Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20101201
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Johan Gustavsson, Dick Wedin,
Inga-Lill Håkansson (t o m punkt 6).
Frånvarande: Lars-Erik Laurén
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av justerare
Dick valdes att justera dagens protokoll
4. Föregående mötesprotokoll
Uppdrogs åt Classe att återigen prata med Hasse A angående rödmarkeringarna i
den digitala provredovisningen.
5. Redogörelse av spårprovssäsongen
Det har till Inga-Lill rapporterats 250 (246+4) prov under säsongen. Av dessa har 6
prov gjorts av beaglar. Det finns fler prov eftersom Östsvenska redovisar själv till
SKK. Beslöts att I-L kontaktar Östsvenskas ordförande angående detta ”problem”.
6. Årets bästa viltspårshund
Ingen beagleägare som startat utanför beagleklubbens arrangemang har anmält
några resultat. Därför är det enbart de 6 beaglar (+ eventuella från Östsvenska) som
nämnts ovan som kan vara med i rangordningen.
7. Sten Perssons Minne
Totalt bara 3 starter under aktuell period och av dessa har enbart en hund,
Hejdetassens Kola, gått till pris. Beslöts att tilldela Hejdetassens Kola
vandringspriset för innevarande säsong.
8. Beagle SM för alla djurslag
• Nya idéer i Dicks förslag?
Frågan bordläggs till efter jaktsäsongen.
9. Drevprovsredovisningen
• Hur går vi vidare?
Resultatansvaret läggs ut på respektive regionansvarig. Beslöts att när det är solklara
fel i protokollen rättas detta och resp. LA´s redovisare/fullmäktige samt hundägare
meddelas.
Regionansvarig meddelar via mail Hasse ändrade Ep resp. slutpoäng.
10. Småhunds-SM 2010
Inställt p. g. a. vädret. Nytt preliminärt datum är 16-17 jan. 2011. Folke meddelar
hundägare och domare.
11. SM 2010
Beslut taget 2010-11-30 att genomföra provet!
12. SM 2011
• Arrangör
Region Syd skall arrangera. Folke undersöker snarast med aktuella LA.
13. NM 2011
Skall avgöras i trakten av Lillehammer
• Lagledare
Henry Persson tillfrågad och har tackat ja.
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Av Norge föreslagen tid, 2-3/12:
Beslöts att vi vill behålla NM i perioden 20 oktober och 20 november med tanke på
att vi har vårt SM i början på december (5-6 dec) Classe meddelar norrmännen
detta.
Förslag på nya anvisningar:
Beslöts att vi ställer oss bakom bifogat förslag, se bilaga.

14. Övriga frågor
• Classe har fått mail från Danska Beagleklubben. De var intresserade av att delta i
svenska jaktprov och spårprov för att se och lära hur vi gör vid våra prov. Föreslogs
att vi bjuder in danskarna till nästa säsongs SM. Folke delges detta mail.
• SKK-möte i Stockholm 29-30 januari: Classe skickar ut information om detta. Om
intresse finns kan någon från JpK få delta eftersom Classe inte har möjlighet.
15. Nästa möte
Beslutas senare via mail.

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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NM-förslag

BILAGA

Anvisningar för Nordisk Mästerskap för Beagle.
Målsättning:
Att utveckla beaglen som jakthund inom den nordiska sfären.
Att skapa kontaktyta mellan de nordiska länderna.
Att utbyta erfarenheter inom vår verksamhet.
Att göra beaglen som jakthund känd för en bredare jägarkrets.

Tillåtna drevdjur:
I tävlingen ingår endast drev på hare.
Under tävlingen kan dock drev på andra, godkända drevdjur, tillåtas för eventuella
championat. Dessa resultat inräknas inte i NM.

Avelsutbyte.
I samband med landskampen ges ett ypperligt tillfälle för att ordföranden i respektive lands
Avelskommittéer att träffas.

Tävlingstillfälle.
Tävlingen bör genomföras mellan den 20 oktober och 20 november. Undantag kan
förekomma.
Tidpunkten skall beslutas 1 år i förväg.
Tävlingsdagar planeras så att lördag (söndag blir resdag).

Vandringspris.
Vanringspriset för 3-mannalag fortsätter att löpa som tidigare.
Segrande lag utses efter poängberäkningen 1:a. 12 poäng. 2:a. 10 poäng, 3:a. 8 poäng, 4:a. 6
poäng, 5:a. 5 poäng osv till 1 poäng för 9:an.
Skulle lag få lika poäng segrar laget med sammanlagda längsta drevtiden. Vid lika även där
segrar lag med sammantaget yngsta hundarna.

Ekonomi.
Värdlandet svarar för gästande lags (lagledare + 3 hundförare) mat och logi och alla andra
kostnader i samband med tävlingarna. Detta innebär 3 middagar och frukost och matsäck.
Gäster utöver lagen svarar själva för sina mat- och logikostnader.
Resor till och ifrån tävlingsorten svarar respektive land för.

Arrangerande land
söker internationellt status för tävlingarna
söker sponsorer och bidrag i respektive land
svarar för prisbordet vid tävlingarna.
ser till att tävlingen blir känd via press och övrig media.
Ovanstående tävlingsbestämmelser för NM godkännas

Sverige ………… Norge…………. Finland…………….
Ordförande i respektive land
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