Minnesanteckningar från JpK-möte i Uppsala.

Under 2 dagar (20-21 augusti) har deltagare från de flesta lokalavdelningarna i Sverige varit
samlade i Uppsala för att diskutera och lägga synpunkter på förslaget om kommande
drevprovsregler och championatsbestämmelser. Från några LAn togs också del av
tillskickade synpunkter. Vid mötet behandlades också ett nytt redovisningssystem samt hölls
en domarkonferens inför kommande provsäsong med det gamla regelverket.

Det nya redovisningssystemet
Folke Johansson, pappa till det nya redovisningssystemet, föredrog och gick igenom detta.
Eftersom detta var första mötet där de kommande användarna var med kom det fram en del
önskemål om förbättringar och tillägg. De inkomna synpunkterna kommer att arbetas in i
den kommande revisionen som skickas ut snarast.
Detaljerade anvisningar om hur redovisning inom varje region skall göras kommer att läggas
in i manualen till programmet. Manualen skickas ut samtidigt med den nya
programrevisionen.
Drevprovsremissen
Under Claes-Göran Larssons och Sven-Axels Sundells (våra representanter i
regelrevideringsgruppen) ledning gicks remissen mycket noggrant igenom från första till sista
sidan. I stora drag var vi nöjda med förslaget. Dock enades de samlade om att föreslå
ändringar på en rad punkter som framgår av det bifogade remissvaret från Beagle. Förutom
deltagarnas synpunkter vägdes också synpunkterna på inskickade förslag in. Beagles svar
hittar du på annan plats på hemsidan. Bra att veta är att det blir en ny remissomgång, efter
en omarbetning utifrån de olika klubbarnas remissvar, innan BF 2012 tar slutlig ställning.
Förslag till nya Championatsbestämmelser
JpKs förslag ventilerades intensivt. Det hade också kommit in synpunkter från några klubbar
på det lagda förslaget. JpK påminner om att lokalavdelningarna kan lämna synpunkter på
förslaget till den 1 oktober. Här underströks det också från deltagarna vikten av att LAnas
avelsråd verkligen ges chansen att säga sitt och att dessa borde kallas vid möten liknande det
vi nu hade i Uppsala.
Vidare påpekades från flera håll att möjligheten till ett championat inte fick bli för lätt.
Det påpekades också vikten av upplysning och information till inte minst nya valpköpare och
våra uppfödare.

Efter den 1 oktober avser BCS att ta fram ett förslag för BF 2012 att ta ställning till. Ett
förslag som innan dess kommer att kunna behandlas på LAnas årsmöten under våren nästa
år.

Domarkonferens
Innan de intensiva dagarna avslutades hann vi också med en kortare domarkonferens inför
kommande drevprovssäsong. Här fick vi i JpK stort stöd för vår ambition att få en likvärdig
bedömning över hela landet och att de drevprovsanvisningar vi skickat ut och som nu också
finns på hemsidan upplevdes som ett bra stöd. I anvisningarna för det nya
redovisningssystemet kommer det att finnas uppgifter om hur protokollen ska distribueras
framöver.
Det poängterades gång på gång under denna punkt att det är kollegiet som har det yttersta
ansvaret för protokollen och att bedömningen följer Regelbokens intentioner. Det
påpekades också att det s.k. ”sunda förnuftet” (dvs. den subjektiva bedömningen) måste
underställas kollegiets prövning, just för att vi ska kunna få en så likvärdig bedömning som
möjligt. Detta för att vi ska kunna öka avelsvärdet utifrån vår drevprovsverksamhet.

Sammanfattning
Som helhet var det ett mycket positivt möte med mängder av frimodiga inlägg från
debattglada deltagare. Alla verkade vara mycket nöjda med dagarna även om de upplevts
något för intensiva med för lite tid till ”fri” samvaro. Alla var överens om att de borde göras
årliga, men kanske med andra deltagare från våra LAn, för att stimulera till en fördjupad
samsyn inte minst när det gäller vår drevprovsverksamhet. Det kom också fram nya
synpunkter som vi ska ta tillvara för att ytterligare utveckla beaglen till en förstklassig
jakthund på 3 olika djurslag.
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