Protokoll fört vid telefonmöte i JPK den 2/3 2015 kl. 1900

1(2)

Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson, Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( §1- §6)
Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).
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.
Punkten angående förslag till regeländring av SKK´s bestämmelser för viltspårprov:
Uppdrogs åt Inga-Lill att ta fram ett förslag till ändring.
Protokollet i övrigt lades till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
- Inga-Lill redovisade årets viltspårsrapport, 217 starter, varav 47 Beaglar, se bilaga
1. Rapporten lades till handlingarna.
- Inga-Lill tar fram ett extra viltspårsprotokoll som komplement till ordinarie, för
att kunna kora bästa viltspårshund. Detta skickas till berörda LA.
- Bästa viltspårhund 2014 är Skrovelmyras Electra.
- Inbjudan från Danmark till vänskapskamp 2016 med ett planeringsmöte 23-25
maj 2015 i Ryd: Inga-Lill vill inte engagera sig i detta eftersom hon avser att sluta
som Viltspårsansvarig. Inga-Lill lovade att försöka få fram någon ersättare som
kan vara med på detta möte.
7 Utvärdering DP-regler
Beslut : Varje LAs domare uppmanas att föreslå förändringar/förbättringar i
nuvarande regler inför kommande regelrevidering. Sedan ska varje Region enas om
ett gemensamt förslag, som ska vara klart till sista maj och skickas till JpK
sammankallande. Denna arbetsgång ska presenteras på vår centrala hemsida snarast
(Dick ansvarar).
8 Drevprov, sättet att redovisa-klarare anvisningar till kommande säsong
Klarare anvisningar till kommande säsong. Björn kommer med åsikter.

9 Bedömning av drevprov på rå
Skrovelmyras Celma drevprov den 5 dec. 2014 diskuterades. Celma hade drivit ett
rådjur 90 min. och därefter tog det 99 min. innan tiken kopplades. Kollegiet fråntog
Celma 1:a priset p g a koppeltiden. Celma kopplades 1222 och släpptes ånyo 1300
och drev ett andra Rå till full pris. Kopplades då efter 48 min. efter full tid. Hunden
hade denna dag drivit 2 st. rådjur á 90 min. JPK:s medlem Björn fick ej rösta i denna
fråga, enär han var drevprovsdomare i detta ärende.
Bo Y ansåg att Celma skall erhålla 2 st. 1:a pris Rå och cert och anses som Lämplig
rådjurshund. Bo ansåg också att kollegiet var inkonsekvent som anser att hunden var
lämplig rådjurshund, trots att man strukit första ettan.
Dick, Lars-Gunnar och Folke ansåg att Celma denna provdag inte skulle ha vare sig
Cert eller anses lämplig rådjurshund p.g.a. de långa drevtiderna och svårigheterna vid
inkallningarna. Detta utifrån SKKs Etiska regler (1:3).
Beslutet blev att Celma denna dag får 1+1 Rå, inget D-cert och Nej-rutan ikryssad för
lämplig Rå-hund.
Folke informerade att rutan lämplig rådjurshund ja/nej ej kommer in till SKK.
10 Statuter för Bästa Rå-hund, justering
Förslaget antogs enhälligt och beslöts tillställas BCS för beslut (bilaga 2).
11 Riksdiplom, förslag ändring av statuter
Nytt nu är att det finns en unghundsklass. Bosse Yngers förslag till modifierad
poängberäkning för Rå och Räv beslöts tillställas BCS för beslut om att i så fall börja gälla
från och med nästa säsong (bilaga 3).
12 SM 2015 arrangör
Bo informerade att han har pratat med de tävlingsansvariga i Bergslagen, Johan Persson,
Mälardalen, Stig Eriksson och Östsvenska, Erik Klockar. Samtliga dessa tre LA hade inte
möjlighet att arrangera ett Beagle Har-SM. Sedan i tur att arrangera är Värmland-Dals
BLK.. Gotlands BLK arrangerade 2012. Värmland-Dals BLK: styrelse är positiva till
arrangemang, men anser att denna fråga även skall upp på följande årsmöte.
Beslut att Beagle -SM skall äga rum 7 och 8 december, plats ej klart.
Samtliga i JPK ansåg att Bo bör arrangera ett telefonmöte med samtliga LA i region Mitt
för att de tillsammans ska fastställa plats för SM-et. Bo svarade att det gör han inte, enär
detta har skett i ”öppen” demokratisk anda. Detta svar accepterades inte av en
majoritet i JpK och kravet på att regionen ska ha en öppen dialog om detta innan beslut
fattas står kvar.

