Beaglen ur ett helhetsperspektiv.

Vår uppgift i de centralt valda organen, som JpK, är att se på vår verksamhet i ett brett perspektiv
både över landet och utifrån beaglens allsidighet, i första hand som ensamdrivare på 3 olika djurslag.
Att den dessutom har både andra goda bruksegenskaper och är en mycket vacker och trevlig
sällskapshund ser vi inte som tyvärr utan något positivt även för oss som jägare. Större delen av året
ska den fungera hemma tillsammans med barn, och vuxna som en familjemedlem.
Att den här allsidigheten ställer till bekymmer inom klubben vittnar några insändare i beagle den
senaste tiden om.
Vi är på väg att få ett nytt drevprovsregelverk, det krävs betydligt fler drevprovsstarter och antalet
parningar med omeriterade föräldrar ökar. Kanske är det också så att fler och fler beaglar säljs som
rena sällskapshundar?
I en demokratisk process ska vi ta tag i de problem och bekymmer detta kan innebära och lyssna och
förhålla oss till de krav som olika beagleanvändare ställer på oss.

Inresset för drevjakt har minskat mycket drastiskt under den senaste 10 års perioden. Det
framgår med all tydlighet av statistiken. Antalet nyregistreringar av de drivande hundraserna har
minskat sammantaget med ca ett tusental, dvs. mer än en tredjedel. Att beaglen hållit ställningarna, i
Sverige som i Finland, beror nog kanske mera på dess popularitet av andra skäl än jakt? Däremot har
säkert intresset för andra former av jakt. t.ex. älgjakt och vildsvinsjakt ökat.
Även antalet drevprovsstarter har sjunkit de senaste 20 åren.

Allround
Många ställer krav på att en rådjursdrivare , för att bevisa sin allsidighet, även ska kunna prestera
drev på hare. Ska vi då inte ställa samma krav på hardrivare? Dvs. att de för att bevisa sin allsidighet
även ska kunna prestera drev på rådjur. Att driva rådjur är en sak, men att vara en duktig rå-drivare
något helt annat. För det krävs mycket speciella egenskaper, som i våra ögon saknas hos många
kanske de flesta harspecialister. Att få en mycket duktig allroundhund som med kvalité kan driva alla
tre djurslagen är svårt men att få fram mycket duktiga specialister är säkert lättare.

För en drever krävs enbart en harretta för championatet och inom drever har man inget ordinarie
prov som krav. Dessutom krävs det efter ett nytaget beslut enbart ett första pris rådjur för att en
drever ska kunna bli utställningschampion. Precis som hos oss pågår även där en het diskussion kring
att införa ett rent rådjurschampionat.

Sverige-Finland
Utifrån statistikjämförelser verkar det som det är färre procent beaglar i Finland som går drevprov.
Tyder det på att problemet med sällskapshundar inom rasen är större där än i Sverige? I Finland får
man inte jaga rådjur med beagle. I Sverige vet vi att det är många rådjursjägare och andra som inte
finner någon motivation i att starta på prov. Hur lockar vi dessa?

Beaglens användning
Vad man vill jaga och använda sin beagle till måste vara upp till var och en. Att beaglen har ett
mycket brett användningsområde är något positivt, som det gäller för oss inom klubben att försöka
ta tillvara på bästa sätt. Det gör vi genom att tillsammans skapa ett så bra regelverk som möjligt för
att både bevaka och bevara beaglens popularitet, allsidighet och inte minst tillgänglighet
(mentalitet). Självklart ska vi på alla sätt utveckla dess goda jaktförmåga på alla 3 djurslagen och få
de icke jagande beagleägarna intresserade av drevprov.

Mentalitet
Det finns inom beaglerasen idag iakttagelser, som tyder på begynnande brister i mentalitet. Problem
som kan förvärras snabbt om vi alltför enögda tittar till enbart de jaktliga i avelsarbetet i en liten ras
som vår. För rasens skull kan det därför även i det avseendet vara viktigt med nytt blod genom
import.

Avelsarbete
För att utveckla beaglens alla goda och önskvärda egenskaper måste vi ständigt se över vårt
avelsarbete. Ett avelsarbete som ska bygga på så många drevprovstarter som möjligt men också på
att bevaka både funktion , exteriör och mentalitet genom gedigen utställningsverksamhet samt
övriga samfällda iakttagelser vi gör på annat sätt.
För att nå hit måste vi därför också utveckla vårt regelverk som drevprovsregler och
utställningsregler, utbilda domare, se över championatsbestämmelser och utveckla ny verksamhet
som t.ex. viltspår, Detta är ett ständigt närvarande jobb i BCS och dess kommittéer
Se denna programförklaring från ett enhälligt JpK som ett första inlägg i den process som ska leda
fram till kloka beslut på BF 2012 - BEAGLEN INFÖR FRAMTIDEN.
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