Från Jämtland-Härjedalens beagleklubb:

Ungdomssatsning – Framtiden jägare
Bakgrund
For dagens och morgondagens ungdomar finns en bred flora av fritidsintressen att välja emellan.
Jakt, jakt med hund och specifik jakt med drivande hund måste synliggöras, marknadsföras och
kanske till viss del anpassas för att fånga upp våra ungdomar, framtidens jägare. SKK har sin klubb för
ungdomar upp till 25 är som heter Sveriges Hundungdom. Hos Jägareförbundet heter satsningen Ung
Jägare. Det pågar en hel del aktiviteter och diskussioner ute i våra lokalavdelningar på temat
ungdomar, parallellt med exempelvis rovdjursfrågan en av vara viktigaste framtidsfrågor.

Motionen
Föreslår att fullmaktige ger BCS i uppdrag att vara sammanhållande i en tydlig, synlig och fokuserad
ungdomssatsning i första hand fram till BF 2014 då lämpligen en större utvärdering görs.

Diskussions- och idé underlag
Detta avsnitt är ett komplement till Motionen och syftar till att ge BCS ett första idé underlag från
Jämtland-Härjedalens Beagleklubb avseende ungdomssatsning. Naturligtvis i första hand relevant om
fullmaktige bifaller motionen ovan och då bör även övriga LA ges möjlighet att inkomrna med idéer
och uppslag.
•

En del i ungdomssatsningen ar lämpligen att samla ett antal ungdomar för att höra deras syn på
vad som skulle göra att ungdomarna väljer Beagle och drivande jakt som fritidsintresse.

•

Mål bör formuleras och pengar bör avsättas.

•

Breda samarbeten är sannolikt en framgångsfaktor. SKK, Jägarorganisationerna,
Lantbruksskolorna o c h arrangörer av Jägarexamenskurser som några exempel.

•

Ungdomssatsningen bör organiseras med representation på LA alternativt Regionnivå med BCS
som sammanhållande.

•
•

Nyttjande av sociala medier bör övervägas.
Ungdomssatsningen bör vara synlig, tydlig och lättillgänglig på LA's hemsidor, SBLK's hemsida
samt i Beagletidningen. Alla de lokala initiativen kan med fördel finnas både på LA's hemsida
samt samlade på SBLK's hemsida. inte minst som en inspirationskalla för oss LA.

Motionen antagen på Styrelsemöte i Jämtland-Härjedalens Beagleklubb 2011-12-21.
Kent Karlstrand

Ordförande, Jämtland-Härjedalens Beagleklubb

BCS svar på Jämtland-Härjedalens BlK:s motion om Ungdomssatsning – framtidens jägare.
J-HBlK:s motion berör en av de viktigaste frågorna för de drivande hundklubbarna idag, vid
sidan av de om rovdjuren. BCS instämmer självklart i allt väsentligt med det som J-HBlK
framför i sin motion. För beaglens framtid som drivande hund i Sverige behöver de här
frågorna hanteras nu och på ett bra sätt.
Däremot är SBlK:s resurser dessvärre inte jämförbara med de motsvarande inom Svenska
Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Svenska Kennelklubben. De senare har stora
kanslier med avlönad personal som gör arbetet. SBlK däremot drivs helt av ideella krafter.
Enda inkomstkällan centralt i SBlK utgörs av en mindre andel av medlemsavgifterna från LA.
BCS har som sin uppgift att bevaka rasens övergripande frågor som rasstandarden,
regelverken för provverksamheten och utställningarna, samt för den övergripande
avelsrådgivningen, auktorisation av drevprovs- och viltspårprovsdomare, kontakterna med SKK
och de övriga specialklubbarna, information till olika instanser etc. BCS har också ansvaret för
utgivandet av och innehållet i klubbens medlemstidning Beagle, vars redaktion är knuten till
BCS. Den praktiska verksamheten, som arrangerandet av drevprov, viltspårprov, utställningar,
lokal avelsrådgivning till uppfödare, valphänvisning och t ex ungdomsarbetet, sköts istället av
våra 15 LA ute i landet.
BCS ser samtidigt möjligheten att någon av styrelsens ledamöter känner ett särskilt
engagemang i ungdomsfrågorna, och kunde tänka sig att vara idégivare och koordinator för
LA:s ungdomsarbete.

BCS anser därmed motionen för besvarad och föreslår BF att om möjligt rekrytera en
ungdomsansvarig till BCS.

