Protokoll
fört vid telefonmöte med JpK måndagen den 19/7 2010 klockan 19:00-20:30.
Närv.: Claes-Göran Larsson, Dick Wedin, Johan Gustafsson och Folke Johansson. Christer
Hagel adjungerad för punkterna angående Småhunds-SM.
Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2

Allround-SM för Beagle, 1:a utkast.
Statuter för Årets Bästa Hundar.

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
3. Val av justerare
Dick Wedin valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll
Godkändes i befintligt skick.
5. Förslaget om nya provregler vid småhunds-SM
Christer Hagel har varit i kontakt med Bo Wallin angående regelförslaget och fått förklarat
hur man räknar prispoäng. Vi (Christer Hagel) kommer att lägga fram vårt modifierade
förslag på poängberäkning vid mötet den 21 augusti.
HARE
Tax
Basset
Beagle/Drever

Förstapris
24
24
24

drevtid
60
60
90

Andrapris
15
15
15

drevtid
45
45
60

Tredjepris
6
6
6

drevtid
30
30
30

Koeff.
0,6
0,6
0,3

RÅ/HJORT/RÄV
Basset/Tax
Beagle/drever

16
16

60
90

10
10

45
60

4
4

30
30

0,4
0,2

6. Uttagningskriterier för småhunds-SM
Claes-Görans förslag till uttagningskriterier godkändes:
1.
2.
•
•
•
3.
4.

Föregående säsongs Årets bästa råhund och Årets bästa allroundhund.
Tredje hund och reservhund tas ut av JpK efter följande kriterier:
Hunden skall ha erövrat ett förstapris under föregående säsong.
Hunden skall ha erövrat dubbelpris på en och samma tävlingsdag.
Hunden skall ha dokumenterad bra lydnad. (Minst 5 Ep)
Hundarna ska vara uttagna senast 15/8.
JpK utser lagledare och domare.
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7. Lagledare vid NM i Hassela 18-19/11
Bo Åkerström har tackat nej. Sven-Axel Sundell är tillfrågad och har accepterat.
Övrigt angående NM: Dick meddelar att Organisationskommittén skall sammanträda under
augusti.
8. Förslag på domare till europapokalen 2010-10-10:
Erik Klockar tillfrågad och är intresserad. Erik har fått information om vad som gäller.
Clas-Göran kontaktar Erik för att få ett definitivt besked.
9. Beagle SM för alla djurslag
Ett första utkast presenteras i Bilaga 1.
10. Årets Bästa Hundar
Statuter för årets bästa hundar redovisas i Bilaga 2.
11. Fysiskt möte på SM
Johan räknar med att komma till SM, Folke undersöker möjligheterna. Claes-Göran
kommer dit och dömer eventuellt.
12. Övriga frågor
Sabina-ärendet: Utredning av Lokalavdelningen pågår fortfarande. Claes-Göran väntar på
besked från dem innan vi kan gå vidare.
13. Nästa möte
I samband med SM, 5 december 2010.

Vid Protokollet:

Justeras:

Folke Johansson/

C-G Larsson/

Dick Wedin/

FOLKE JOHANSSON

CLAES-GORAN LARSSON

DICK WEDIN

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.
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Bilaga 1
Allround-SM för Beagle, 1:a utkast
Frågan om ett SM för alla tre djurslagen kom upp vid senaste BF efter en
motion. Motionen avslogs, men öppningar fanns för att arrangera ett AllroundSM utöver vårt nuvarande Har-SM.
BCS har gett JpK i uppdrag att titta på möjligheterna för ett sådant.
Här nedan följer därför en idé om hur en sådan tävling skulle kunna
arrangeras.
1. Tävlingen förläggs söder om Gävle, med tanke på att det ska finnas djur
av alla slag på de marker där tävlingen ska genomföras.
2. Tävlingen genomförs i januari.
3. 3 hundar deltar från varje region. Dessa hundar tas ut efter riktlinjer och
beslut som utformas i respektive region.
4. Tävlingen genomförs till att börja med vartannat år med början 2013.
(Efter beslut vid BF 2012)
5. BF avsätter samma budget för detta SM som för Har-SM
6. BCS utser arrangerande LA (region).
7. De 3 första hundarna får representera beagleklubben vid årets
Småhunds-SM.
8. Poängsättningen för drev på olika djurslag måste anpassas så att
resultaten skall kunna jämföras på ett rättvist sätt.

Bilaga 2

Årets bästa hundar hare, rå, räv och allround
- Proven poängsätts efter SM-reglerna.
- Proven läggs in i de olika listorna efter vad hunden
presterar för varje enskilt prov.
- För allroundlistan krävs att hunden drivit minst två
olika tillåtna drevdjur under dagen.
- Vid drev på okänt eller när hunden inte haft något
upptag under dagen läggs provet in i samtliga listor.
- Alla prov räknas och totalsumman för varje lista delas
med antalet starter på aktuell lista
- Minst 3 starter krävs för komma in på listorna för hare
och rådjur. För räv- och allroundlistorna krävs t.v.
minst 1 start.
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