Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2017-08-29 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Bo Ynger (BY), Stig Bertilsson (SB), Sven Granström (SG) och Folke
Johansson (FJ) sammankallande. Ej närvarande: Björn Aspelin (BA)
1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Sven Granström valdes till sekreterare
3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
Samtliga valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet lades med godkännande till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
GR informerade om att det totalt genomförts 90 starter och av detta 28 beaglar. Synpunkter om
att vi har ett krångligt protokoll, GR tycker att vi skall behålla vårt protokoll bl.a. för att vi skall
kunna särskilja våra beaglar då Bästa-listan ska räknas fram.
7 Arbetsgrupp alternativt SM
GR sammankallande i gruppen. Håkan Arlestig har avböjt att delta i arbetsgruppen. Förslag om
att tillfråga Camilla Gääw om att ingå i gruppen, GR och FJ tar kontakt med Camilla. GR föreslog
att vi tar fram tre förslag Har-SM, Rådjurs-SM och Allround-SM. Möte i gruppen 28 september kl.
19.00. Gruppmedlemmarna sätter ihop förslag som kan diskuteras vid mötet.
8 SM 2017 lägesrapport (reg Syd)
SB har kontaktat arrangerande klubb som har en arbetsgrupp på 10 – 14 personer som jobbar
med arrangemanget. Stig upplevde att man är bra igång, boende klart och i stort sett klar med
marker.
9 NordM 2017 – Lägesrapport från lagledaren
BY har kontaktat samtliga våra deltagare, frågat om hur dom reser mm. BY har skrifligt anmält in våra
hundar till arrangören.
10 Småhunds-SM 2017 – Uttagning domare
Ingemar Zentio har kontaktat uttagna hundar och samtliga har accepterat att delta. GR och FJ
ansvarar för uttagning av domare. Slutligt möte i arrangörsgruppen den 19 september.
11 Lämplig Rå/Hjorthund
Förslag till rekommenderade värden för att bedöma en hund som Lämplig Rå/Hjorthund
diskuterades:
- skallintensitet min 70 skall/min
- lydnad minst 4:a (hund kan kallas in under fullt drev på kortare avstånd men utom synhåll från
föraren)
- drevhastighet max 8 km/tim.
Regelboken, kap 5.4.2: ”Om hunden har så uppenbara brister i samarbete att hunden bedöms
olämplig för rådjur/hjortdjursjakt ska eventuellt 1:a pris på rå/hjort sänkas till 2:a pris”.

12 Kommande drevprovssäsong
Vi skall även under innevarande jaktsäsong rapportera i Jyckedata. Programmet, uppdaterat för de nya
reglerna har under vecka 34 distribuerats till alla LA. Förhoppningen är att till säsongen 2018/2019
skall SKK:s gemensamma program (”Arrangera Jaktprov”) vara klart.
13 Övriga frågor
BY informerade om hur dom i V-DBlK genomfört domarutbildning
14 Nästa möte
Beslutade att FJ kallar till nästa möte när arbetsgruppen för alternativt SM har förslag att presentera.
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 SBIK/BCS
Vid protokollet

Justeras

Sven Granström

Alla i gruppen

/Sven Granström/

