Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2017-12-11 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Bo Ynger (BY), Sven Granström (SG), Björn Aspelin och Folke
Johansson (FJ) sammankallande. Ej närvarande: Stig Bertilsson (SB). Under pkt 6 deltog Camilla
Gääw och under pkt 7 Inga-Lill Håkansson.
1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Sven Granström valdes till sekreterare
3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
Samtliga valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
GR informerade att från mötesprotokollet 170829 pkt. 11, förslag avseende rekommendationer
för lämplig Rå/ Hjorthund. Godkändes ej av BCS utan vi skall följa gällande drevprovsregler. Efter
det lades protokollet till handlingarna.
6. Alternativt SM (Arbetsgruppens förslag)
GR redovisade det utsända förslaget. Vissa ändringar gjordes i förslaget efter diskussioner inom
JpK. Förslaget skickas med som Bilaga 1 i protokollet. Efter föredragning vid nästa BCS möte skall
förslaget skickas ut som ett förslag till LA för att sedan beslutas vid vårens BF.
7. Viltspårsfrågor
GR tog upp att reglerna för anmälan och genomförande av viltspår efterlevs dåligt och därför
bör Jpk ge ut riktlinjer till LA.
Beslut: GR och Inga-Lill utarbetar förslag för detta och återkommer till Jpk.
GR redovisade antalet viltspår innevarande år, 211 starter (222 st 2016) och av dessa är 53
starter av beaglar (47 st 2016).
8. SM 2017
BA rapporterade från arrangemaget, bra boende och mat. Bra och viltrika provmarker däremot
var vädret inte med SM arrangören. Utöver BA rapport finns en rapport om SM på hemsidan.
9. NordM 2017
BY var lagledare och informerade från Nordiska Mästerskapet, vinnare av mästerskapet blev en
finsk hund. Finska placeringar 1, 4, 7. Svenska placeringar 3, 5, 8. Norska placeringar 2, 6, 9.
Öppen lottning, kollegiet dag 1 öppet och dag 2 stängt. Sammanfattningsvis ett bra
arrangemang. BY kommer med en utförlig rapport i nästa nummer av beagletidningen.
10. Småhunds-SM 2017
GR och FJ informerade från Småhunds-SM, ett bra arrangemang med nöjda deltagare. FJ
informerade om regelverket för Småhunds-SM. Våra tre deltagande beaglar gjorde mycket bra
resultat. Frågor har inkommit om hur dubbel 1:a på hare kunde komma så långt ner i prislistan.
FJ har skrivit ner synpunkter om detta i Bilaga 2 ( ”Angående Tävlingsreglementet vid SmåhundsSM 2017”) som bifogas protokollet. Vid summering av årets Småhunds-SM konstateras att det
finns en del förändringar som bör göras, bl.a kommer regelgruppen för Småhunds-SM att göra
en översyn av reglerna till nästa år.
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11. Innevarande drevprovssäsong
Fram till dagens datum finns 123 prov redovisade. Viktigt att alla LA följer reglerna för
redovisning av proven enligt utsänt dokument ”AREBETSGÅNG DREVPROVSREDOVISNING”.

12. Övriga frågor
a) BY meddelade om att de glaspriser för SM som köpts in genom hans försorg nu är slut. Hans fråga är
om han skall beställa nya, förslagsvis 4 uppsättningar? Frågan lyfts till BCS för beslut.
b)BY tycker att vi skall ta fram standar för att kunna överlämna till arrangerande klubb vid Nordiska
Mästerskap samt vid olika typer av uppvaktningar, bl.a LA.
c) BY föreslog att regler för uppvaktning av föreningar och enskilda bör tas fram.
d)BY frågade varför vi ej är representerade i Europapokalen. FJ föreslog att BY:s LA skriver en motion
till nästa BF.
13. Nästa möte
FJ kallar när behov uppkommer.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SBIK/BCS
Vid protokollet

