Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 3/6 2012.
Närvarande: Lars-Eric Laurén, Dick Wedin, Claes-Göran Larsson och Folke
Johansson.
Frånvarande: Johan Gustavsson, Inga-Lill Håkansson
1. Mötets öppnande
Classe hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Godkändes i befintligt skick med tillägg för ”NbBlK-frågor” på Övriga frågor.
3. Val av justerare
Dick valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
5. Svar till SKK/JhK angående överklagan från NbBlK
Svar från BCS ordförande inskickat till SKK/JhK
6. Regelrevideringen
Trots påminnelse från Claes-Göran har svar endast kommit in från SsBlK,
NbBlK, ÖgBlK och ÖBlK. VBlK kommer med svar efter 10 juni.
Diskuterades samtliga inkomna svar. Classe sammanställer inkomna svar,
uppdelat på ”Beaglespecifika” punkter och övriga punkter, och skickar ut till
JpK innan Uppsala-mötet.
7. Domarkonferensen i Uppsala
Dick skickar ut deltagarlista och konferensmaterial till alla LA. 12 klubbar
kommer sannolikt att deltaga.
Domarkonferensmaterialet modifieras något och trycks i 150 ex.
8. Regionuttagning Mitt
Inget besked ännu, p.g.a. Johan inte närvarande. Classe kontaktar Johan
igen.
9. Småhunds-SM 2012
• Lagledare. Göte Roman.
• Hjortdrev. JpK vill inte ändra på de regler som tillämpas f.n.
• Uttagning av hundar. Classe tar fram ett förslag till Uppsalamötet.
10. Europapokalen 2012
Pelltorparns Billy enda hund som vill åka dit! Folke utsedd till
domare(temporärt!). Någon ytterligare tillfrågas som reserv (Classe
kontaktar lämpliga personer).
11. SM 2012
GBlK vill ha hjälp med domare. Ansvarig i reg Mitt ansvarar för detta.
12. NM 2012
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Sune Karlander lagledare. Ev. kommer Catharina dit.
13. NM 2013
Skall arrangeras av region Mitt 2013. Gotland, Älvkarleby alt. Marma är
möjliga orter.
NÅGON ANSVARIG I REGION MITT MÅSTE UTSES SOM TAR TAG I DESSA
FRÅGOR!!
14. Dispensansökan för släpp vid domarträff VbBlK
Classe frågar Catharina om hon vill hjälpa till att formulera en ansökan.
15. Övriga frågor
- På förekommen anledning diskuterades Dicks personliga skrivelse till
NbBlK.
- Drevprovsanvisningar från JpK:
Ändringar i Anvisningarna i enlighet med till protokollet bifogade
dokument. Anvisningarna ersätter nuvarande på hemsidan och bör tas
med i nästa nummer av Beagle.
16. Nästa möte
Beslutas senare.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut
som fattats kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

