Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 11/4 2016 kl. 2000

1(6)

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.
 ”Påminnelse när en ny spårsäsong” Denna PM från Inga-Lill gicks igenom, bilaga
1. Beslöts att Folke skickar denna PM till Beagles hemsida.
 Inga-Lill slutar med ansvaret för viltspårprov efter BF 2016. JpK tackade Inga-Lill
för hennes 10-åriga insatser och engagemang för viltspårprov. Under hennes tid
har Svenska Beagleklubben instiftat viltspårchampionat och antalet starter har
flerdubblats.
7 NordM, lägesrapport
Lars-Gunnar redogjorde för vad som skett i denna kommitté. Nästa möte är i juni. Då
behandlas ekonomin. Vem som skall vara lagledare för svenska teamet diskuterades.
Kommande JpK fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
8. SM 2016, arrangör (reg. Norr i tur)
Dick nämnde att SM förläggs i Haparanda. Datum ännu ej fastställt. Folke kollar upp
detta.
9 Verksamhetsberättelse 2015
Gicks igenom och godkändes, bilaga 2.
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10 Övriga frågor
 Efter att det vid regionmöte i region Syd föreslagits att kravet för 1:a rådjur
borde ändras till enbart 2 gånger 60 min beslöts att JpK för frågan vidare till
BCS.


Bo tog upp statuterna på allroundlistan, som han ansåg inte stämde överens
med hur hundar utses idag. Han fick inget medhåll, men kommande JpK fick i
uppdrag att se över dessa statuter till kommande säsong.



Bo föreslog att Inga-Lill skall avtackas på BF. Samtliga enades om att föreslå
BCS detta.



Bo tog upp ett drevprov som ägt rum under provsäsongen, där domaren hade
glömt att skriva att räven gått i gryt och därför borde ha sammanslagits med
ett senare drev under dagen. Då provet för länge sedan var inskickat till SKK
ansåg JpK att det var för sent att göra något åt detta och att aktuellt LA borde
se över sina rutiner för behandling av sina drevprov, så att normal protesttid
kunde nyttjas av aktuella förare. Noterades också att det inte var hundföraren
som tagit upp frågan.

11 Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

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/D W
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Påminnelse när en ny spårsäsong börjar !


Sträva efter att få hundarna att gå i ett lugnt och behagligt tempo .



DOMARETIKEN, SKK-skrift ” Domaretiska-regler-T21_provdomare etc” sidan 3,
skall efterföljas:

Dessa regler är tillämpliga för samtliga prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen.
Svensk prov-/tävlingsdomare samt beskrivare ska vara medlem i SKK-organisationen (läns-, special- eller
rasklubb).
Prov-/tävlingsdomare samt beskrivare benämns nedan som domare.

1. En auktoriserad domare har en fram- skjuten förtroendepost inom Svenska Kennelklubben. Domarens objektivitet får inte kunna ifrågasättas. Skulle det bli uppenbart
att domaren brister i dessa för domarvärvet grundläggande egenskaper eller om hans/
hennes allmänna moraluppfattning kan anses klandervärd, bör domarens fortsatta
auktorisation omedelbart omprövas av an- svarig specialklubb.
2. Domare får inte döma hund som han/ hon under de senaste sex månaderna ägt, tränat,
vårdat eller fört vid prov, tävling, beskrivning eller utställning.
3. Domare får inte bedöma hund som ägs av någon i domarens hushåll.
4. När en domare för en hund på prov, tävling eller beskrivning, bör han/hon vara ytterst
noga med att inte till andra deltagare uttala sig om någon av hundarna i samma tävlan.
5. Mot en domarkollega ska en domare alltid uppträda korrekt och respektfullt och får
inte tala nedsättande om denne, även om domaren är oense med sin kollega om
bedömningen.

 Lycka till i spårskogen !
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Jaktprovskommitténs

