Protokoll fört vid telefonmöte i JPK den 9/10 2014 kl. 1900

Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson, Inga-Lill Håkansson Bo Ynger och Folke
Johansson (sammankallande).
Ej närvarande: Björn Aspelin
1. Mötets öppnande
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare
Bo Ynger valdes till sekreterare
3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
Dick Wedin valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
Inga-Lill framförde att hon har fått klagomål från viss person att vi kräver ordinarie
viltspårsprov för att kunna ta fram årets bästa viltspårshund. Dessutom att hon vill ha
ett separat protokoll för att kunna ranka dessa hundar på ett bättre sätt.
Övriga JpK har samma åsikt som Inga-Lill i denna fråga. Uppdrogs åt Inga-Lill att
skriva ihop information för att informera tydligt om motiveringarna till detta i vår
tidning Beagle.
Övrigt: I SKK:s bestämmelser för viltspårprov står att uppfödare tillåts bedöma sina
egna uppfödningar, då valparna är äldre än 6 mån. Detta anser vi är helt fel. Dessa
regler gäller fram t.o.m. 2016, ett förslag till regeländring bör tas fram!
7 Redovisade drevprov.
Fram till dags datum har inga drevprov redovisats. Dick Wedin redogjorde att region
Norr har haft drevprov. JpK bad om att få ta del av dessa som studiematerial. Dick
lovade oss detta.
8 Skrivelse från SKK ”Regelrevidering 2017”
Vi var positiva till att man från SKK/JhK´s sida har tagit fram ett namn som
kontaktperson. Vi ansåg att de kortbenta hundklubbarna borde ha en representant
med i SKK/JhK. Stövarna har 2 representanter. Folke fick i uppdrag att kontakta BCS i
denna fråga. Anser att BCS tillsammans med de andra kortbenta raserna uppvaktar
SKK i denna fråga.
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9 Tillämpning av drevprovsregler vid tävling.
Folke framförde att om hunden har drevtid som berättigar till två första pris (losstid
under 5 timmar) ska hunden kopplas och provet avbrytas, såvida samtliga moment är
bedömda, detta enligt de nya reglerna. I detta fall gäller ej regeln att hunden skall
vara lös i fem timmar. Beslöts således att detta skall följas även vid tävlingar.
10 Regionuttagningar till SM
Folke redogjorde för hur region Syd kommer att arbeta. Bo framförde att region Mitt
kommer att arbeta på liknande sätt. Samtliga LA startar på hemmaplan och skickar
inskannade protokoll till fullmäktige som leder ett kollegium med aktuella domare
per telefon.
11 Småhunds-SM
Folke informerade att han har haft kontakt med hundägarna. Lars-Gunnar och
Christer Hagel kommer att hjälpa till med anskaffning av domare och provrutor. En
del diskussioner pågår med arrangörerna om möjligheter till ”klassning” av provrutor
så att t.ex. renodlade harhundar kommer att lottas på rutor med god hartillgång.
12 NM
Folke har varit i kontakt med Ingemar Zentio-lagledare för NM. Ingemar har god
kontakt med deltagarna och dessa är informerade om gällande inresekrav av hundar
till Norge.
13 Övriga frågor
Allmän diskussion gällande aktuella frågor som uppkommit på domarkonferenser.
14 Nästa möte
Beslut att ordf. kallar till ett nytt möte före årsskiftet.
15 Avslutning
Ordf. tackade för visat intresse och bad oss vara lyhörda gällande de nya reglerna.
Kontakta gärna varandra. Vi måste arbeta för att tyda/följa reglerna lika.

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

Vid Protokollet

Justerare

Bo Ynger /BY

Dick Wedin /DW

Protokollet justerat i original /BY
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