Drev-SM 2018, strävhårens år
Drev-SM 2018 hölls i Östsvenska Taxklubbens regi måndag 5:e november i trakterna kring
Gålö söder om Stockholm. Förläggning var på Gålö Havsbad, vackert beläget vid havet.
Årets startfält bjöd på stor bredd vad gäller korthåren, vilket i alla fall undertecknad tyckte
var väldigt roligt. Dock var saknaden efter förra årets vinnare, Källstigens Lisa och Anders
Persson påtaglig. Lisa var skadad i en tass så SM fick ställas in för hennes del.
Provledningen med Alf Olsson som kommissarie ansträngde sig sitt yttersta för att
arrangemanget skulle bli så rättvist och korrekt som möjligt.
Tyvärr drabbades en av hundarna av en domarmiss, och det finns väl ingen anledning att
ytterligare älta det. Svenska Taxklubben agerade med både snabbhet och rättvist sinne och
gav Mossekes Zlatan och Tomas Edström, Jönköping en fribiljett till 2019 års drev-SM.
Vinnaren av drev-SM 2018 blev Vickerågens Leva med sin husse Gerhard Lilliestierna,
Österskär. Ett ekipage som på prov visat enastående jämnhet och hög nivå, och som nu
alltså fick kröna sin karriär med en SM-titel. För korthårs- kalenderbitaren så kan det vara kul
att veta att Gerhard inledde sin tax-bana som grabb med korthårstaxen Puck efter Pojken,
som han, enligt egen utsago, cyklade runt med på pakethållaren och bussade på varenda
katt han såg. Till taxens och grabbens stora glädje och till grannarnas förtret. Och Leva
kanske är ”så bra för att det finns korthår i henne” (som en icke-namngiven vän och
strävhårsfantast råkade försäga sig), vem vet? En studie av stamtavlan ger Gläfsebo’s Q-Ali,
son till Gläfsebo’s Peggy.
Mariebergs Rysta med husse Peter Carlsson, Österhaninge tog andraplatsen. På tredje plats
Yxnanäs Vilja med husse Per Jonsson, Tolg. Viljas drev hade vi i provledningen nöjet att få
höra från första parkett, då rådjur och hund passerade förläggningen på ett par hundra
meter.
Bästa korthårstax blev den rutinerade duon Källstigens Lova med husse Stig Larsson,
Träslövsläge med två 1:aprisdrev som resulterade i 1:a rå med 51 EP och en fjärdeplats.
Övriga korthårstaxar hade det mera motigt i skogen, så vi får helt enkelt konstatera att alla
marginaler måste vara på samma sida för att nå höga placeringar på drev-SM. När allt
kommer omkring är det ändå en beundransvärd prestation att ens ta sig dit.
På det stora hela är SM ett trevligt arrangemang och en ypperlig chans att få träffa
taxfantaster och vänner från hela landet i form av deltagare, domare och arrangörer.
Östsvenska taxklubben hade ansträngt sig för att ordna ett välorganiserat SM med en
ypperlig förläggning och god mat. Jag tackar för chansen att få bidra med hjälp i form av
provledning.
Korthårstaxar på drev-SM 2018:
4: Källstigens Lova (Hallands TK) äg: Stig Larsson, Träslövsläge
7: Gånedalens Sverker (Bohuslän-Dals TK) äg: Björn Fransson, Färgelanda
8: Rekyls Norma (Gävleborgs TK) äg: Sophia Bergkvist, Krylbo
10: Jägarhöjdens Bonzo (Skåne-Blekinges TK) äg: Carola Kwant, Tyringe
11: Mossekes Zlatan (Smålands TK) äg: Tomas Edström, Jönköping

