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Klassifikation:

Historie:

Støver.
FCI Gruppe 6 (Støvere og beslægtede racer),
Sektion 1.3 (Små støvere)
Med brugsprøve.
Den lille, tyske race Westfalsk Dachsbracke blev indført i Sverige i 1910. De første
hunde blev registreret i 1913, men man ved kun lidt om racen i tiden før 1930. Fra det
tidspunkt blev den kendt som en særdeles god støver til hjortevildt, som hidtil kun
havde forekommet sparsomt, men efterhånden som vildtet voksede i antal og spredte
sig nordover, hørte jægerne om fordelene ved denne kortbenede hund til støverjagt på
hjort. I 1947 fik denne 2 cm højere, svenske variant af Bracken navnet Drever. I 1953
anerkendtes Dreveren som en svensk race. Den anses for at være det bedste valg til
jagt på hjort, men den er også en meget pålidelig støver til jagt på både hare og ræv. I
alt væsentligt skal Dreveren være bygget som en støver. Den skal have evnen til at
arbejde effektivt i det svenske terræn og klima. Racen holdes udelukkende som
jagthund og kendes stort set ikke som ”bare” familiehund.

Helhedsindtryk:

Med temmelig lang krop og ret korte ben. Den skal mere virke robust og stærk end
elegant og hurtig. Den har en stolt holdning, veludviklede muskler og ser adræt ud. Der
er mellem hanner og tæver en veldefineret forskel i bygningen.

Proportioner:

Afstanden fra jorden til brystbenet skal være 40% af skulderhøjden. Næsepartiet er af
samme længde som skallen.

Temperament:

Effektiv og ligevægtig støver. Aldrig aggressiv, nervøs eller sky.

Hoved:

Temmelig stort i forhold til kroppen. Det er noget langstrakt og aftager i bredde og
dybde mod næsen. Næsepartiet har samme længde som skallen.

Side 1 af 3

DREVER

Side 2 af 3

Skalle :

Kun let hvælvet.

Stop :

Let.

Næse :

Sort, med veludviklede, vidt åbne næsebor.

Næseparti :

Set fra oven eller fra siden er næsepartiet veludviklet, aldrig spinkelt. Næseryggen er
lige eller ganske let buet (konvekst).

Læber :

Stramme og tætsluttende, dækker tænderne fuldstændig. Mundvigen kan ikke ses.

Kæber, bid :

Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid. Tangbid er tilladt.

Øjne:

Klare og udtryksfulde, hverken udstående eller stirrende. De er mørkebrune, med tæt
sluttende øjenrande.

Ører:

Temmelig lavt ansatte, af middel længde og bredde. De bæres hængende uden folder
tæt ind mod kinderne. Spidserne er rundede.

Hals:

Forholdsmæssigt lang og kraftfuld, godt indpasset i skuldrene. Halsens hud er smidig
og tætsluttende.

Krop:
Overlinie :

Vandret.

Manke :

Vel defineret hos hanner.

Ryg :

Kraftfuld og muskuløs.

Lænd :

Stærk og forholdsmæssigt kort. Let hvælvet set fra siden.

Kryds :

Let hældende, langt og bredt.

Bryst :

Veludviklet, ovalt, når tydeligt neden for albuerne. Ribbenspartiet er veludviklet bagtil.
Brystbenets forreste del er veldefineret.

Underlinie :

Brystbenets linie går jævnt over i den let optrukne bug.

Hale:

Lang, tyk ved roden. Foretrækkes båret hængende, men kan bæres højere, dog aldrig
op over ryggen.

Lemmer:
Forpart:

Generelt : Set forfra er forbenene lige og med kraftig benstamme.

Skuldre :

Lange, brede og muskuløse, med veludviklet manke. Skulderbladene slutter tæt til
kroppen. Set fra siden danner de en vinkel på 50º mod vandret.

Overarm :

Forholdsmæssigt lang og bred. Slutter tæt til kroppen, men er dog meget bevægelig.
Vinklen mod skulderbladet er 100º.

Albuer :

Hverken ind- eller udaddrejede.

Mellemhånd :

Spændstig, set fra siden med en let vinkel mod underarmen.

Forpoter :

Faste, med godt sluttede tæer og veludviklede trædepuder. Poterne er hverken indeller udaddrejede.

Bagpart:

Generelt : Set bagfra er bagbenene parallelle.

Overlår :

Brede, med veludviklede muskler.

Knæ :

Velvinklede.

Haseled :

Bredt, stærkt og velvinklet.

Mellemfod :

Kort og næsten lodret stillet.

Bagpoter :

Som forpoterne.

Bevægelse:

Skal være jævn, parallel og med lange skridt. Ryglinien forbliver vandret.
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Pels:
Hårlag :

Groft og lige, ligger tæt ind til kroppen. På hovedet, ørerne og nederst på benene er
pelsen kortere. På halsen, ryggen og bagsiden af benene er pelsen længere. På
halens underside er hårlaget busket, men uden at danne frynser.

Farve :

Alle farver med hvide aftegninger er tilladt. Ensfarvet hvid eller leverbrun er ikke tilladt.
Farverne skal være helt klart definerede. Hvide aftegninger skal kunne ses fra alle
sider og foretrækkes placeret som en blis, som fuld halskrave, på ben, poter og
halespids. Der foretrækkes symmetriske aftegninger.

Størrelse:

Ideel skulderhøjde for hanner 35 cm, tilladt spillerum 32 til 38 cm.
Ideel skulderhøjde for tæver 33 cm, tilladt spillerum 30 til 36 cm.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
• Kødfarvet næse.
• Lyse øjne.
• Antal fortænder ikke komplet.
• Hvide aftegninger placeret andre steder end nævnt i standarden.

Alvorlige fejl:

•
•
•
•
•

Diskvalificerende fejl:
•
•
•
•
•
•
•

For korte ben.
Smal underkæbe.
Svajryg eller karperyg.
Krogede forben.
Poter ind- eller udaddrejede.
Aggressivitet eller overdreven skyhed.
Et eller begge øjne blå.
Udtalt over- eller underbid.
En eller begge hjørnetænder i underkæben fejlplaceret sådan, at de ved lukket
mund kan skade gummerne i overkæben eller ganen.
Halen med knæk eller på anden måde deform.
Pelsfarve leverbrun eller ensfarvet hvid.
Under- eller overstørrelse.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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