Protokoll fört vid AK-möte (via Skype) måndagen den 25 januari 2010
§ 1 Förslag till en ny lista över drevprovsmeriterade hanhundar (ersätter nuvarande hanhundslista)
togs fram se nedan:

LISTA ÖVER DREVPROVSMERITERADE HANHUNDAR
KRITERIER FÖR HANHUNDSLISTAN
•
•
•
•
•
•
•

Hunden skall ha erhållit minst ett andra pris på drevprov (hare, rådjur eller räv) under de senaste 5 åren.
Hunden skall ha erhållit minst ett andra pris på utställning i officiell klass.
Hund med mer än en anmärkning på mentaliteten (0) markeras i klartext på listan och bör inte användas i avel.
Hund med mer än en kodning utav hoande skall (moment skall - hörbarhet) på drevprov markeras i klartext på
listan och bör inte användas i avel.
Hund med mer än en kodning utav drevliknande väckskall (moment upptagningsförmåga eller tapptarbete) på
drevprov markeras i klartext på listan och bör inte användas i avel.
Hanhund som fått fem kullar sätts på en väntelista (lista B). När minst två avkommor har drevprovsmeriterats
undan två olika tikar sätts hanen åter in på A-listan.
Hanhund med mer än 50 avkommor bör inte användas mer i avel (70 avkommor om det gäller helbröder).
Hanhund med höftledsstatus D, E eller F finns inte med på listan och bör inte användas i avel.

För mer information om hanhundslistan, se Avelsprogrammet.
Listan omfattar endast resultat registrerade hos SKK.
Ägare som inte vill ha med sin hund på listan måste själv anmäla detta till ansvarig inom klubben.
NOTERA: SBlK uppdaterar rasdata 2 ggr/år, varför senaste resultat, avkommor och titlar kan saknas vid publicering.
För absolut senaste hunduppgifter såsom titlar, meriter hänvisar vi till SKK Hunddata.

A-LISTAN
TITEL/NAMN/REGNR/HD
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MODER
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SJCH xxxxxxxxxx S00000//2002 HD grad C
e. SUCH SJCH xxxxxxxx S00000/99
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Tel. 00-000000 ägarens namn
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16 DP / 69 %
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Ha /
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4
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1

1

S00000/2002 har mer än en anmärkning/kodning av drevliknande väckskall

B-LISTAN – VÄNTELISTA I AVVAKTAN PÅ AVKOMMEMERIT
SUCH SJCH xxxxxxxx S00000/2000
HD grad A
e. J.xxxxxxxx S00000/95
u. SJCH xxxxxxxxx S000000/95
Tel. 00-000000 ägarens namn

1,31 /
41,2 EP
14 DP / 50 %

Ha /Rå
/Räv /

3 / 14

5 / 32 / 1

0

Om förslaget till ny lista enligt ovan beslutas av BCS faller förslag om unga hundar till C-listan och
avelsprogrammet revideras.
§ 2 Tilläggstext ska skrivas in i statuterna för bruksavels- och bruksuppfödarpriserna: att poäng för
elitklass fortfarande kan räknas då man får medräkna resultat från hundar som startat i elitklass
(trots att elitklass inte längre finns för beagle).

§ 3 Brev daterat 2009-10-12 har inkommit till BCS angående synpunkter samt förslag till ändringar
gällande hanhundslistan. Brevet gicks igenom och AK anser följande:
•

AK anser sig inte ha möjlighet att kontakta alla ägare med förfrågan om de vill ha sin hund på
listan. Ägaren får själv kontakta ansvarig inom klubben.

•

Av kriterierna framgår att hund som har 5 valpkullar flyttas till B-listan. Ingen övrig åtgärd
görs från AK. Ägaren är själv ansvarig för att hålla reda på hur många kullar hunden har fått.

•

Nytt förslag till listan: Hunden skall ha erhållit pris på drevprov under de senaste 5 åren (inget
krav på drevprovsmeriterade föräldrar).

•

AK har ingen möjlighet att ifrågasätta utställningsdomarnas bedömning av avvikelser vad
gäller t.ex bettfel eller färg. Vid mer än en anmärkning (s.k A nolla) ska detta skrivas ut i
klartext på listan liksom mer än en kodning av hoande skall eller drevliknande skall.

•

Hundar med HD grad D, E eller F finns inte med på listan

•

Resultat ska räknas endast från meriter registrerade hos SKK Hunddata (viktigt för att
säkerställa resultaten).

Mötet avslutas med att Monica tackar för visat intresse.
Vid protokollet
Monica Hilton
Justeras
Ingemar Zentio
Protokollet justerat i original/…
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