Justeras

Sven Granström

Alla i gruppen

/Sven Granström/

/FJ/GR/BY/BA
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Bilaga 1
Svenska Beagleklubbens Uttagnings- och Tävlingsregler
Klövvilts-SM
Förslag, december 2017/JpK
Uttagningsregler
Kvalificering
Varje lokalavdelning erbjuds att komma till start med en hund. Detta för att så många som
möjligt ska ges chansen att kvalificera sig. Uttagningen sker baserat på föregående års resultat.
Totalt 14 hundar kan delta i provet.
Hundar från resp LA tages ut enligt LA:s uttagningskriterier. Hund bör ha startat minst två
gånger och ha minst ett prisdrev per start. En av starterna bör ha varit inom egen
lokalavdelning. Ett av prisdreven kan få vara taget i Ukl.
Drevdjur
Klövvilt så som det är definierat i Drevprovsreglerna

Arrangemang
Varje region får ansvaret att vart 3:e år arrangera provet. Regionen bestämmer inom sig
vilken/vilka av regionens LA som ska ha huvudansvaret.
I arrangemanget deltagande Lokalavdelningar sänder ett hundekipage plus en domare, detta för
att underlätta för arrangerande LA.

TÄVLINGSREGLER
Fullmäktige
Svenska Beagleklubbens centralstyrelse utser genom delegering till Jaktprovskommittén
fullmäktige till SM.

Provform
Klövvilt-SM avgörs som ett endagsprov, Öppen klass.

Poängberäkning för SM.
Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna. Utöver detta delas det ut SM-poäng enligt
följande.
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SM-poäng.
1:a pris klövvilt
2:a pris klövvilt
3:a pris klövvilt

30 SM poäng
15 SM poäng
9 SM poäng

Drevtid på klövvilt mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 SM poäng /minut under följande
förutsättningar:
Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat 20 min ges poäng på
total drevtid mellan 1 och 44 minuter.
Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 44 minuter ger SM-poäng.
Drevtid på klövvilt mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 SMpoäng/minut.
Drevtid på klövvilt mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 SM poäng/minut.
Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.
I de fall hundföraren väljer att erövra 1:a pris genom att slå samman två 60 min drev enligt kap
5.4.2 i Drevprovsreglerna maximeras SM-poängen till 30 poäng för dessa två drev. OBS! Inga
extra SM-poäng kan tillgodoräknas för drevtider utöver 60 min/drev vid denna typ av
sammanslagning av drevtider.
Eftersom drevprovsreglerna föreskriver att prov skall avbrytas då två 1:a pris erövrats
MAXIMERAS SM-poängen till 60 poäng, oavsett om hunden under provdagen gjort så
många drev som varit värda SM-poäng att summan blivit större än 60 SM-poäng.

SLUTPOÄNG
SM-poängen och Egenskapspoängen läggs sedan ihop till en Slutpoäng enligt följande: SMpoäng enligt ovanstående beskrivning + Egenskapspoäng.
Vid lika Slutpoäng vinner hund med högsta poäng enligt följande rangordning:
 Högst Egenskapspoäng.
 Högst poäng i moment 8, Samarbete.
 Högst poäng i moment 6, Skall/Hörbarhet
 Högst Skallfrekvens
 Yngsta hunden

