Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2019-03-18 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Sven Granström (SG), Anders Riddaregard (AR), Stig Bertilsson
(SB) och Folke Johansson (FJ) sammankallande.
Ej närvarande: Björn Aspelin (BA),

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.
FJ påpekade angående punkt 14 i detta protokoll att Arrangörer för de olika Mästerskapen inför
kommande års säsonger (dvs 2020/21 och framåt) måste presenteras tidigare än vad som görs för
närvarande. Gärna före 1/10.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna
6. Viltspårsfrågor
GR informerade om vänskapskampen, vi skickar 4 ekipage.
GR informerade om viltspårsprogrammet för 2019. (Bilaga 1)

7. Kommande säsongs tävlingar
- Klöv-SM
FJ informerade att ingen klubb inom region Mitt har tagit på sig att arrangera Klöv-SM. Vissa
kontakter har skett med Värmland/Dal men nu har vi erhållit definitivt besked att dom ej kan/vill
genomföra Klöv-SM.
För att kunna ändra turordningen om vem som skall arrangera Klöv-SM måste det, på grund av
att tävlingens statuter är beslutade av BF 2018 bli ett fullmäktigebeslut.
Beslut enligt GR förslag att skicka ut ett skriftligt förslag för omröstning till BF-delegater om att
BCS/JpK kan besluta om arrangör oavsett regiontillhörighet. FJ och SG formulerar brevet till
delegaterna.
8. Ekonomisk ersättning vid våra tävlingar
FJ redovisade vilken ekonomisk ersättning dreverklubben och bassetklubben ger deltagande
hundägare vid större tävlingar. De erhåller inga ersättningar från centralt håll.
Jpk återkommer med förslag på hur vi skall se på ersättningar framöver vid våra tävlingar.
9. Drevprovsredovisning hittills under säsongen
Samtliga drevprov från säsongens är insända till FJ. Alla prov insända till SKK. Sammanställning
pågår av listor för årets bästa hundar mm.
10. Verksamhetsberättelse 2018
FJ håller på sammanställa verksamhetsberättelsen och när den är klar skickas den ut till Jpk
och BCS.

11. Övriga frågor
a) SKK Jakthundskommitté har skickat ut en påminnelse om regelrevidering som skall gälla från 1/7
2022. Kontaktperson från SKK är Henrik Barnekow. Mer information är att vänta.
b) Nordiska Mästerskapen
SG redovisade en preliminär budget från NbBlK för arrangemanget.
c) Utländska domare
Om man vill nyttja utländska domare skall förfrågan gå från respektive lands kennelklubb till SKK.

12. Nästa möte
Nästa möte 25 april kl 19.00

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/

Bilaga 1
Information Viltspår
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 klubbens
hemsida.
Kopia av protokoll och skogskort för prov som varit under månaden skickas till undertecknad 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 annonsering. 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.
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.

Jag är tacksam om ni ganska omgående lämnar uppgifter till mig under vilken tid ni tänker anordna
era viltspårprov under 2019.
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

