Drevprovsverksamhet och större arrangemang.
Från Lokalavdelning (LA) till Nordiskt Mästerskap.
Vårt viktigaste arrangemang är Beagle-SM som i praktiken är en tävling med hare som drevdjur.
Beagle-SM fungerar också som uttagning till Nordiska Mästerskapet, NordM. NordM för Beagle
alternerar mellan Norge, Finland och Sverige. De 3 första hundarna vid SM tas ut till NordM
kommande år.
Steg 1. Uttagning i den egna Lokalavdelningen. Varje LA får skicka 2 hundar till en
Regiontävling (RM). Landet är indelat i 3 Regioner, Norr, Mitt och Syd. Varje Region
svarar för uttagningen av de 3 hundar som, oftast under oktober/november, går vidare till
SM. Uttagningarna till Regionens uttagning varierar mellan de olika LA:na. En del har
direktuttagning vid ett klubbmästerskap, andra tar ut efter fjolårsmeriter, andra blandar olika
former. Dock bygger all uttagning på klubbarnas drevprovsverksamhet.
Steg 2. Vid Regionens uttagning går de 3 först placerade hundarna vidare till Beagle-SM.
Regionuttagningarna precis som SM och NordM är 2-dagars tävlingar.
Tävlingsregler vid samtliga tävlingar enligt nedan:

Poängberäkning.
Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna. Utöver detta delas det ut SM-poäng enligt följande.

SM-poäng.
1:a pris hare
2:a pris hare
3:a pris hare

30 SM-poäng
15 SM-poäng
9 SM-poäng

Drevtid på hare mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 SM poäng /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 SM-poäng.
Drevtid på hare mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 SMpoäng/minut.
Drevtid på hare mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 SM poäng/minut.
Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.
Eftersom drevprovsreglerna föreskriver att prov skall brytas då två 1:a pris erövrats MAXIMERAS SMpoängen till 60 poäng per provdag, oavsett om hunden under provdagen gjort så många drev som
varit värda SM-poäng att summan blivit större än 60 SM-poäng.

SLUTPOÄNG
SM-poängen och Egenskapspoängen läggs sedan ihop till en slutpoäng enligt följande: SM-poäng
enligt ovanstående beskrivning + medelvärdet av Egenskapspoäng för Dag 1 och Dag 2.
Vid lika poängställning vinner hund med högsta SM poäng.
Vid lika poäng även där vinner den yngsta hunden.

DREV PÅ KLÖVVILT ELLER RÄV
Prisdrev på RÄV eller KLÖVVILT redovisas i vanlig ordning på drevprovsprotokollet som officiell merit.
Dreven har dock inget värde i SM tävlingen. Vid dessa tillfällen skall två protokoll skrivas, ett ordinarie
och ett SM-protokoll. I SM-protokollet skall bortses från allt som hör ihop med det aktuella rå- eller
rävdrevet.

SmåhundsSM.
Denna tävling är en kamp mellan Basset, Beagle, Drever och Tax. Från och med 2017 är denna
tävling ett officiellt prov med stambokförda resultat. De högsta rankade hundarna på Bästa
Harhundslistan Bästa Råhundsistan och Bästa Allroundhundlistan tas ut att representera
Beagleklubben.
Utförligare uttagningskriterier samt poängtabellen för tävlingen hittar du på hemsidan under
styrelse mm (statuter).

Bästa hund listorna.
Dessa listor bygger på resultaten från årets drevprovsverksamhet. Resultaten räknas fram
som ett medelvärde för samtliga prov en hund gått under provsäsongen. Det finns en bästa
harhundlista, rävhundlista, råhundslista och en allroundhundlista. JpK svarar för
resultatsammanställningen.
Kriterierna hittar du under styrelse mm (Statuter).

Sten Persson minne.
Start sker under november månad. Man kan starta var som helst i Sverige och priset är en
inteckning i Sten Perssons vandringspris.
Tävlingen riktar sig främst till allroundhundar och kriterierna hittar du under styrelse mm
(Statuter).

Övriga utmärkelser utifrån drevprovsverksamheten.
Det finns ett centralt Unghundspris för hundar upp till 24 månader och Riksdiplom mm. som
du kan läsa mera om och se kriterier under Styrelse mm (Statuter) på hemsidan.
Vill du veta mera eller få klargörande om vår Tävlingsverksamhet, priser och
utmärkelser utifrån drevprovsverksamheten kan du ta kontakt med någon av
oss i Jaktprovskommittén (JpK), se kontaktuppgifter på hemsidan eller i
tidningen!
JpK/Folke Johansson

