Succé för fauvarna på Basset-SM
Den 11 november avgjordes 2011 års upplaga av Basset-SM, tillika uttagning av Bassetlag till SmåhundsSM den 28 november.

I rådjursglesa marker blev årets upplaga en tuff kamp, framför allt om 3:e platsen. Endast 2 poäng skiljde
plats 3-5. Ännu tuffare var det om 4-5 plats där våran Koffee Konfetti tyvärr fick finna sig slagen genom
särskiljning av att ha en något sämre lydnad än fjolårssegraren, PBGV Silkesdalens Ricco-Bison.
Här nedan följer reportage med alla tre hundarna. Reportagen är gjorda av Anders Bjurström och
Roberto Gonzalo, båda i AG Drev. Roberto deltog dessutom på plats som uttagen domare för SBaK NÖ.
SEJCH, Hovrikets Koffee Konfetti. ”Allätaren”

Hovrikets Koffee Konfetti som till vardags kallas Scott, representerade SBaK La Mellan på Basset SM i
drev. Scott kvalificerade sig genom att bli årets drevprovshund i La Mellan säsongen 2010/2011. Scott
startade på två drevprov under den säsongen och erhöll vid första provet 1:a Rå med 44 EP och vid

andra provet erhöll han 1:a + 1:a + 2:a Rå med 47 EP. Ni som läser Fauvebladet minns säkert historien
om Scott som kom till ägaren Magnus Nilsson inför förra säsongen och fick en mycket intensiv höst med
både framgångar i skogen och på drevprov men också en mycket otrevlig närkontakt med vildsvin.
När Anders Bjurström (AG Drev) nådde Magnus på telefon var han på väg till SM-tävlingen och de fick en
trevlig pratstund. Magnus berättade att han och Scott hade tränat bra redan under sommaren med
mycket konditionsträning och att Scott jagat massor sedan oktober. Då förra säsongen blev störd av
både vildsvinsattacken och alltför mycket snö ville Magnus även köra ett drevprov med domare inför
SM-tävlingen. Provet gick bra med 1:a + 1:a Rå. Magnus har ännu inte fått veta vilka EP som det blir för
provet men det innebar i alla fall att Scott numera är jaktchampion.
Anders frågade vad Magnus ser som Scott’s främsta egenskaper i skogen och fick till svar att han alltid
hittar och reser vilt. Han söker tills han finner vilt och så blir det drev. Scott är även allätare och jagar
därmed det som finns att jaga. Han har också ett tydligt och nyanserat skall som talar om när han ligger
nära drevdjuret respektive när han halkar efter. När jag frågade om vad som skulle kunna bli bättre så
svarar Magnus med ett skratt att det är inkallning på drev. Han säger att Scott inte ser riktigt klok ut i
ögonen när han har viltvittring i nosen och då är det inte alltid lätt att lyckas med inkallningen.
Inför tävlingen tyckte Magnus att det känndes bra. Scott var i form och har jagat riktigt bra hela
säsongen hittills och det drevprov som genomförts var till belåtenhet. Så nu var det bara att hoppas att
Scott fick till en normal dag i skogen på fredagen och se hur långt det skulle räcka.
Under Basset-SM tävlingen gjorde Scott bra ifrån sig i tävlingsmarker med gles rådjursstam. Han
lyckades ialla fall med ett 60 minuters drev och ytterligare en som tyvärr aldrig nådde 30 minuter.
Därmed blev det med 45 EP totalt 105 SM-poäng. Lika mycket som förra årets vinnare Petiten
Silkesdalens Ricco-Bison. Domarkollegiet fick ta till särskiljning dem emellan och momentet lydnad blev
avgörande. Därmed blev det en 5:e plats. Magnus var dock mycket nöjd med insatsen och säger att han
fick mersmak. Vi ser fram emot att Magnus och Scott i framtiden.
Int UCH, SEJCH, SEVCH, Hovrikets Hazze Han-E-Ball. ”Tuffingen”

Hovrikets Hazze Han-E-Ball tog sig till Basset-SM via kval och representerar SBaK La Nord-Östra.
Kvalprovet genomfördes i Skutskär 1 november, var ett internationellt drevprov, och resulterade i 1+2
Rå med 49 EP och D-cert. I och med resultatet blev Hazze också klar jaktchampion och därmed
trippelchampion. Han är sedan tidigare SEVCH och INTUCH. När jag intervjuar ägaren Anders Marklund

