Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2018-03-08 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Bo Ynger (BY), Sven Granström (SG), Stig Bertilsson (SB) och Folke
Johansson (FJ) sammankallande. Ej närvarande: Björn Aspelin.
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.
Lades med godkännande till handlingarna
6. Viltspårsfrågor
GR informerade om ytterligare ett LA som ska komma igång med viltspår, Västerbotten, där
Katarina Konradsson är ny viltspårdomare. Göte redovisade skrivelse med information om regler
och prov för viltspår som kommer att skickas ut till LA. Ny information som skall uppdateras på
hemsidan sker genom GR försorg.
Beslut: JPK godkände förslaget till informationsskrivelse för genomförande av Viltspår (Bilaga 1)
7. Pågående Drevprovsäsong
En del klubbar har fortfarande ej redovisat klart sina drevprov. Hittills är 345st prov redovisade.
Prognosen från FJ är uppemot 400st prov.
8. Verksamhetsberättelser 2017
FJ redogjorde för verksamhetsberättelsen, kvarstår att fylla i korrekta siffror efter att alla prov är
redovisade. Efter det skickas den ut till Jpk för godkännande. Måste vara klart innan utskick
tillsammans med övriga BF-handlingar.
9. Ansökan Internationellt Drevprov
Mall har framtagits för ansökan och ett dokument för arbetsgången vid ansökan. Arbetsgång och
anökningsmall bifogas protokollet. (Bilaga 2).
10. SM 2018, arrangör (reg Mitt i Tur)
FJ redovisade att region Mitt är arrangör. BY meddelade att SM skall arrangeras 3 – 4 december,
återkommer om vilken LA som skall arrangera.
11. NordM 2018, deltagare, arrangör.
Finland är arrangör och tävlingsort är Lahtis den 24 – 25 november, svenska deltagare blir
Hattbergets Hera, Dino, Norhams Dixon och reserv Baskemöllas Aija. Sven Granström föreslås
som lagledare
12. BF 2018
 Motioner
FJ informerade om inkomna motioner till BF.
JPK skall svara på motion om Sten Perssons Minne



Jpk efter BF
FJ ville att regionerna skulle komma in med förslag till regionrepresentanter till Jpk efter
BF

13. Övriga frågor
 Funderingar från BY
BY undrade om poängen för Riksdiplomet kunde användas vid Småhunds-SM


Domare vid Beagle SM
BY anser att Beagledomare skall döma vid SM

13. Nästa möte
FJ kallar vid behov till nästa möte

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/

SVENSKA BEAGLEKLUBBEN

Bilaga 1

Associerad med Svenska Kennelklubben

Information Viltspårregler
Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av
skadat eller dött klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för
praktiskt eftersök.
En ny provsäsong för våra viltspår börjar snart.
Arrangör respektive domare är skyldig att vid officiella viltspårprov använda det nya provprotokoll som
utfärdats av SKKs Jakthundskommitté (finns att rekvirera från SKKs kansli eller ladda ner från www.skk.se).
För Beagle som startar på viltspårprov gäller det skogskort som finns på Beagleklubbens hemsida.
Kopia av protokoll och skogskort för prov som varit under månaden skickas till viltspåransvarig i början av
nästkommande månad.

Ordinarie viltspårprov
Ett ordinarie prov ska vara utlyst i förväg i klubbens tidning eller webbplats med dag och plats angiven och i så
god tid att det når ut till medlemmarna i god tid innan anmälningstidens utgång. Väljer arrangören att begränsa
antalet deltagare ska detta framgå av provets utannonsering. Ett ordinarie prov kan arrangeras under maximalt
1 - 4 dagar. Hund kan endast startas en gång per provtillfälle.

Rörligt viltspårprov
Prov som genomförs på tid och plats som fastställs av arrangerande specialklubb. Provdag ska vara fastställd
minst fem dagar före start. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte
starta mer än en gång samma dag. Ett rörligt prov kan vara upp till maximum en kalendermånad.
Anmälan ska göras till viltspåransvarig inom respektive lokalavdelning. Viltspåransvarig fördela sedan
anmälda hundar till domare.

Domare
Domare är skyldig att följa god domaretik och inte bedöma hund som denne äger/ägt eller är/varit delägare i
eller tränat de senaste sex månaderna.
Vid provformen rörligt viltspårprov äger domaren rätt att starta egen hund på annan dag än då tjänstgöring sker.

Spåret
Om samma spår används flera gånger ska det vara minst 10 dygn mellan användningstillfällena.
Jag är tacksam om ni ganska omgående lämnar uppgifter till mig under vilken tid ni tänker anordna era
viltspårprov under 2018.
Vi har en tävlan om årets bästa viltspårhund och då krävs det att lokalavdelningar arrangerar ordinarie prov eller
gör det i samarbete med en annan rasklubb.

Statuter för årets Bästa Viltspårhund
Minst tre starter i öppen klass med tre olika domare, varav minst en start vid ett ordinarie spårprov.
Har du frågor finns jag på tfn 036 – 616 95 alt 0708 - 26 16 95 eller mail gote.roman@telia.com
Hälsningar

Göte Roman
Viltspåransvarig

Bilaga 2

Arbetsgång vid ansökan och redovisning Internationellt drevprov (CACIT)
Det är Svenska Beagleklubben som ansöker om provet och LA som är genomförande klubb.

1. Ansökan skall vara Jaktprovskommittén tillhanda 8 ½ månad före provdatum.
Ansökan skall lämnas på blankett som finns på klubbens hemsida (fyll i fält markerad med *).
2. Vid uttag av TTF-nummer hos SKK för provet anges specifikt att detta prov är Int. Drevprov.
3. Efter genomfört prov skall drevprovsredovisning göras i enlighet med ordinarie Arbetsgång för
redovisning av drevprov och vara Central Redovisare tillhanda inom en månad efter provets
genomförande.
4. Kostnad för ansökan om Internationellt drevprov är 15 euro, dessutom tillkommer en kostnad
på 15 euro per utdelat CACIT efter godkännande av FCI.
5. För provets genomförande gäller våra drevprovsregler och speciellt beaktas pkt 4.3.3 i
drevprovsreglerna.

Jaktprovskommitten
Svenska Beagleklubben

SKK Tävlingsavdelning
Att: Håkan Ericson
163 85 SPÅNGA
Ansökan om internationellt drevprov för Beagle
Discipline

Hounds of the 6th group
National

Type of event

Competion for dogs

Regulation

Hunting test roules for Alpenländische Daschsbracke, Basset,
Beagle and Drever.

Country

Sweden

Venue *
Starting date *
Duration (Days) *
Name of the organizer Svenska Beagleklubben
Website
Official name of the
event *
Number of awards *
Datum

……………………….
Folke Johansson
Jaktprovskommitten
Svenska Beagleklubben

www.svenskabeagleklubben.com

