Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20111026
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Dick Wedin, Lars-Erik Laurén,
Johan Gustavsson, Inga-Lill Håkansson (t.o.m punkt 5).

1. Mötets öppnande
Classe öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg för punkt 6.
3. Val av justerare
Dick valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll
Resterande 8 prov från V-Dal: Classe har skickat in protokollen till SKK.
Klart.
Europapokalen: Stövare belade de fem första platserna. Bosse Ynger kom på
9-e plats och blev bästa beagle. Johan skriver en rapport till Beagle.
5. Viltspårprov
Mycket fler beaglar startar numera! 34 prov med beaglar är hittills
genomförda. Inga-Lill har fortfarande inget hört från Östsvenska. Hon
kontaktar Helene/ÖBlK snarast.
Inga-Lill ser ett problem med att från och med 2012 ta fram Årets Bästa
Viltspårhund eftersom de kommande protokollen inte kommer att innehålla
några egenskapspoäng.
Inga-Lill går ut och frågar LA hur man vill göra med denna fråga inför
kommande säsong.
6. Drevprovsredovisningen
Någotsånär under kontroll. Viktigt att hålla koll på att tiderna för
inrapportering från respektive LA innehålles.
7. Regelrevideringen
Telefonmöte har hållits 4 oktober. SvStK har haft problem att komma överens,
därför har arbetet stannat av lite, bl.a. fick det fysiska mötet 21-22 oktober
skjutas upp. Nytt telefonmöte kommer att hållas i nästa vecka och fysiskt möte
i vecka 45. Tidigaste datum för nästa remiss blir nu i bästa fall i slutet av
november.
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8. SKK´s kommande redovisningssystem
SKK vill starta en IT-grupp där 2 personer från regelrevideringsgruppen ingår.
Classe föreslår att Folke och Anders Dahlgren/Taxklubben skall delta. Frågan
tas upp och beslutas på kommande möte i Regelrevideringsgruppen och
meddelas sedan SKK.
9. Remissen angående Allround-SM
GBlK, ÖBlK, SsBlK och NnBlK positiva till förslaget. HBlK vill ha SM
vartannat år (allround resp hare). V-DBlK vill att ärendet skall utredas vidare.
Beslöts att föreslå att BCS skriver en motion till BF 2012 baserat på liggande
remissförslag.
10. Remissen Championatsbestämmelser
Fyra klubbar har svarat. Alla utom en är positiva. Alla de som är positiva anser
att kravet på D-cert i championatet för hare skall tas bort.
Beslöts att Dicks omarbetade förslag till championatsregler (bifogas här)
föreslås bli en motion från BCS vid kommande BF.
11. Övriga frågor
NbBlK har inte följt reglerna för internationella prov. Ett antal domare har
startat egna hundar på dessa prov. Beslöts att omvandla de felaktiga proven till
DP. NbBlK har tacksamt tagit emot detta förslag!
Anmälan till Sten Perssons minne: Föreslogs att från och med nästa säsong
skall tävlan om SP´s minne gälla alla hundar som startar inom en föreskriven
tidsperiod. Härigenom faller kravet på ”dubbel anmälan” bort.
12. Nästa möte
Classe kallar till möte när det är lämpligt.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

Folke Johansson/FOLKE JOHANSSON
Protokollförare
Dick Wedin/DICK WEDIN
Justerare

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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Förslag till nya Championatsregler utifrån de nya drevprovsreglerna.
Bakgrund!
Enligt vår rasstandard ska Beaglen vara en ensamdrivare på 3 djurslag, hare, rådjur och räv.
Det torde innebära att den med kvalité ska kunna driva de olika djurslagen. Det finns inget i
rasstandarden som säger att dessa förmågor ska enbart finnas i samma individ. Eftersom de
3 olika djurslagen kräver vitt skilda egenskaper hos en drivande hund för att vara
framgångsrikt vid praktisk jakt, kan det därför vara mycket svårt att i en och samma individ
nå dessa.
Av dagens drevprovsstatistik och utifrån nuvarande championatsbestämmelser framgår det
med all tydlighet att utvecklingen av goda beaglar för jakt på rådjur och räv inte lever upp
till formuleringarna i vår rasstandard.
För att utveckla beaglen som ras till en god jakthund på alla 3 djurslagen utifrån
kommande drevprovsregler föreslår därför BCS följande
1. Championatsreglerna ska precis som drevprovsreglerna i första hand understödja
ett gott avelsarbete. Därför är championatsreglernas viktigaste uppgift att
stimulera beagle ägare att starta på drevprov.
2. Det ska vara möjligt för uppfödare och beagleägare att specialisera sin(a) hund(ar)
på ett visst djurslag.
3. Eftersom beagle kan användas på 3 djurslag ska det också vara möjligt att i
championatet blanda alla tillåtna djurslag. (T.ex. rå. rå, räv eller räv. räv, hare osv.).
4. Det ska bara finnas ett Jaktchampionat, men som tydligt anger på vilket eller vilka
djurslag championatet vilar.
5. Om rådjurspris ingår i championatet skall ett drevcert ingå.
6. För ett rent Rådjurschampionat skall 2 drevcert ingå.

Utställningschampionat.
För att en hund ska kunna bli utställningschampion krävs att den har minst ett
förstapris på hare eller räv eller ett drevcert på rådjur.
Motivet för detta skulle vara att locka de idag som har enbart utställningsmeriter på sin
hund ut i skogen för jaktträning inför drevprovstart och därigenom kunna erövra ett pris
enligt ovan för att nå utställningschampionatet.

Ovanstående färslag till nya Championatsregler kommer att behandlas på
BF 2012.
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