Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00
Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m §9), Björn Aspelin,
Inga-Lill Håkansson ( §1- §6), Bo Ynger och Folke Johansson
(sammankallande).
1. Mötets öppnande
Folke hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av sekreterare
Folke valdes (i brist på annan) att föra anteckningar från mötet.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes.
4. Val av justerare
Dick valdes att justera protokollet.
5. Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
6. Viltspårsfrågor, inkl. remiss angående reglerna
 Inga-Lill informerade om en glädjande ökning av antalet startande
beaglar hittills under våren; 37 st har redan startat.
 Inga-Lill redogjorde för mötet hon haft med danskar och norrmän
angående ev. kommande tävlingsutbyte med Danmark, Norge och
Tyskland. Mötesnoteringar bifogas, Bilaga 1.
Speciellt noterades att man var eniga om att tävlingen skulle
genomföras som ett officiellt prov med respektive arrangörslands
regler.
Viktigt också att ta ställning till ekonomin, exempelvis att starta i
Danmark med 3 ekipage skulle kosta 2550 DKK i startavgift plus
resekostnader.
Beslut måste tas (av BCS) om vi ska ställa upp till nästa år. IngaLill tar reda på när danskarna senast vill ha besked om vårt
deltagande
 Det speciella ”Beagleprotokollet” vid spårprov har inte skickats in
i komplett form från en klubb, enbart totalpoängen har redovisats.
Inga-Lill stöter på om att få fram kompletta protokoll.
 Remissvar på regelverket skickas till SKK.
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7. Utvärdering DP-regler
Konstaterades att samtliga LA har kommit med synpunkter på reglerna.
Det kommer nu an på Folke att sammanfatta synpunkterna på ett så
överskådligt sätt som möjligt innan de skickas till
regelrevideringsgruppen.
8. Drevprov, sättet att redovisa - klarare anvisningar till kommande
säsong
Björns förslag till arbetsgång godtogs. Redovisas som bilaga 2.
9. Kommande mästerskap
 SM:
 Information från region Mitts möte 150525:
”…läget under kontroll. Inbjudan och övriga bestämmelser, priser för
förläggning och logi samt billigaste resealternativet med färja kommer
att tillsändas BCS och alla LA tidigt under september månad. Tiden för
SM 2015-12-10--11 och huvudplats (förläggning, m.m) blir Traume.
Fullmäktige för SM blir Folke Johansson.”

 Det bör om möjligt vara beagledomare som erbjuds att
döma vid SM. Frågan tas upp med GBlK av Folke.
 NM:
Dick har avsagt sig uppdraget som lagledare. Ny sådan måste
utses. Dick och Folke försöker få fram någon lämplig.
 Små-SM
Tredje hund, tas ut av JpK: Beslöts att tillfråga Årets bästa
harhund, Ulvekets Cita, som uppfyller kriterierna i statuterna
(minst ett dubbelpris samt bra lydnad).
10. Championatsbestämmelser. Önskemål från SKK om förenkling.
Förslaget till förenklade Ch-regler som JpK enats om redovisas i bilaga
3.
11. SKK-remiss angående policy vid användning av jakthundar
JpK’s förslag till policy redovisas i bilaga 4.
12. Bästa hund. Statuter.
Det har kommit olika förslag till ändring av statuterna för Bästa listorna.
Några idéer diskuterades, bl. a. att de 3 bästa proven ska räknas
(medelvärde liksom i dag), för harlistan kanske resultat
regionuttagningar och SM ska viktas lite högre (på grund av långt i
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förväg fastställda provdagar). Beslöts att bordlägga frågan till nästa
möte.

13. Övriga frågor
Inga.
14. Nästa möte
17 augusti, kl 19:00.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut
som fattas kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS
Vid protokollet
Folke Johansson/FJ
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Justerare
Dick Wedin/DW

BILAGA 1
Referat af planlægningsmøde 03-06-2015 angående venskabskamp 2016
Sted: Torsby Camping, Torsby, Sverige
Til stede: Inga-Lill Håkansson, Svenska Beagle Klubben (SE), Berit Seljåsen, Beagle
Ringen Norge (NO), Brian Seitzberg, Beagle Klubben Danmark (DK), Lene Marie
Seitzberg (DK) – repræsentant for Beagle Club Deutschland BCD (DE) samt referent
Dagsorden:

