tidig morgon och vi träffas i Lindsbro för en provdag där pipsvängen Lasse ska få visa 

framfötterna. Första släpp och Lasse söker ut 450-500m på en fin sökrunda. Får slag och 

upptaget kommer i en åkerholme och vi ser ett rådjur som sträcker ut över fältet. Drevet går 

upp i några backar och in i storskogen, går i några bukter och närmar sig v272 som är hårt 

trafikerad så jag åker upp för att ingripa om fara för Lasse uppstår. Drevet tonar av och Lasse 

får en tappt som han ej löser utan tar drevlöpan tillbaka till Malin som kopplar. 

Vi byter mark till Nyholm och Lasse lös. Söker sig igenom en backe och upp i skogen där 

det blir upptag. Lasse driver på bra och drevet buktar i ett tätt hygge i flera rundor. Efter 

en bra stund kommer drevet rakt emot åldermannen , jag hör drevdjuret men tittar åt fel 

håll när det går över en grusväg. Spårar av men vägen för hård.  

Drevet buktar fint och Lasse har god kontakt . Drevdjuret passerar vägen en andra gång 

och jag ser Lasse i god fart passera vägen. Efter ett tag så kommer drevdjuren fram till 

matte som kopplar och meddelar på radio att Lasse drev två små vildsvin. Ej tillåtet vilt i 

dag.   

Vi byter område till Bolandet och Lasse lös för tredje gången och han söker ut bra och 

upptaget kommer som på beställning. Ett rådjur passerar inom synhåll med Lasse två 

minuter efter.  



Lasse har god kontakt och drevet går i vida bukter för att plötsligt ta en farlig riktning ut 

mot en hårt trafikerad väg. Snabb förflyttning och Lasse kopplas på fullt drev vid v272. 

Tur att vi hann dit i tid men oturen grinar. Domaren för dagen Stig Dahlen nöjd att vi tog 

rätt beslut. 

Vi ger oss inte utan det blir ett fjärde släpp i kända rådjursmarker Oxsätra skog, men 

Lasse ser lite tagen ut orken har tagit ut sin rätt hur skall detta sluta frågar man sig. 

Lasse söker sig ut till en åkerholme där han får upptag och drevet åter till Oxsätra skog 

där vi kom ifrån.  

Provet avslutas och Pipsvängen Lasse tilldelas ett andra pris med 46 SM poäng och en 

12;fte plats. 
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