13 Verksamhetsberrättelse
JPK:s ordf. Folke lovade skriva ner denna och sända ut till påseende.
14 Övriga frågor
Bo framförde att att Espen Kerim, Norges Beaglering har varit i kontakt med honom och
frågat om inte man kan även ha ett avelsrådsutbyte i samband med NM. Bo skickade
honom NM avtalet mellan de nordiska länderna från starten 2000, där det står att
avelsrådsutbyte är önskvärt. Informerade honom också att det kan finnas färskare avtal.
Bo framförde också att vid granskning av protokoll finns ej hundens födelsedatum med.
Födelsedatum står endast i katalogen.
15 Nästa möte
Beslut: 28/4 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

Justerare

BoYnger/BY

Dick Wedin
Dick Wedin WD

BILAGA 1

ÅRSRAPPORT ÖVER VILTSPÅRPROVEN 2014.

Under 2014 har totalt 217 starter på viltspårprov gjorts inom SBIK (detta är en minskning
med 1 start jämförd med under 2013). Av starterna gjordes 47 av beaglar, vilket är en ökning med 7
starter sedan föregående år (se tabell).
Av de startande var det 59 som gick i Anlagsklass (varav 11 beaglar) och 158 i Öppen klass (varav 36
beaglar, 5 utländska). Av de 11 beaglarna som startade i Akl fick alla GK. Av de 36 starter som gjordes
av beaglar i Ökl gick 28 till pris (77,8%); 22 fick 1:a pris och 6 fick 2:a pris. 18 beaglar startade på
viltspårprov i andra rasklubbar, 5 i Akl vilka alla fick GK, och 13 i Ökl vilka alla fick 1:a pris.

Starter av alla raser på viltspårprov inom SBlK per arrangerande LA
Bergslagen

20 starter

Gävle/Dala
Jämtl/Härjedalen

11 ”

”

4

”

”

9

”

3

”

1
101 ”

Östergötland

18 ”

”

Östsvenska

65 ”

”

Summa :

9 beaglar

1

Mälardalen
Värmland-Dal

varav

217 starter

22

”

47 beaglar

Sammanlagt antal starter på viltspårprov av beaglar under 2014 var alltså 65 st, med 16 i Akl varav
100% fick GK, respektive 49 st i Ökl varav 85,4% gick till pris, varav 43 st tog ett 1:a pris och 6 st ett
2.a pris.

Torntorp 2015-01-19
Viltspåransvarig TK
Inga-Lill Håkansson

BILAGA 2
REV.FÖRSLAG, JpK, Mars 2015

Regler för Årets Bästa hundar på Hare, Rå, Räv och
Allround
Alla svenskägda beaglar äger rätt att tävla om priset.

- Proven poängsätts enligt följande regler:
A. För hundar som startat i Öppen klass eller vid Int. Prov beräknas Poäng
enligt:

PRISPOÄNG:
1:a pris
2:a pris
3:a pris

30 prispoäng
15 prispoäng
9 prispoäng

Drevtid på mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 prispoäng /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 poäng.
Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4
prispoäng/minut.

Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5
prispoäng/minut
Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.