1) Skal vi overhovedet afholde venskabskampen? Hvad er stemningen?
2) Hvilke regler skal være gældende? Et fælles regelsæt eller de forskellige landes
regler? Herunder nationale krav
3) Økonomi ifm. Arrangementet – deltagerpris – hvad plejer Sverige og Norge at
gøre der?
4) Håndbog med praktiske informationer til de enkelte lande (finde
overnatningssteder til deltagerne til rimelige priser m.v.)
5) Datoer, hvem skal afholde prøven først? Hvor mange deltagere fra hvert enkelt
land?
6) Arbejdsplan udarbejdes fælles – hvert land sender tager stilling til deltagelse
7) Evt.
AD Punkt 1)
Stemningen er god imellem landene. Man vil gerne lave venskabskampen både i DK, NO,
SE og DE.
NO: Beagle Ringen i Norge er for, men kun ud fra den betingelse at deltagerne skal selv
betale, da de ikke har økonomi til andet.
AD Punkt 2)
Alle er helt enige om, at det SKAL være landets egne regler der gælder.
NO: I Norge har man på NM i Blodspor ordinære prøver med en 1-dags prøve (ordinære
prøve) med finalespor samme dag. Norge kan godt annoncere prøven som en lukket prøve
på Hundeweb.
DK: I Danmark kan man godt have to prøvedage, men dog vil den kun blive annonceret
som en lukket prøve på Hundeweb.
SE: I Sverige vil man gerne lave 1 prøvedag.
DE: I Tyskland er der mulighed for 1 prøvedag.
Beslutning: Vi bliver enige om en 1-dags prøve og så kan vi altid udvide med dag 2 efter
nogle år.
Antal deltagere fra hvert land foreslået: 3 hunde + 1 reservehund (i tilfælde af, at der på
prøvedagen skal ske noget med én af de andre deltagerhunde, f.eks. sygdom).
Nationale krav: Deltagerlandene bestemmer selv, hvordan deltagerne skal udtages.
NO: Ved NM i Norge skal deltagerne melde deres interesse, hvis de vil med, men de må
dog have gode resultater i forvejen. Ved udtagelsen kigger man på tidligere resultater, men
dog ikke på antal eftersøgninger, da man ikke registrerer hvilke hunde, der normalt deltager
på en eftersøgning.
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DK: I Danmark bliver det nødvendigt med 2 udtagelsesprøver – 1 i Østdanmark og 1 i
Vestdanmark. Der er mulighed for både at tilmelde med dråbe eller færtsko.
SE: I Sverige modtager Inga-Lill i forvejen alle protokollerne fra prøverne, så hun kan godt
se, hvilke hunde der kan trænes op til venskabskampen.
AD Punkt 3)
NO: Deltagerpris ved NM i Blodspor koster 750 NOK og så kan man købe mad på pladsen.
Herudover skal man i Norge betale afgift til NKK. En vanlig prøve i Norge koster 3-400
NOK. Dommeren får også en gave. Norge synes, at dommerne også skal være med til det
sociale, så der kan klubben f.eks. betale overnatning til dommerne. Man har sponsorgaver,
f.eks. fodersække til de bedste hunde + krystalglas til HP (Hæderspris). Man har også et
lokalt lotteri / en tombola, så man kan vinde præmier. Der bliver indhentet sponsorpræmier
til lotteriet. Norge synes, at deltagerprisen for venskabskampen bør ligge mellem 400-750
NOK.
DK: I Danmark koster 20 timer/1000 Meter spor 850 DKK. Dommeren får 250 DKK i
gebyr + kørsel betalt (dog er det frivilligt for specialklubberne, om de vil betale kørsel til
dommeren). I Danmark vil man nok benytte Beagle Klubbens uddannelsesfond for at holde
udgifterne nede. Deltagerprisen kan godt sænkes, men det arbejder vi videre med internt.
SE: I Sverige giver man 150 SEK til dommeren og 150 SEK til Klubben. Deltagerprisen er
300 SEK.
DE: Deltagerpris: ca. 100 EUR for 20 timer /1000 meter (hvis medlem af klubben).
Tyskland må hjælpe med tyske jagttegn og tyske jagtforsikringer.
Beslutning: Overnatning skal ske til rimelige priser – hvad enten man vil bo i egen
campingvogn, hytte, center m.v. Det sociale har også meget at sige. Evt. grupperabat kan
være en mulighed.
AD Punkt 4)
Norge har afholdt NM i Blodspor, så derfor kan Danmark og Tyskland lige så godt bruge
erfaringerne derfra. Der findes ikke i forvejen nogen håndbog for afholdelse af NM hverken
i Norge eller i Sverige. Angående håndbogen, må det være op til det enkelte land selv at
finde ud af de praktiske ting.
Lokationer for venskabskampen:
NO: Sydnorge – maksimalt op til Bergen og tværs over mod Oslo.
SE: Sydsverige kan være en mulighed, men også i Stockholm-området, hvor der er mange
beagler. Värmland er også en mulighed.
DK: Jylland: Klosterheden eller Dronninglund Storskov
DE: Segeberger Forst?
Type dommere:
NO: Det skal en dommer, som har dømt Beagle i forvejen.
SE: Det skal være en dommer, som er jæger i forvejen og som helst også har dømt Beagle i
forvejen.
DK: I og med at vi skal bruge hvert lands egne regler, kan det ikke lade sig gøre at blande
dommere fra alle lande, selv om dommerne kunne lære meget af hinanden.
AD Punkt 5)
Mulig dato og sted for første venskabskamp i 2016:
SE: Bukkejagt starter i august, men første uge i august kan være ideelt.
NO: Bukkejagt starter 2. uge i august
DK: Sommerbukkejagt i maj-juli kan blive et problem. Første uge i august vil også være
ideelt.
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DE: Bukkejagt i april – maj
Turnus-ordning:
Danmark: 2016
Norge: 2017
Sverige: 2018
Tyskland: 2019
AD Punkt 6)
Arbejdsplan:
Beagle Klubberne i de enkelte lande må godkende oplægget til venskabskampen. For
Norges vedkommende kan det blive godkendt helt hen i januar 2016 fra hovedbestyrelsens
side. For Danmarks vedkommende skal Schweiss- og Sporudvalget også godkende det på
VSS i juli og bestyrelsen skal også endeligt godkende det. Beagle Klubben Tyskland skal
også godkende det.
AD Punkt 7)
Intet at bemærke.
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BILAGA 2
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BILAGA 3
JpK´s förslag till Championatsbestämmelser (beslutat vid möte 20150609):
SE JCH
Att gälla fr.o.m. 1/7 2017.
Tre 1:a pris oavsett djurslag på drevprov i Sverige, erövrat för minst 3 olika domare och vid
tre olika provtillfällen. Ett av prisen kan vara taget i unghundsklass.
Lägst Good eller 2:a enligt tidigare regler vid utställning, efter 15 månaders ålder.
Beroende på ingående djurslag kallas championaten SE J(Ha)Ch, SE J(komb)Ch, SE
J(Räv)Ch eller SE J(Rå)Ch.
Kommentar:
Då framgår det med all tydlighet vad hunden är bra på. Vi vet via drevprovsreglerna vilka krav det ställs för
att en hund ska anses lämplig råhund vid drevprov, vilket gör att titeln SE J(Rå)Ch har kvalité. Vill man ha
ett kombi JCH ingår ett tassvilt, t.ex. hare.

