Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 4/9 2016 kl. 1900
Närvarande: Dick Wedin, Stig Bertilsson, Göte Roman, Bo Ynger, Björn Aspelin och Folke Johansson
(sammankallande).
1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Stig Bertilsson valdes till sekreterare.
3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
JpK samtliga medlemmar valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll kontrollerades och lades till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
Göte informerade om dagsläget av aktiviteterna på lokalnivå (112 starter i vår regi, endast 33 st
Beaglar). Vi når inte samma nivå på antal starter som föregående säsong, trolig anledning är att det
inte informeras tillräckligt om dessa arrangemang ute i klubbarna samt att fler Ordinarie prov skulle
behövas. Beslut togs att Göte Roman gör ett utskick efter nyår för att väcka liv i verksamheten.
Göte informerade också om att en svensk Beagle har blivit Dansk viltspårschampion, första i
Sverige? Göte skickar info om detta till Beagle.
7. SM 2016
Norrbottens Beagleklubb är arrangör. Provplats och datum Haparanda 3-4 dec. 2016.
Fullmäktige för SM: Beslut togs att Dick Wedin är fullmäktige, Björn Aspelin är bisittare (vice
fullmäktige). Dick Wedin tar snarast kontakt med Erik Nilsson om behovet av domare, enbart
Beagledomare bör vara med på SM
8. Nord M, lägesrapport
Christer Hagel har fått tacka nej om att vara lagledare för det svenska laget pga sjukdom, ny
lagledare har utsetts och det blir Micael Algotsson, ordförande i Skaraborgs Beagleklubb. Det som
saknas är kartor på markerna ifrån Skaraborg, men dessa är på ingång. Folke lyfte frågan om
invigningen hur den skall genomföras, det beslöts att vi ska ha den på samma nivå som på SM,
inget extra ordinärt behövs.
9. Ev. Småhunds-SM
Folke informerade att det i dagsläget fortfarande är ovisst om det blir ett Småhunds-SM (sista
måndagen i nov). Beslöts att vi för att vara beredda OM tävlingen skulle komma till stånd ändå
nominerar lagledare och hundar. Ingemar Zentio har tillfrågas angående lagledaruppdraget och har
accepterat och håller kontakt med organisationen. Uttagningskriterierna är enligt föregående
mötesprotokoll.
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10.Allround-SM
Beslut taget vid senaste BCS-möte att innan den 1 oktober tillsätta en grupp som ska arbeta med
att eventuellt Allround-SM. Deltagare i gruppen ska komma ifrån JpK och FK. Mötet föreslog två
personer, Bo Ynger, Folke Johansson som kan arbeta i gruppen för JpK´s räkning.
11.Bästa hundlistorna
Bästa hundlistornas värde diskuterades och den gemensamma åsikten var att det är för mycket
arbete att hålla dessa listor uppdaterade och värdet är ringa med dessa listor.
Att man till kommande säsong slopar dessa listor var alla i JpK överens om. Dessutom så verkar alla
klubbar ha en tävlingsverksamhet i sina egna klubbar.
För innevarande säsong måste listorna dock vara kvar och eftersom utformningen av Allroundlistan
diskuterats beslöts att föreslå ny utformning av statuterna enligt Bilaga (ändringar i förhållande till
dagens statuter infört med röd text).
12.Arbetsordningen.
Folke ber alla i JpK att läsa igenom den och föreslå revideringar till nästa möte.
13.Övriga frågor
-Det har kommit önskemål om att från centralt håll kunna hämta hem diplom vid våra olika
bedömningsverksamheter tex , RR, jaktprov, utställningar, viltspår. Avsåg att från hemsidan ha
möjlighet att ladda ner diplom liknande de som delas ut till Riksdiplom och liknande.
-Protokoll för viltspårsverksamheten saknas, borde finnas på hemsidan.
- Bo Ynger tog upp att vid NordM och även vid SM har det delats ut glasstatyetter till prispallen.
Det finns tre stycken kvar till detta års NordM sedan är dom slut. Bo ombads att kolla upp om det
går att förvärva nya till rimligt pris.
14.Nästa möte
Telefonmöte den 17 oktober kl 19:00

15. Avslutning
Ordförande Folke Johansson 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

Stig B

Alla
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BILAGA

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 0,4
prispoäng/minut.
Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 46-59 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.
- ENBART ETT PRIS FRÅN UNGHUNDSKLASS RÄKNAS
IN.

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 Allroundlistan gäller att hunden under provsäsong drivit olika
djurslag till pris. Sammanräkning av poäng sker utan kvotering.
- Detta innebär att samma hund kan hamna på mer än en lista.
- För Rå-listan gäller dessutom att bara de starter där hunden
bedömts som ”Lämplig Råhund” räknas.
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