RÄV ELLER HARE.
Prisdrev på RÄV eller HARE redovisas i vanlig ordning på drevprovsprotokollet som officiell
merit. Dreven har dock inget värde i SM-tävlingen. Vid dessa tillfällen skall två protokoll
skrivas, ett ordinarie och ett SM-protokoll. I SM-protokollet skall bortses från allt som hör
ihop med det aktuella räv- eller hardrevet.
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Bilaga 2
Angående Tävlingsreglementet vid Småhunds-SM 2017
När beslut var taget mellan de fyra klubbarna, basset beagle drever och tax, att göra en nystart
av Småhunds-SM som ett officiellt prov med stambokförda resultat bildades en arbetsgrupp
med representanter för samtliga rasklubbar. Arbetsgruppen delades in i två grupper, en grupp
för det praktiska arrangemanget (förläggning, provmarker, domare etc.) och en grupp som
skulle ta fram regler för tävlingen. SBlK´s representanter i dessa grupper har varit Göte Roman
i arrangemangsgruppen och undertecknad i regelgruppen.
Regelgruppens arbete resulterade i ett dokument som i sin helhet bifogas denna skrift. Dessa
tävlingsregler bifogades inbjudan som gick ut till samtliga klubbar ca 2 månader innan
tävlingen. Den första utgåvan av reglerna lades också ut på SBlK´s hemsida i början av augusti.
Samtliga detaljer angående hur tävlingspoängen beräknas framgår där.
Eftersom en del reagerat på att en hund som tagit 1+1 Hare inte slår en hund som tagit 1+1
Rådjur kommer här en förklaring till hur detta kunde inträffa.
Totalpoäng i tävlingen bestäms genom att summera två delar:
1. En del som beror av de utdelade egenskapspoängen, kallad ”Normerad
Egenskapspoäng”. Hade samtliga klubbar haft samma regelverk hade denna del inte
behövts, man hade då kunnat räkna med de utdelade egenskapspoängen rakt av. För att i
möjligaste mån eliminera skillnaderna mellan regelverkens poängsättning gjordes denna
omräkning. Detaljerna i denna beräkning framgår av ”Regler Småhunds-SM 2017”, se
nedan.
2. En del som beror av de uppnådda priserna och drevtiderna, pris- och minutpoäng kallad
”SM-poäng”.
Genom detta sätt att räkna kunde ”Normerad Egenskapspoäng” få ett numeriskt värde som var
betydligt högre än det numeriska värdet på SM-poängen. Detta betyder i klartext att värdet av
de utdelade egenskapspoängen blev mera utslagsgivande än värdet av SM-poängen vilket var
orsaken till att dubbelpris på rådjur i flera fall slog dubbelpris på hare eftersom ekipaget med
dubbelpris på hare hade tilldelats lägre egenskapspoäng.
I de på ett tidigt stadium utskickade tävlingsreglerna finns på sista sidan ett antal beräkningsfall
där detta förhållande klart kan ses. Tyvärr har ingen reagerat på detta.
Regelgruppen kommer att göra en översyn av tävlingsreglerna till kommande års tävling, där
framförallt ovan relaterade förhållande kommer att belysas.
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SBlK/Folke Johansson, sammankallande i regelgruppen för Småhunds-SM.

Regler Småhunds-SM 2017
Deltagande klubbar
SBaK, SBlK, SDK och SVTK

Fullmäktige
Utses gemensamt av klubbarna före varje tävling. Fullmäktige leder kollegiet.

Provform
Officiellt prov, öppen klass, med gällande drevprovsregler för respektive ras.

Poängberäkning för SM
Totalpoäng i tävlingen sammansätts av:
Normerad Egenskapspoäng + SM-poäng.

Normerad Egenskapspoäng
Egenskapspoäng sätts helt enligt drevprovsregler för respektive ras. I det officiella provet är det
dessa poäng som redovisas till SKK.
För att i tävlingen göra egenskapspoängen jämförbara mellan raserna beräknas en:
Normerad Egenskapspoäng =100*EP/Max EP.
EP = av kollegiet fastställd egenskapspoäng korrigerad enligt nedan:
 Poängskalan för Tax är i reglerna för Taxklubben satt till 1-6 för respektive egenskap,
för de övriga raserna är poängskalan satt till 0-5. För att göra Normeringen likvärdig
korrigeras EP för Tax genom att minska summan med 10.
 Vid poängsättning för Basset, Beagle och Drever kan i vissa situationer tilldelas KEB
(=Kan Ej Bedömas) för ett eller flera moment. Eftersom Tax inte har liknande upplägg
(i de fall vissa moment ej kunnat bedömas men ändå pris utdelats ger man där 3 EP)
kompenseras eventuella KEB för Basset, Beagle och Drever genom att beräkna
Normerad Egenskapspoäng enbart för de moment som inte tilldelats KEB.
För Basset, Beagle och Drever:
I beräkningen används de EP som utdelats.
Normerad Egenskapspoäng =100*EP/(Max EPBa,B,D-antal KEB*5)
För Tax:
I beräkningen används de EP som utdelats minskat med 10.
Normerad Egenskapspoäng =100*(EP-10)/(Max EPTax-10).
Max EPBa,B,D = 45 för Basset, Beagle och Drever.
Max EPTax = 60 för Tax.
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SM-poäng.
SM-poäng = Prispoäng + Minutpoäng.

