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 Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2021-04-21 kl. 1900 
Närvarande: Sven Granström (SG), Anders Riddaregard (AR), Leif Festin (LF), och Folke 
Johansson (FJ) sammankallande.  
Anmält förhinder: Björn Aspelin (BA), Göte Roman (GR) 
 
 
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. 
Lades med godkännande till handlingarna. 
 
6. Viltspår 
Ingen information 
 
7. Verksamhetsberättelse (Bilaga 1) 
FJ informerade om verksamhetsberättelsen för 2020. Efter redovisning lades den till handlingarna. 
 

   8. Gångna säsongens drevprov - Sammanställning 
   FJ redovisade sammanställningen. Efter vissa frågor lades redovisningen till handlingarna. 
 

9. Kommande säsongs drevprovstävlingar 
SM Hare - 15 – 16 november i Norrbotten 
SM Klöv - Region Mitt ej intresserad av att arrangera. Förfrågan till Region Syd om någon där är 
intresserad. 
NordM - Beslutades att 3 bästa hundarna från bästa listan representerar Sverige 26 – 27 
november. Reserver enligt bästalistan, 4:e hund första reserv osv. FJ informerar berörda 
hundägare 
Småhunds SM - Samtliga klubbar intresserade av ett arrangemang, troligt datum 29 november 
 
10. SKK Start 
FJ informerade om utvecklingen. 22:a april ett möte med SKK och deras utvecklare framförallt 
angående protokollframtagning. 
 
11. Övriga frågor 
Domarutbildning bör fortsätta att genomföras via digitala medier under augusti. Utbildning speciellt 
för Fullmäktige från varje klubb. 
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12. Nästa möte 
FJ kallar till möte vid behov 
 
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 
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       Bilaga 1 till protokoll JpK 210421 
Jaktprovskommitténs 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020. 
 
Sammansättning. 
Sammankallande: Folke Johansson, BCS. 
Göte Roman, viltspår + allmänt, Region Syd: Leif Festin, Region Mitt: Anders Riddaregard, Region Nord-
S: Björn Aspelin, Region Nord-N och ledamot: Sven Granström.  
 
Möten. 
Jpk har under året haft 8 st protokollförda möten, 12/2, 10/3, 30/3, 3/6, 8/10, 5/11, 10/12 och 28/12. 
Samtliga mötesprotokoll utom protokollet för den 3/6 har fortlöpande lagts ut på hemsidan. 
 
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 samt 
efter varje fast prov. 
Det har till SKK inrapporterats 278 starter, 276drevprov samt 2 RR-prov. Av de 276 starterna har 41 
stycken genomförts i Ukl. Provresultaten har åstadkommits av 175 olika individer (108 tikar och 67 
hanar). 4 st av alla starter gjordes av utlandsregistrerade hundar. 5 st av de genomförda starterna har 
resulterat i 1:a pris som inte har stambokförts, pga av att den av SKK utfärdade ”Corona-dispensen” har 
utnyttjats. Stambokföring kommer att göras när nödvändiga utställningsmeriter kan uppvisas. 
Orsaken till den stora nedgången i antalet starter jämfört med de senaste säsongerna får till allra 
största delen skyllas på den alltjämt pågående situationen med Coronapandemin; Bl.a. har all centralt 
arrangerad tävlingsverksamhet ställts in, en del av de större LA-proven har också ställts in. 
 
För viltspårsredovisningen har Göte Roman ansvarat. Han har till SKK inrapporterat 
253 starter, därav 71 beaglar, fördelade på 6 LA samt Övriga klubbar, en minskning sedan föregående 
säsong. För närmare detaljer hänvisas till separat utgiven rapport, Bilaga 1. 
 
NordM 
2020 års NordM inställt. 
SM 
SM 2020 inställt. 
Klöv-SM 
Klöv-SM 2020 inställt. 
Småhunds-SM 
Småhunds-SM 2020 inställt. 
 
