Protokoll fört vid telefonmöte 150817 kl 19:00
Närvarande: Folke Johansson (sammankallande), Dick Wedin, Björn Aspelin,
Bo Ynger, Inga-Lill Håkansson (§1-§6)
I huvudsak frånvarande: Lars-Gunnar Svensson (var med lite på § 7 och 8.
telefonkontakten bröts därefter).
1. Mötets öppnande
Folke hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Val av sekreterare
Björn valdes att föra anteckningar från mötet.
3. Godkännande av dagordning
Godkänndes
4. Val av justerare
Dick valdes att justera protokollet.
5. Föregående mötesprotokoll,
Lades till handlingarna
6. Viltspårsfrågor,
Inga-Lill informerade att ca 40-45 Beaglar har startat på viltspårprov
under vår och sommarperioden.
7. Eventuella frågetecken inför kommande drevprovssäsong,
Några mindre ändringar i jyckedata, ny fil, manual och arbetsgång
levereras av Folke.
8. Kommande mästerskap
 SM Gotland,
Samtliga domare ska ha genomgått domarutbildningen.
 NM,
Lagledare Lars-Gunnar ska ta kontakt med hundägarna inom kort,
finska reglerna tas fram på svenska.
 Små-SM,
Lagledare Ingemar Zentio, samtliga hundar är uttagna och
informerade.

9. Bästa hund. Statuter. Bordlagt fråga från föregående möte
Nya regler föreslås enligt bilaga 1.
Diskuterades att även ta med ett uppfödarpris (Bästa
uppfödare/uppfödargrupp) för att få fler att gå drevprov. Inget förslag
togs dock fram till kommande säsong.
10.Övriga frågor,
Inga
11. Nästa möte
24 November, kl19:00

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

Vid protokollet
Björn Aspelin/BA

Justerare
Dick Wedin/DW

BILAGA
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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 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 mellan 1 och 29 minuter, ger 0,3 prispoäng /minut under
följande förutsättningar:
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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-, Rå-, Räv- och Allround listorna
- Minst 3 starter under jaktprovsåret krävs för att komma
in på listorna.
- Summan av Slutpoängen för de tre (3) bästa proven
beräknas.
- För respektive lista räknas bara de starter där hunden
under dagen enbart tagit pris på djurslag för aktuell lista.
- För Rå-listan gäller dessutom att bara de starter där hunden
bedömts som ”Lämplig Råhund” räknas

