Protokoll fört vid telefonmöte i JPK den 29/2 2016 kl. 1900
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Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson , 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.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
Info från Folke att förslag för revidering av viltspårprovregler är inlämnade till SKK.
Inga-Lill anser att dagens spårprov utförs alldeles för snabbt. Provsträckan på
6-700 m avlägges av många hundar runt 10-11 min., där rek. tid är c:a runt 15 min.
Problem är att skytten inte hinner med att utföra ett bra fångstskott. Hon framförde
också att domaretiken ej är till fullo. Flera domare dömer hundar som de har haft på
kurser. Inga-Lill fick i uppdrag att skriva ett pm om dessa frågor.
7 Motioner till BF 2016
Motion 1 från Norrbottens Beagleklubb . Drevprovsreglerna omarbetas så att det blir
separata regler rådjur resp. hare/ räv.
Beslut: Avslag- enhälligt.
Motion 2 från Norrbottens Beagleklubb. Ordinarie drevprov införs i drevprovsreglerna.
Beslut: Avslag
Motion 3 från Norrbottens Beagleklubb. Att Beagle tillåts att starta på drevprov utan
föregående utställning -även efter 24 månaders ålder.
Beslut: Tillstyrkes enhälligt

Motion 4 från Östsvenska Beagleklubben. Godkännande av dov vilt som drevdjur vid
drevprov för Beagler.
Beslut: Tillstyrker, Ej enhälligt ordf. röst avgjorde.
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8. Nordisk Mästerskap 2016
Sverige står som arrangör 2016, där region syd är värd. Lars-Gunnar som är med i
gruppen informerade oss om läget. Samtliga LA i reg. Syd är aktiva. Förläggningen
blir i Jönköpingstrakten 24-25 november. Ambition är att alla provytor ligger inom 1
timmas bilkörning. Provet blir ej internationellt enär våra drevprovsregler ej finns på
engelska, därav ej krav på 10 provytor.
9. SM 2016
Enär Björn ej kunde deltaga kommer information senare. Dick lovade att hålla
kontakten med reg. Norr som står i tur för arrangemanget.
10. Verksamhetsberättelse 2015
Folke lovade att sammanställa denna så fort som samtliga drevprov är registrerade
och skickade till SKK.
11 Övriga frågor
SKK:s skrivelse gällande riktlinjer vid användning av tekniska hjälpmedel under jaktprov diskuterades.

12 Nästa möte
Telefonmöte 11 april 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/DW