BILAGA 4
SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt
(JpK´s förslag inlagd med röd text)
Vi har ett gemensamt ansvar för jakten med hund. De svenska jägarna har idag stor frihet
under ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl. Vi är alla varje dag
ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och för jakten med hund i synnerhet.
Jaktprov för aveln
Specialklubbarnas jaktprov är viktiga verktyg i aveln. De syftar till att utvärdera tidigare
avelsarbete och till att identifiera lämpliga avelshundar. De är också till stor hjälp för att
ta fram ändamålsenliga och lämpliga jakthundar. Ur jaktetisk synpunkt ska hundens
förmåga till samarbete och lydnad särskilt beaktas samt att hunden är mentalt stabil.
Alla hundägare bör sträva efter att delta på jaktprov för att bidra till utvecklingen av
respektive ras, inte minst avseende hundens etiska förmågor.
Tävlingar som regionuttagningar, SM och liknande får inte ha annat syfte än att
ytterligare förstärka de goda avelsegenskaperna hos våra hundar. Vid sådana tävlingar är
det av yttersta vikt att hänsyn till viltet uppmärksammas.
Hundförarens ansvar gentemot hunden
Jakthunden ska ha god kondition, omvårdnad, grunddressyr och jaktträning. Den ska
kunna föras på ett ändamålsenligt sätt så att risken för skador på såväl hunden som viltet
minimeras. Särskild vikt ska läggas vid att hunden i alla sammanhang ska kunna kallas
in. En välutbildad och kontrollerbar jakthund är en stor tillgång i jakten. Jaktprovens
utformning ska gynna en sådan avelsutveckling.
Hundförarens ansvar gentemot viltet
Hundföraren ska hålla sig välinformerad om de bestämmelser som gäller för jaktprov,
jaktträning och jakt med hund. En ny hund ska aldrig släppas på samma vilt när den första
hunden har tröttnat. Ta alltid stor hänsyn till olika väderförhållanden som kan påverka
viltets förutsättningar vid jakt, jaktträning eller jaktprov.
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