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                                        Protokoll JpK-möte 20221205 
 

Deltagare: Folke Johansson, Göte Roman, Sven Granström, Björn Aspelin, 

Leif Festin. Anders Riddaregard anmält frånvaro. 

 

1. Mötets öppnande 

 Folke öppnade möte 

 

2. Val av mötessekreterare 

 Leif valdes 

 

3. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes med tillägg av punkt ”domare” under 

övriga frågor 

 

4. Val av justerare 

 samtliga deltagande justerar 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

 protokollet godkändes 

 

6. Viltspårsinfo 

 Göte informerar 

 Glädjande många starter under året 

 Se BILAGA 

 

7. Innevarande Drevprovssäsong 

 SKK Start, erfarenheter 

 hyfsat bra för de flesta klubbarna 

 Det finns ännu många problem i SKK Start som skapar en del 

problem och irritation. Dessa problem är dock på en hanterbar 

nivå. 

 Som helhet kan vi säga att: 

 anmälan av prov fungerar i stort sett felfritt 

 domarens ifyllande av provresultat fungerar bra i stort sett 

 vid kollegium finns en del brister varav ett exempel är 

 att man inte kan skriva in ny eller ändra kommentar under 

domarens egenskapspoäng. 

 Statistikfunktion diskuterades 

 Domare 

 Domarproblem har uppmärksammats i ett LA. Kvaliteten på 

domarens bedömning håller inte tillräcklig kvalitet och JpK 
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lämnar därför en formell rekommendation till detta LA att sluta 

ge domaren uppdrag. 

 

8. Drevprovstävlingar 

 NordM 

 Summering årets tävling 

1. Välarrangerad tävling med bra resultat på de 

svenska hundarna. 

 Nästa års tävling 

1. Sverige, region syd, prel 26-27 nov 

 Har-SM 

 Summering årets tävling 

1. nya provrutor med kort varsel p g a mycket snö 

2. välarrangerat, bra resultat 

 Nästa års tävling 

1. region Mitt, ännu oklart i vilket LA:s regi 

 Klöv-Kamp 

Hundar kvalificerade enligt statuter 

 hittills en (1) hund,  

 vi ger detta två veckor till, senast 19 dec ska det vara klart 

 JpK kommer att följa antagna statuter i uttagningen av 

kvalificerade kandidater 

 

9. Övriga frågor 

    Punkter från senaste BCS-möte: 

 Kommande Club-Show, JpK-info? 

 JPK deltar gärna  

 Kommande Medlemsenkät, Input från JpK? 

 Leif och Folke tittar på detta 

 Ev central Facebook-sida för BCS. Finns intresse att deltaga som 

admin även från JpK? 

 Inget intresse för detta finns från JpK 

 

10. Nästa möte 

 Folke kallar vid behov 

 

11. Avslutning 

 Mötet avslutas 
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                            BILAGA 

 

Loaklklubb Antal prov Därav Beagle

Bergslagen 30 1

Sydsvenska 73 9

Värmland/Dal 131 30

Östsvenska 42 29

Östergötland 45 3

Västerbotten 24 7

Gotland

Gävle / Dala 12 5

Övriga 13 13

370 97

Antal Viltspår 2022

 