Vid Protokollet

Justerare

Folke Johansson/FJ

Dick Wedin/DW

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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Drevprovsanvisningar från JpK.
JpKs ambition är att i samspel med LA, i första hand tillsammans med aktuella
Fullmäktige, verka för att vi får en så likartad bedömning över hela landet som möjligt. Se
därför nedanstående anvisningar som ett led i denna ambition.
På hemsidans Jakt/Info sida, under rubriken Information från JpK, finns anvisningar om hur
man fyller i ett protokoll (”PM Resultatanvisningar” samt ”Anvisningar om samarbete och
lydnad). Ta del av det tillsammans med denna skrift! Vi rekommenderar även att ni studerar
Regelboken noggrant.
Kollegium och Fullmäktige.
Kollegiet och dess fullmäktige ansvarar för och fastställer prisvalör, samt att protokollen är
rätt ifyllda. Vid varje kollegium skall enkelt protokoll föras med uppgift om närvarande
domare och behandlade hundar. Kopior av originalprotokollen skall biläggas detta protokoll.
Dessa handlingar skall förvaras hos Fullmäktige till dess proven har redovisats till SKK.
Detta för att JpK tillsammans med aktuell Fullmäktige ska kunna föra en dialog kring
oklarheter och eventuella felaktigheter som eventuellt bör rättas till. Kontakter med domare
görs av fullmäktige.
Tidtagning och tidtagning upphör.
Här syndas det mycket. Tidtagningen upphör vid drevets sista skall alternativt när 90 minuters
drevtid uppnåtts. Inte när hunden kopplas. Tiden mellan Upptag och Tidtagning upphör skall
vara lika lång som summan av drevminuter + tapptid om du har gjort rätt.
Kolla alltid att detta stämmer innan du presenterar ditt protokoll för kollegiet.
Losstiden.
Losstid är tiden mellan första släpp och provets avbrytande vid sista koppling/provtidens slut
efter 7 timmar. Prov/Losstiden kan alltså inte överstiga 420 minuter. Losstiden minskas sedan
med de minuter som hunden varit kopplad under dagen.
Märk här att om hunden enbart är s.k. ”munkopplad” så räknas den som kopplad.
Märk också att för Beagle gäller att för godkänt prisdrev skall hunden vara loss i minst
5 timmar.
Okänt drevdjur.
Vid enbart drev på okänt under provdagen skall momenten 3-7 inte bedömas.
Söket.
Söket kan vara svårt att bedöma på viltrika marker, där slag så att säga kommer slag i slag.
För att rätt bedöma hundens sökvalitéer bör man som domare ha fått så pass mycket söktid
att man med gott samvete kan bedöma alla delar i söket.(Tänk på att det ofta kan vara svårt
att bedöma när söket övergår i slag). Annars sätt 3 kod 9.
Upptag.
JpK föreslår, att om hunden inte fått upp eller enbart drivit okänt under provdagen så sätter
man inte högre än 2 Ep i upptag.
Delmomenten 3-5 vid korta, ej prisvärda drev.
Vid korta ej prisvärda drev kan det vara svårt att ha underlag för en hunds drevkvalitéer.
Regelboken rekommenderar därför att vi bör begränsa poängsättningen till högst 3 Ep. Sätter
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vi högre Ep ska vi vara säkra på att fog finns för detta utifrån de kriterier Regelboken anger
för respektive Ep-nivå. Jämför också vad som står under sänkning av prisvalör på sid. 19.
Högre Ep än 3 i detta avseende skall kommenteras under drevförlopp.
Samarbete.
OBS! För att sätta högre betyg än 3 Ep i samarbete krävs att hunden drivit tillåtet drevdjur
under provdagen och i normalfallet presterat en självständig återgång. Enda undantag vid
enbart ett drev där hunden kopplats på löpan eller kallats in från drev.
Lydnad.
För 4 Ep eller högre krävs (se boken sid. 34) att hunden både kunnat kallas in från sök eller
slag och kopplats på drevlöpan.
OBS! Det krävs alltså drev och koppling på drevlöpan för att kunna sätta 4 Ep.
Om man sätter högre Ep än 3 i dessa moment (8 och 9) ska man koda och i provberättelsen
göra en notering som t.ex. självständig återgång från tappt, kallats in från drev, kopplats på
löpan, återkom efter långskjuts osv. I dessa 2 moment ändrar JpK konsekvent om inte
Regelbokens anvisningar följs.
Jaktduglighet.
Här kan man se allt från streck till Ep 5 på hundar som inte lyckats få upp eller drivit enbart
okänt under dagen. Kan vi i ovanstående fall rätt bedöma hundens alla kvalitéer utifrån
Regelbokens skrivning som användbarhet, jaktlust, klokhet, och uthållighet vid praktisk jakt?
Här rekommenderar JpK att man sätter streck och kommenterar under provförlopp.
Fundera också på det rimliga i att sätta högre Ep i Jaktduglighet än i något av de viktiga
drevmomenten 3-5! Tänk på att ordet jaktduglighet innehåller mycket mer (se ovan) än
enbart jaktlust!
Vi korta, ej prisvärda drev, där detta moment är svårbedömt, går det utmärkt att sätta streck
med kod 5 och kommentar i provberättelsen.
Ep lägre än 3.
Lägg märke till vad som står i Regelboken på sidorna 19 längst ner (§19) och på sidan 25 i
slutet av Allmänt när ni sätter ev. 1 eller 2 Ep. Det ska som synes framgå tydligt (av
provberättelse) varför ni sätter lägre än 3.

För JpK
Claes-Göran Larsson

Sammankallande och drevprovsansvarig
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