Årets bästa hundar 
 
DREVPROV: 
HARE: SE16647/2016 SEJ(HA) CH VISTENAS CHALLE, äg Håkan Andersson, Eskilstuna 

KLÖVVILT: SE57560/2018 MALIWICK'S AFTER EIGHT, äg Patrik Karls, Boda Kyrkby. 
ALLROUND: SE26219/2018 J HEBBELYCKANS ZVEA, äg Robert Lindström, Skultuna. 
RÄV: Ingen hund uppfyllde statuternas krav på att erhålla utmärkelsen.  
STEN PERSSONS MINNE 2019: SE26219/2018 J HEBBELYCKANS ZVEA, äg Robert Lindström, Skultuna. 
VILTSPÅR: SE41099/2019 Starmaids Clear Blue Sensation, äg: Eva Andersson,  Vagnhärad 
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Domareutbildning 
En webbaserad fortbildning av våra drevprovsdomare genomfördes 20200823 under ledning av Leif 
Festin. 46 st var anmälda till evenemanget som i huvudsak upplevdes som positivt av deltagarna. 
 
Domarauktorisation 
2 st drevprovsdomare auktoriserades under 2020. 1 st i SbBlK och 1 st i VDBlK 
 
Övrigt 
De gällande drevprovsreglerna tillämpades för fjärde säsongen. JpK har via sina regionrepresentanter 
granskat provprotokoll med avsikt att vi ska få en så likvärdig bedömning som möjligt över landet.  
 
SBlK deltar genom Folke Johansson och Sven Granström i Regelrevideringsgruppens arbete med 
revidering av de regler som började gälla 2017-07-01. De reviderade reglerna ska börja gälla från och 
med 2022-07-01.  Remissomgång 2 skickades ut under hösten 2020 och Regelrevideringsgruppen har 
arbetet in synpunkterna i ett slutligt förslag till SKK. 
 
SKK´s projekt ”Arrangera Jaktprov” lades på grund av pandemin ner under våren 2020. SKK startade 
emellertid ett nytt projekt tillsammans med en extern aktör. Detta projekt ska leda till att det kommer 
att finnas verktyg för att redovisa både viltspårprov och drevprov på ett smidigare sätt än idag. 
Viltspårsdelen är i dagsläget klart och testkörning pågår. Arbetet med drevprovsdelen pågår. Samtliga i 
JpK utgör referensgrupp och uppföljningsmöten arrangeras månatligen. Målsättningen är att 
åtminstone få fram en testversion som kan provas av någon/några klubbar redan till kommande 
säsong. 
 
Göte Romans redovisning för viltspårsverksamheten bifogas denna rapport (BILAGA 1). 
 
Drevprovsstatistik (BILAGA 2). 
 
April  2021 
 

 
Folke Johansson      
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BILAGA 1 
 
Under 2020 har totalt 253 starter genomförts inom SBlK. Det är en minskning med 35 starter jämfört 
med 2019. Av dessa 253 var 71 Beaglar, vilket också är en minskning med 12 starter. 
Med tanke på pandemin får man nog se antalet starter som mycket bra. Det var en period då vi inte 
visste om vi fick genomföra prov eller inte. 
  
Av det totala antalet startade 69 i anlagsklass varav 13 Beaglar. Av dessa 69 blev 61 godkända (88,4 %).  
 
I öppen klass startade 184, varav 58 Beaglar. Av dessa 184 gick 157 till pris (85,8 %). 
 
Starter per lokalavdelning: 
Sydsvenska  18 starter varav 15 Beaglar 
Värmland/Dal  129 starter varav 30 Beaglar 
Östergötland  60 starter varav   0 Beaglar 
Östsvenska  25starter varav 11 Beaglar 
Gävle/Dala    2 starter varav   2  Beaglar 
Västerbotten  11 starter varav   5 Beaglar 
Övriga klubbar   8 starter varav   8 Beaglar 
………………………………………………………………………………………………… 
Totalt  253 starter varav 71 Beaglar 
 
Norrahammar 2021-01-28 
Göte Roman 
Viltspåransvarig 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        BILAGA 2 
 
 

 


