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Drevproven upp med 310 starter! 
 
Nu har samtliga prov för 2005 rapporterats in och efter de svaga siffrorna för 2004 så 
har vi nu fler hundar än på många år – hela 930 hundar till start. Vi måste gå tillbaka 
till 90-talet för att komma upp i de siffrorna.  
Delvis beror väl dessa siffror på de dåliga siffrorna under 2004  och som jag ser det 
så beror nedgången av antalet drevprovsstarter under 2004 helt och hållet på vädret. 
Antalet starter i januari 2004 var extremt lågt pga av snö och skare. Lägg sedan till 
att det kom snö i november 2004 vilket gjorde att 4 ordinarie prov ställdes in helt och 
flera prov bara genomfördes med få startande hundar. Även de sdp var få i 
november och början på december pga av snö och skare på många ställen. 
  
Under januari i 2005 startade 251 hundar och då skall vi betänka att Skåne ställde in 
sina sdp och i Halland, Kronoberg och Västsvenska så startade mycket få hundar. 
Dessutom ställde Västsvenska in provet i Hajom som redan var flyttat från november, 
allt pga stormen i början på januari. 
Allt detta sammantaget har nog gett de fina siffrorna för 2005. 
 
Som det ser ut nu så pekar siffrorna för januari 2006 neråt, men detta beror återigen 
på vädret. Det har ju varit mycket stora mängder snö och skare över nästan hela 
landet.  
 
Det som dock är skrämmande är att det är mycket få startande hanhundar i 
förhållande till antalet startande tikar. Detta gör att urvalet av drevprovsmeriterade 
hanar blir litet. Det ligger ett tungt ansvar på uppfödarna att få ut fler av sina sålda 
hanvalpar på drevprov. 
Några bra initiativ tar bl.a 

• Södermanlands Taxklubb betalar första starten på drevprov för taxar ägda av 
medlemmar i Södermanlands Taxklubb 

• En del uppfödare betalar första starten för sina uppfödningar. 
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 2002 2003 2004 2005 
     

Ordinarie drevprov
 

432 468 278 504 

Drevprov i januari 
 

99 139 77 251 

Drevprov okt-dec 
 

188 227 265 175 
 

Totalt för året 719 834 620 930  
 