För SM-poäng gäller:
Eftersom drevprovsreglerna för samtliga raser föreskriver att prov skall brytas då två 1:a pris
erövrats MAXIMERAS SM-poängen till 60 poäng för två 1:a pris på Hare alt Hare/Kanin,
54 poäng för 1:a pris på Hare/Kanin kombinerat med 1:a pris på Rå/Räv/Hjort samt 48 poäng
för två 1:a pris på Rå/Räv/Hjort.
 I de fall hunden erövrat två 1:a pris tillgodoräknas inga Minutpoäng för ev. ytterligare
drev (t.ex. om hunden börjar med ett eller flera andra/tredjepris och sedan tar två 1:a pris
så görs ingen beräkning av Minutpoäng för dreven utöver 1:a prisdreven).
 I de fall en hund INTE tagit två 1:a pris utan tagit ett antal pris av olika valör (1:a-, 2:aeller 3:e-pris) och summan av SM-poängen (Prispoäng +Minutpoäng) för dessa
överstiger 60, 54 eller 48 poäng så begränsas även här maximala SM-poängen till 60,
54 eller 48 poäng.

Prispoäng.
Prispoäng HARE (och Kanin för Tax)
Prispoäng på RÅ/RÄV/HJORT:
1:a pris
30 poäng
1:a pris
24 poäng
2:a pris
15 poäng
2:a pris
12 poäng
3:e pris 9 poäng
3:e pris
7,2 poäng
Om det i det officiella provet slås samman 2 st 2:a pris till ett 1:a pris räknas det i tävlingen som
2 separata 2:a pris på respektive djurslag.

Minutpoäng.
Minutpoäng FÖR DREVER och BEAGLE PÅ HARE:
Drevtid mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 poäng /minut under följande förutsättningar:
Då inget prisdrev (oavsett djurslag) finns i botten: Då Drevtid passerat 20 min
ges poäng på total drevtid mellan 1 och 44 minuter.
Då prisdrev (oavsett djurslag) finns i botten: Drevtid mellan 1 och 44 minuter
ger poäng.
Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 poäng/minut.
Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 poäng/minut.
Drevtid över 90 minuter ger inga extra poäng.
Minutpoäng FÖR BASSET PÅ HARE:
Drevtid mellan 1 och 29 minuter, ger 0,3 poäng /minut under följande förutsättningar:
Då inget prisdrev (oavsett djurslag) finns i botten: Då Drevtid passerat 20 min
ges poäng på total drevtid mellan 1 och 29 minuter.
Då prisdrev (oavsett djurslag) finns i botten: Drevtid mellan 1 och 29 minuter
ger poäng.
Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 31-44 minuter ger 0,4 SM-poäng/minut.
Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 46-59 minuter ger 1 SM poäng/minut.
Drevtid över 60 minuter ger inga extrapoäng.
Minutpoäng på RÅ/RÄV/HJORT för BASSET/BEAGLE/DREVER beräknas genom att
multiplicera minutpoäng enligt ovan med 0,8.
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Minutpoäng FÖR TAX PÅ HARE/KANIN:
Drevtid mellan 1 och 19 minuter, ger 0,45 poäng /minut under följande förutsättningar:
Då prisdrev (oavsett djurslag) finns i botten: Drevtid på hare/kanin mellan 1
och 19 minuter ger poäng.
Drevtid på hare/kanin mellan 3:e och 2:a pris, 21-29 minuter ger 0,60 poäng/minut.
Drevtid på hare/kanin mellan 2:a och 1:a pris, 31-45 minuter ger 1 SM poäng/minut.
Drevtid över 45 minuter ger inga extrapoäng.
Minutpoäng FÖR TAX PÅ Rå/Räv/Hjort:
Drevtid mellan 1 och 29 minuter, ger 0,24 SM poäng/minut under följande förutsättningar:
Då inget prisdrev (oavsett djurslag) finns i botten: Då Drevtid passerat 20 min
ges poäng på total drevtid mellan 1 och 29 minuter.
Då prisdrev (oavsett djurslag) finns i botten: Drevtid mellan 1 och 29 minuter
ger SM-poäng.
Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 31-44 minuter ger 0,32 poäng/minut.
Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 46-59 minuter ger 0,8 poäng/minut.
Drevtid över 60 minuter ger inga extrapoäng.