SLUTPOÄNG
Prispoängen och Egenskapspoängen läggs ihop.

B. För hundar som startat i Unghundsklass beräknas Poäng enligt:

PRISPOÄNG:
1:a pris
2:a pris
3:a pris

30 prispoäng
15 prispoäng
9 prispoäng

Drevtid på mellan 1 och 29 minuter, ger 0,3 prispoäng /minut under
följande förutsättningar:
Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat 20
min ges poäng på total drevtid mellan 1 och 29 minuter.
Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 29
minuter ger poäng.
Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 31-44 minuter ger 0,5
prispoäng/minut.
Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 44-59 minuter ger 1
prispoäng/minut
Drevtid över 60 minuter ger inga extrapoäng.

SLUTPOÄNG
Prispoängen och Egenskapspoängen läggs ihop.

- Provresultaten läggs in på de olika listorna (hare, rå, räv,
allround) beroende på vad hunden presterar på varje
enskilt prov.

Hare- och Rå-listorna
- Minst 3 starter under jaktprovsåret krävs för att komma in
på listorna.
- Hunden kommer in på respektive lista när den har
presterat minst 2 starter med prisdrev på hare eller rådjur.
Medelvärdet beräknas på samtliga starter där upptag skett
på respektive djurslag, och även på de starter som lett till 0
pris på grund av att hunden inte har fått upp, eller har
drivit okänt. I de fall en hund finns med på såväl har- som
på rådjurslistan räknas de sistnämnda 0-prisproven med på
bägge listorna.
- För respektive lista räknas bara de starter där hunden
under dagen enbart tagit pris på hare eller på rådjur.
- För Rå-listan gäller dessutom att bara de starter där
hunden bedömts som ”Lämplig Råhund” räknas.

Räv- och Allround-listorna
- För dessa listor räknas två prisgivande starter.
- För allroundlistan krävs att hunden drivit minst två olika
arter av tillåtna drevdjur till pris under dagen.

- För rävlistan räknas de starter där hunden under dagen
enbart tagit pris på räv.
- Medelvärdet av de uppnådda resultaten beräknas.

BILAGA 3
REV.Förslag JpK
SVENSKA BEAGLEKLUBBENS RIKSDIPLOM
Priset instiftat 1991. Reviderat 2006, 2013, 2014 och 2015 av BCS

För att uppmuntra till fler starter på drevprov som ett led i en säkrare bedömning av
föräldrarnas nedärvningsförmåga och av hundens egna jaktliga egenskaper instiftades SBlK:s
Riksdiplom fr o m drevprovssäsongen 1991/92. Priset utdelas av Svenska Beagleklubbens
centralstyrelse (BCS).
Riksdiplom utdelas årligen i samband med Beaglefullmäktige (BF). De år då BF inte äger rum
utdelas priset under maj eller juni månad.
För Riksdiplomet får poäng tillgodoräknas från drevprovsstarter i såväl Unghundsklass
som Öppen klass.
För Riksdiplom krävs att hunden under ett jaktår uppnår 50 poäng.
Antalet starter är obegränsat.
Ett pris per provdag får inräknas. För Drev-cert tillkommer 3p.
Poängtabell
Pris
1: a Ukl/Ökl
Hare
14p
Räv
10p
Rå
8p

2: a Ukl/Ökl
10p
6p
4p

3: a Ukl/Ökl
6p
4p
2p

Drev-cert (Ökl)
+3p
+3p
+3p

Alla hundar som under ett jaktår uppnått 50 poäng erhåller ett diplom med texten
”Riksdiplom 20XX”.
Hundägaren för själv tabell över uppnådda poäng. Ansökan om Riksdiplom skall innehålla
uppgift om hundens namn (enligt registreringsbeviset), registreringsnummer, tävlingsplats
och – datum, merit, samt uppnådda poäng. Den skall vara Svenska Beagleklubbens
sekreterare till handa senast den 31 mars.

