
 Protokoll fört vid JPK-möte via google meet 20220922 

 

Närvarande: Göte Roman(GR), Leif Festin(LF), Anders Riddaregard (AR), Folke 
Johansson(FJ), Björn Aspelin (BA)  
Anmält förhinder: Sven Granström(SG) 

 
1. Mötets öppnande 

 FJ öppnar mötet 

 

2. Val av mötessekreterare 

 LF väljs till mötessekreterare 

 

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns 

 

4. Val av justerare 

 Alla mötesdeltagare justerar 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

 Godkännes 

 

6. Viltspårsinfo 

 GR informerar, se bilaga 1 

  
7. Kommande Drevprovssäsong 

 Frågan om man kan kräva att en startande tar med domare 

hemifrån för att starta på prov togs upp. Detta diskuterades och  

befanns vara enligt reglerna. §3. i regelboken säger att det är 

kommissarien som fastställer domare och provdag. 
 

 

8. Kommande säsongs Drevprovstävlingar 

 KLÖVKAMP 

i. Statuter fastställs enligt bilaga 2 

ii. Jpk beslutar att ÖgBlK tillfrågas om att ta arrangemanget. 

iii. När protokollet skrivs har ett positivt svar erhållits från 

ÖgBlK som accepterar att ta arrangemanget. 
 

 NordM 

i. FJ meddelar att lagledare Sven Granström har läget under 

kontroll 

 Har-SM 

i. FJ meddelar att läget är under kontroll 



 

9. SKK Start, status 

 Vi är nu i en utbildningsfas 

 Instruktioner för kommissarie, domare och hundägare finns. 

 En instruktion för genomförande av kollegium är under 

framtagande. 

 Viktigt att kontrollera med lokaladministratörer/domare att 

inbjudningar till SKK inte hamnat i skräpposten.  

 

10.  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

 

11.  Nästa möte 

 FJ kallar vid behov 

 

12.  Avslutning 

 FJ avslutar mötet 
 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Leif Festin     Alla mötesdeltagare  



Bilaga 1 Antal genomförda viltspår per 20220922 

 

 

 

 Antal Viltspår 2022
Loaklklubb Antal prov Därav Beagle

Bergslagen 30 1

Sydsvenska 48 8

Värmland/Dal 85 24

Östsvenska 27 20

Östergötland 33 2

Västerbotten 15 4

Gotland

Gävle / Dala 6 3

Övriga 11 11

255 73



Bilaga 2 Statuter för klövkampen 

 

Uttagningsregler  
 

Kvalificering 

 

Eftersom vi anser att det är ett måste att visa upp vår ras som duktig klövviltshund föreslår 

JpK därför följande angående uttagning av hundar:  

 

 Enbart klövviltshundar ska komma i fråga för uttagning.  

 Uttagningsproceduren genomförs under en begränsad tidsperiod under aktuell säsong:  

 

Under perioden vecka 43 - vecka 46 insändes till JpK alla resultat från samtliga LA som 

haft starter med prisdrev på klövvilt. Vid flera starter räknas det bästa resultatet för 

respektive hund, ett av proven ska vara minst 1:a + 1:a. JpK sammanställer dessa resultat 

och utvärderar de bästa ekipagen. Baserat på denna lista ska JpK ta ut de ekipage som ska 

komma till start.  

JpK´s uttagning ska baseras på kollegiebehandlade protokoll som av LA SKA skickas till 

JpK inför uttagningen. 

 

Arrangemangen 

Arrangemangen vandrar årligen mellan regionerna. Regionen bestämmer inom sig 

vilken/vilka av regionens LA som ska ha huvudansvaret. Om region ej kan åta sig 

arrangemang tilldelar BCS uppdraget till annan region. 

I arrangemanget tävlande hundekipage ska ha med en domare, detta för att underlätta för 

arrangerande LA. Domare SKALL komma från det LA som hundekipaget representerar. 

För att arrangemanget skall genomföras krävs minst 6 st deltagare. Max antal hundar vid 

Klövkampen är 10 stycken. 

 

 
 

 

 TÄVLINGSREGLER 

Fullmäktige 

Svenska Beagleklubbens centralstyrelse utser genom delegering till Jaktprovskommittén 

fullmäktige till Klöv-kampen. 

 

Provform 

Klöv-kampen avgörs som ett endagsprov, Öppen klass. 

 

Poängberäkning för Klöv-kampen 

Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna. Utöver detta delas det ut poäng enligt 

följande. 

 



SM-poäng. 
1:a pris klövvilt 30 SM poäng 

2:a pris klövvil  15 SM poäng 

3:a pris klövvilt    9 SM poäng 

 

 

Drevtid på klövvilt 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 klövvilt mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 SM-

poäng/minut. 

Drevtid på klövvilt mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 SM poäng/minut. 

Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng. 

 

I de fall hundföraren väljer att erövra 1:a pris genom att slå samman två 60 min drev enligt 

kap 5.4.2 i Drevprovsreglerna maximeras SM-poängen till 30 poäng för dessa två drev. 

OBS! Inga extra SM-poäng kan tillgodoräknas för drevtider utöver 60 min/drev vid denna 

typ av sammanslagning av drevtider. 

 

Eftersom drevprovsreglerna föreskriver att prov skall avbrytas då två 1:a pris erövrats 

MAXIMERAS SM-poängen till 60 poäng, 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 + Egenskapspoäng. 
Vid lika Slutpoäng vinner hund med högsta poäng enligt följande rangordning:  

 Högst Egenskapspoäng. 

 Högst poäng i moment 8, Samarbete. 

 Högst poäng i moment 6, Skall/Hörbarhet 

 Högst Skallfrekvens 

 Yngsta hunden 

 

RÄV ELLER HARE. 
Prisdrev på RÄV eller HARE 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 räv- eller hardrevet. 

 

 

 