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015.
Sammansättning.
Sammankallande: Folke Johansson, BCS.
Inga-Lill Håkansson, viltspår, Lars-Gunnar Svensson, Region Syd, Bo Ynger, Region Mitt,
Björn Aspelin, Region Nord och Dick Wedin, ledamot
Möten.
Jpk har under året haft 5 st protokollförda möten.
Provredovisning.
Folke Johansson har ansvarat för den centrala inrapporteringen av våra drevprov till SKK.
Vi har använt Jyckedata och det har för drevproven gjorts en redovisning efter varje månads
slut.
Det har till SKK inrapporterats 317 starter, 314 drevprov samt 3 RR-prov. Av de 317 starterna
har 39 stycken genomförts i Ukl. Provresultaten har åstadkommits av 148 olika individer (81
tikar och 67 hanar).
För viltspårsredovisningen har Inga-Lill Håkansson ansvarat. Hon har till SKK inrapporterat
252 starter, därav 65 beaglar, fördelade på 7 LA.
NordM
2015 års NM avgjordes i Finland 20-21 november.
Det blev finskt på de översta platserna. Det svenska laget bestod av Släntens Herta äg. Ragnar
Tauson, Målens Candy äg Ove Algotsson samt Starmaids Undercover äg Ewa Swedare.
Lagledare och representant för JpK var Lars-Gunnar Svensson.
Det svenska laget hade inget riktigt flyt, vädret under andra dagen med 3 dm nysnö gjorde
inte saken lättare. Herta och Candy belade efter första dagen platserna 2 resp 4, men efter
andra dagens snökaos blev slutplaceringarna 3:a (Herta), 4:a (Candy) och 10:a (Undercover).
Det svenska laget kom på en andra plats.
SM
SM genomfördes i år på Gotland med Gotlands Beagleklubb som arrangör. De genomförde
ett mycket bra arrangemang.
Årets segrare blev Stigsjödalens Rex, Nedre Norrland, äg. Jan-Erik Söderström. 2:a kom
Ulvekets Cita, Skaraborg, äg. Bo Davidsson. 3:a blev Släntens Herta, Mälardalen, äg. Ragnar
Tauson. Dessa tre hundar är därmed uttagna till NordM i Sverige kommande år. SM-fyra och
därmed reserv vid NordM är Skrovelmyras Fixa, Gävle-Dala, äg. Jan-Erik Johansson.

Småhunds-SM
Beagleklubbens lag bestod av Ulvekets Cita, äg. Bo Davidsson, Snälle-Jägarens Röja, äg.
Andreas Kristensson och Klippuddens Hanna, äg. Jonathan Fredriksson. Lagplaceringen blev
en 4:e plats och individuellt belade våra hundar platserna 10, 11 och 12. Lagledare
(vikarierade för en insjuknad Ingemar Zentio) och även domare var Christer Hagel.

Årets bästa hundar
HARE: Stigsjödalens Rex, äg. Jan-Erik Söderström
1
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RÅ: Starmaids Release me, äg. Madeleine Bäck.
Årets Bästa Räv- resp. Allround hund har inte kunnat utses eftersom inget ekipage har gjort
tillräckligt antal starter enligt statuterna (3 starter krävs för att komma in på listan). Här
redovisas de hundar som toppar dessa båda listor, med endast en start vardera:
RÄV: Koppargruvans Jack, äg. Uno Holmberg
ALLROUND: Snälle-Jägarens Albert, äg. Göran Karlsson.
VILTSPÅR: Starmaids Veuve Cliquot äg. Andreas Frisk.
Sten Perssons Minne
Segrare i år blev Hejdetassens Hanna, ägare Stig Hoffman.
Domarauktorisation
4 st domare auktoriserades under 2015. 1 st i SsBlK, 1 st i VBlK, 1 st i SbBlK och 1st i
NbBlK .
Övrigt
De nya drevprovsreglerna tillämpades för andra säsongen. JpK har via sina
regionrepresentanter granskat provprotokoll med avsikt att vi ska få en så likvärdig
bedömning som möjligt över landet.
JpK deltar genom Folke Johansson i det fortsatta regelrevideringsarbetet, som syftar till att ta
till vara synpunkter på de nya reglerna inför nästa regelperiod som börjar gälla 20170701.
Med i den gruppen för SBlK är även Claes-Göran Larsson. Ett i stort sett färdigt förslag är
utskickat för påseende.
Inga-Lill Håkanssons redovisning för viltspårsverksamheten bifogas denna rapport (bilaga 1).
Drevprovsstatistik (bilaga 2).
April 2016

Folke Johansson

2
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Årsrapport över SBlK:s viltspårprov 2015
Under 2015 har totalt 252 starter gjorts inom SBIK (detta är en ökning med
35 starter jämfört med under 2014 ) varav 65 beaglar (se tabell ),vilket är en ökning med 18
starter.
Av dessa startande var det 103 i Anlagsklass (varav 20 beaglar) och 149 startade i Öppen
klass (varav 45 beaglar), 2 utländska.
Av de 20 beaglarna som startade i Akl fick 18 Gk (90%), av de 45 i Ökl gick 37 till pris
(82,2 %).
19 beaglar startade i andra klubbar. 3 i Akl och 16 i Ökl och alla gick till pris.
Starter av alla raser på viltspårprov per LA
Bergslagen
20 starter
varav
3 beaglar
Gävle/Dala
4 ”
”
3 ”
Jämtl/Härjedalen
9 ”
”
2 ”
Värml/Dals
80 ”
”
11 ”
Sydsvenska
26 ”
”
21 ”
Östergötland
52 ”
”
2 ”
Östsvenska
61 ”
”
23 ”
…………………………………………………………………….
252 starter
65 beaglar
Sammanlagt antal starter av beaglar under 2015 var alltså 85 st, varav 23 i Akl varav 21
fick GK (91,3 %) respektive 62 st i Ökl varav 54 gick till pris (87,09%).

Torntorp 2016-01-25
Viltspåransvarig JpK
Inga-Lill Håkansson
BILAGA 2
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