Protokoll fört vid telefonmöte i JPK den 5/8 2014 kl. 1900

Närvarande: Björn Aspelin, Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson, Bo Ynger och Folke
Johansson (sammankallande).
Anmält förhinder: Inga-Lill Håkansson.
1. Mötets öppnande
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Lars-Gunnar, som ny från
region Syd, välkomnades speciellt.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av justerare och sekreterare
Björn Aspelin valdes att justera protokollet och Bo Ynger som sekreterare.
4. Föregående mötesprotokoll
Genomgicks och lades till handlingarna
5. Viltspårfrågor
Inga-Lill hade meddelat Folke att inga nya spörsmål fanns. Hon hade fått besked från
Östsvenska att spårprovet vid Clubshowen var ett ordinarie prov.
6. Jyckedata-Status just nu. Introduktion - Utbildning.
Folke informerade om att han och Ronny Westin (Dreverklubben) arbetar med
redovisningsdelen. Övningsversion på gång, utskick inom en vecka till
redovisningsansvariga och regionansvariga.
Länken mot SKK beräknas vara färdig senast i slutet av september. Anpassning till de
nya reglerna tar tid, enär vi (Beagle) har utförligare redovisning än de övriga
klubbarna (Basset och Drever).
7. SM Regler
Folke och Dick framförde nya regler för BeagleSM vid föregående JPK-möte. Beslut
från en enigt JPK att anta dessa regler. Bifogas detta protokoll.
8. Småhunds-SM Hundar
Beslut att: Enligt statuterna är bästa rå- resp. allroundhund automatiskt uttagna. I
detta fall Dilshagens Tykavik, ägare Erik Lydén och Hejdetassens Kola, ägare Stig
Hoffman. Båda har tackat ja. Den tredje hunden beslöt JPK skall vara en ren Harhund,
med lägst 5:a i lydnad. Dolly uppnådde kriterierna, ägare Martin Aldén. Ägaren är
tillfrågad, men ger besked senare. Martin vill ha betänketid.
Bo framförde att denna hund har tagit sina harettor på snö under febr. 2014. Provet
går sannolikt på barmark, är denna uttagning smart? – Lars-Gunnar och Bo fick i
uppgift att söka efter en första reserv, om Dollys ägare säger nej.

Folke informerade att ha har haft kontakt med Bo Wallin gällande reglerna i
Småhunds-SM. Framkom att samma regler gäller i år som tidigare.
9. NM – Lagledare
Folke fick i uppdrag föregående möte att hitta en lagledare i region syd.
Ingemar Zentio föreslogs och antogs (tillfrågad).
10. Uppdatering statuter (uppdrag från BCS-möte, 140612)
A) Otto Bengtsson Hedströms VP
Beslut: Gamla statuterna, men med tillägg av 2 P för RR intyg.
B) Sten Perssons Minne
Beslut: Bör ej revideras. Hänvisning till SM-reglerna.
c) Årets bästa hundar, drevprov.
Beslut: Bör ej revideras. Hänvisning till SM-reglerna.
11. Övriga frågor.
Folke tog upp kriterierna för omprov, kostnader (nya boken 4:8 sid 29).
Beslut från en enigt JPK att: anmälningsavgiften och domarkostnaden bekostas av
arrangerande klubb.
Bo informerade om att Region-Mitts regiontävling sker detta år på hemmaplan.
Datum är: 13 och 14 november.
12. Nästa möte
Nästa telefonmöte är den 25/9 kl. 1900.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan
dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

Vid Protokollet

Bo Ynger /BY
Protokollet justerat i original /BY

Justerare

Björn Aspelin/ BA

Bilaga

Regler Beagle-SM
Fullmäktige
Svenska Beagleklubbens centralstyrelse utser genom delegering till Jaktprovskommittén
fullmäktige till SM.

Provform
Beagle-SM avgörs som ett tvådagarsprov.

Poängberäkning för SM.
Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna. Utöver detta delas det ut SM-poäng enligt
följande.

SM-poäng.
1:a pris hare
2:a pris hare
3:a pris hare

30 SM poäng
15 SM poäng
9 SM poäng

Drevtid på hare mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 SM poäng /minut under följande
förutsättningar:
Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat 20 min ges poäng på
total drevtid mellan 1 och 44 minuter.
Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 44 minuter ger SM-poäng.
Drevtid på hare mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 SMpoäng/minut.
Drevtid på hare mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 SM poäng/minut.
Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.

SLUTPOÄNG
SM-poängen och Egenskapspoängen läggs sedan ihop till en slutpoäng enligt följande: SMpoäng enligt ovanstående beskrivning + medelvärdet av Egenskapspoäng för Dag 1 och
Dag 2.
Vid lika poängställning vinner hund med högsta SM poäng.
Vid lika poäng även där vinner den yngsta hunden.

RÄV ELLER RÅDJUR.
Prisdrev på RÄV eller RÅDJUR redovisas i vanlig ordning på drevprovsprotokollet för
eventuellt championat. Dreven har dock inget värde i SM tävlingen. Vid dessa tillfällen skall
två protokoll skrivas, ett ordinarie och ett SM-protokoll. I SM-protokollet skall bortses från
allt som hör ihop med det aktuella rå- eller rävdrevet.