SLUTPOÄNG
Slutpoäng beräknas enligt följande:

Slutpoäng = Normerad Egenskapspoäng + SM-poäng




Vid lika poängställning vinner hund med högsta Normerade Egenskapspoäng.
Vid lika poäng där vinner hund med högst Egenskapspoäng på Skallmomentet.
Vid lika poäng även där vinner den yngsta hunden.

Regelkommittèn, 2017-05-03, rev 20171026:
-SBaK/Ingemar Olofsson, SBlK/Folke Johansson, SDK/Ronny Westin, SVTK/Carina Olsson

8

Beräkningsexempel:


Beagle (el Drever): 1 Rå + 35 min Rå; 2 Ha, 70 min; Räv 30 min. EP: 40
Norm EP: 40/45*100=88,89; SM-poäng: 24 + 15 +
(35*0,2*0.8)+(10*0,5)+(30*0,2*0,8)=54,40 >54  TOTAL poäng = 88,89+54,0=142,89



Beagle (el Drever): 1 Rå + 35 min Rå; 2 Ha, 70 min; Räv 30 min. EP: 36, 1 st KEB
Norm EP: 36/(45-1*5)*100=90,0; SM-poäng: 24 + 15 +
(35*0,2*0.8)+(10*0,5)+(30*0,2*0,8)=54,40 >54  TOTAL poäng = 90,0+54,0=144,0



Beagle (el Drever): 1 Rå; 1 Rå. EP: 43
Norm EP: 43/45*100=95,56; SM-poäng: 24+24 + 0 =48  TOTAL poäng =
95,56+48=143,56



Basset: 1 Rå + 25 min Rå; 3 Ha, 40 min; Räv 28 min. EP: 39
Norm EP: 39/45*100=86,67; SM-poäng: 24 + 9 +
(25*0,3*0.8)+(10*0,4)+(28*0,3*0,8)=49,72  TOTAL poäng = 86,67+49,72=136,39



Tax: 1 Rå + 15 min Rå; 2 Ha, 40 min; Räv 28 min. EP: 53
Norm EP: (53-10)/(60-10)*100=86,00; SM-poäng: 24 + 15 +
(15*0,24)+(10*1,0)+(28*0,24)=59,32 >54  TOTAL poäng = 86,00+54,0=140,00



Basset: 1 Rå; 1 Ha. EP: 42
Norm EP: 42/45*100=93,33; SM-poäng: 30*0,8 +30 + 0=54  TOTAL poäng =
93,33+54=147,33



Tax: 1 Rå; 1 Ha. EP: 56
Norm EP: (56-10)/(60-10)*100=92,00; SM-poäng: 24 + 30 + 0=54  TOTAL poäng =
92,00+54=146,00



Beagle (el Drever): 1 Ha; 1 Ha. EP: 43
Norm EP: 43/45*100=95,56; SM-poäng: 30 + 30 + 0=60  TOTAL poäng =
95,56+60=155,56



Basset: 1 Ha; 1 Ha. EP: 42
Norm EP: 42/45*100=93,33; SM-poäng: 30 +30 + 0=60  TOTAL poäng =
93,33+60=153,33
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