berättar han om provet. I första såten blev det upptag direkt och drev full tid. I andra såten var det tomt
på djur men i tredje blev de jakt igen. Tyvärr blev de var tvungna att avbryta drevet i förtid då det gick
mot en järnväg och därav räckte tiden i den såten till en 2:a.
Anders hade även tidigare en Fauve men den omkom i en bilolycka i samband med jakt. Efter den
tragiska händelsen ville Anders ha en ny fauve och Magda och Per på Hovrikets hade en kull med
intressanta föräldradjur. Hazze är nu 2 år och 9 månader och det kunde faktiskt ha slutat lika illa för
honom då han blev påkörd av en bil för bara tre veckor sedan. När Anders kom ut på vägen låg Hazze
medvetslös men han vaknade och piggnade till ganska snabbt. Inga allvarligare skador och på utsidan
syntes endast skrapsår. Det är ett hårt och bitvis farligt liv att vara jakthund.
Anders jagar mestadels med Hazze i Torsåker där han bor och det saknas inte tillfällen då han bor på
jaktmarken. En del jakt blir det också i trakterna av Uppsala. När Anders berättar om Hazzes styrkor som
jakthund nämner han först söket och den stora jaktlusten. Det blir alltid jakt. Han är säker på att ta upp
djur och har ett bra och väl hörbart skall. Det är desto svårare att kalla in honom när han driver och
tappar han ett djur är det inte alltid att han kommer tillbaka och tar kontakt utan det kan lika gärna bli
nytt drev. Hazze jagar nästan uteslutande rådjur. Han har skällt iväg någon älg och i undantagsfall kan
han jaga hare men det ska då vara i brist på rådjur.
Vid Basset-SM lyckades Hazze ta en välförtjänt 3:e plats dock med endast 2 poängs marginal till 4:an och
5:an (Hovrikets Koffe Konfetti). Hazze gjiorde ett mycket bra 60 minuters drev som tyvärr drog iväg på
långskjuts. Därmed tappade Anders tid för att koppla Hazze. Dock hann det bli ytterligare ett drev som
tyvärr inte nådde minst 30 minuter. Men med dagens näst högsta EP på 47 blev det totalt 107 SM-poäng
och platsen till Småhunds-SM var klar.
Vi önskar Hazze och Anders ett stort lycka till på Småhunds-SM.
Mynta, Sveriges genom tiderna främsta ”Fauvetjej”,

Fauvetiken SEJCH, SEVCH, SEUCH Mynta som ägs av Håkan och Sara Hemäng (Nimrods kennel) blev
lokalavdelning Öst:s representant i Drev-SM även detta år. Tillsammans med ”Fauvegrabbarna”
Hovrikets Hazze Han E Ball (lokalavd NÖ) och Hovrikets Koffee Konfettie (lokalavd M) blev de Fauvarnas
representanter i kampen mot de övriga bassetarna om SM-titeln och tillsammans med tvåan och trean
representera Bassetraserna på Småhund-SM drev senare i höst.
Under SM-kvalveckan i Öst fick Håkan och Mynta starta på ett drevprov under torsdagen. Håkan
berättar att vädret var bra men Myntas två första drev var hjort som valde att ta rejäla svängar. Framför

allt det andra drevet var svår att höra i den väldigt kuperade terrängen och då domaren och Håkan hela
tiden valde att gå fel väg för att närma sig drevet så fick Mynta jaga över 1,5 timme innan domaren hade
hört de 60 min som behövdes för att hon skulle ta sitt andra förstapris för dagen.
Eftersom Mynta visade sig vara fräsch även efter hjortdreven så släppte Håkan henne ytterligare en
gång och då fick hon upp råget med kid. Det drevet buktade sedan snävt. Rågeten tyckte tydligen att
tempot var så behagligt så hon ställde aldrig av kidet utan domaren såg båda djuren tillsammans även
efter 75 min drev. Håkan kunde på sin GPS se att Mynta denna dag sprang 3,5 mil. Framåt
eftermiddagen valde de även att räkna Myntas skall och hamnade då på ett medel på nästan 100
skall/minut efter nästan sammanlagt 4 timmars drev!
Håkan tycker att Mynta nog var bättre tränad förra året då hon även gjorde ett bättre kval till SM med
fyra ettor på hjort och 51 poäng. Trots att Håkan viste att det är hård konkurrens i lokalavdelning Öst så
valde han i år att inte släppa Mynta mer efter rådjursdrevet så resultatet blev detta år 1 + 1 (hjort) + 1
(rå) och 50 poäng.
I förra årets Basset-SM hände flera incidenter som omöjliggjorde ett tillräckligt bra resultat. Hundvästen
gick sönder och tappade pejlens hundenhet. Därmed försvann möjligheten till snabba kopplingar mellan
dreven.
Vid Basset-SM i år kom revanschen. På marker med en gles rådjursstam lyckades Mynta ändå med två
drev. En på 60 minuter och en på 43 minuter. Sammanräknat med egenskapspoängen på 44 p blev
slutresultatet 147 SM-poäng. Endast 12 poäng efter segraren men en hedrande 2:a placering och en
plats i Bassetlaget på Småhunds-SM måndag den 28 november.
Mynta är nu uppe på 8 st 1:a priser och 5 drevcert på 9 st officiella drevprovstarter sedan 2008.
Dessutom tog hon förra året ett CACIT efter sin vinst på det Internationella drevprovet i SBaK Nordöst.
Hon är med dessa resultat för närvarande främsta fauvetjej i Sverige genom tiderna i drev. Genom sitt
1:a pris vid utagningarna passerade hon den näst främste fauvehanen genom tiderna i Sverige, nämligen
INTUCH, NOUCH, SEJCH, SEVCH, SE UCH Deerwoods Elite Blue Fighter som under sin drevprovskarriär
tog 7 st 1:a pris på 8 st officiella starter. För att Mynta skall bli främsta fauve genom tiderna behöver hon
endast ytterligare två st 1:a pris och ett drevcert på ordinarie drevprov. Då går hon föbi den legendariske
SEJCH Cotters Basil. Basil gjorde 9 ordinarie drevprovsstarter och tog imponerade 9 raka 1:a pris och
hela 6 drevcert. Dessutom är han den hittils ende fauven i tävlingssammanhang som vunnit SmåhundSM (basset, tax, beagle och drever) en gång. Kanske Mynta lyckas bli så historisk att hon lyckas med
samma bedrift hon också?
Vi önskar henne ett stort lycka till på Småhunds-SM.
/ Anders Bjurström

