Minnesanteckningar fullmäktigemöte 2021-04-07 via Google Meet
Deltagare:

Arnold Holmgren, Håkan Halvardsson, Hans Olofsson, Kjell-Åke Isaksson
Roger Grenholm, Gunnar Wallström, Göran Rönnberg, Erik Carlsson
Patrik Norlund, Jan Dufva, Lage Furberg, Jan-Erik Jonsson, Åke Holmberg
Gottne Lindgren, Mikael Nilsson
Jaktprovssäsongen 2020-21 avslutades med den sista provdagen 2021-01-10.
Totalt 178 provdagar i R-EKL, ÖKL, UKL. 11 provdagar för särskilt rävprov och
6 stycken RR-Prov. Kommande säsongs fasta prov redovisades och beslut enligt
följande.
•
•
•
•
•
•

2-3/10 Klubbmästerskap, Vindeln, Jörn, Robertsfors
Elitklass, RR-Krav
9-10/10 Qvinnokampen, Lycksele
Int. Elitklass, Öppenklass 2 dagarsprov, Max 25 hundar
18-19/10 DM Distrikt 1, Fällfors
Elitklass, Kvalificerade hundar
22-23/10 Åseleprovet
Elitklass, Öppenklass
3-5/11 Stövar-SM Hare, Lövånger
Elitklass, Kvalificerade hundar
27-28/11 Ostprovet, Burträsk
Int. Elitklass, Öppenklass i mån av plats. Max 15 hundar

Aktuell domarlista för 2021 innehåller en del domare som denna höst måste döma
eller delta vid ett kollegium för att behålla sin auktorisation. Provledare i varje region
kontaktar vederbörande för att delge detta.
En höjning av domararvodet till 300 kr/provdag kommer att föreslås till årsmötet.
De digitala kollegium som vi haft under hösten 2020 kommer vi att fortsätta med. Det
har fungerat utmärkt och det är ju första hösten som vi prövat detta. En del
förändringar kommer vi dock att genomföra inför kommande säsong. Förra säsongen
hade vi kollegium som täckte hela länet. Och där deltog bara provledarna och
ansvariga i klubben. Här bör vi försöka att dela upp detta på de provområden som vi
har för att också få med de domare som dömt. Och att även låta nya domare och de
domare som vill få delta. Detta är viktigt och här bör då de som håller i kollegiet
upprätta en närvarolista.
Att få fler domare att döma diskuterades livligt och detta är en svår nöt att knäcka.
Men här måste vi hjälpas åt för att få en bättre spridning av domardagarna. Så att det
inte blir en domare som dömer hälften av alla prov i en region. Framför allt nyblivna
domare måste få möjligheten att döma. Och det rör sig ju inte om så många nyblivna
domare per säsong så det borde väl gå att få till. Ett problem med detta är ju det korta
anmälningsförfarandet som vi har för rörliga prov. Detta innebär att det blir svårt för
provledarna att göra någon förändring vad gäller domare. Men många skickar ju in sin
anmälan långt innan tänkt provdag. Där kan man ju som provledare kontakta
hundägaren och förklara hur det ligger till. Dessa domare behöver döma och att då de
domarna är vidtalade innan säsongen.
Avslutningsvis var det förslaget på ändringar i drevprovsreglerna från distrikt 1. Och
där var nog de flesta nöjda över förslaget.

