Protokoll fört vid JpK-möte via Google Meet 20220328
Närvarande: Sven Granström(SG), Göte Roman(GR), Leif Festin(LF), Anders
Riddaregard (AR, Folke Johansson(FJ)
Anmält förhinder: 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.
Som information har SsBIK dragit tillbaka sin motion om Allround-SM
Efter den informationen lades protokollet med godkännande till handlingarna.
6. Viltspår
Inbjudan till vänskapskampen i viltspår har annonserats i Beagle. GR har kontaktat Inga-Lill som har
accepterat att vara lagledare.
GR har testat viltspårsappen och har lämnat synpunkter till SKK.
GR redovisade ett förslag på regler för årets Viltspårshund (Bilaga 1). Godkändes av mötet.
7. Drevprovssäsongen
a) Redovisning av jaktårets prov 379 starter, 163 harprov och 187 klövprov
b) Leif kontaktar Kjell Zingmark angående att skriva presentationer i Beagle av årets Bästa Hundar.

8. Kommande säsongs drevprovstävlingar
Beagle SM Hare – Arrangör Region Syd – SsBIK som arrangör
NordM – 25 – 26 november i Tammerfors. FJ kontaktar berörda hundägare.
9. Regelrevidering
a) Utskick av böcker och skogskort pågår.
b) Utbildningsinsatser för dom nya reglerna
Central utbildningsinsats bör genomföras för regionernas fullmäktige och sedan sker denna utbildning
via fullmäktige vidare i lokala klubbar.
10. SKK Start
a) Status
Utvecklingen ligger f.n. nere, SKK prioriterar utvecklingen av Viltspår. Skrivelse inskickad till SKK
angående status på utvecklingen av vårt program. Stor tveksamhet om programmet är igång till nya
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drevprovssäsongen. FJ tittar på backup om inte det nya systemet är klart.
11. Verksamhetsberättelse
FJ redovisade JpK:s verksamhetsberättelse (Utkast, som klarställes inom närmaste veckan)
12. Övriga frågor
Inga frågor
13. Nästa möte
FJ kallar 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

SVENSKA BEAGLEKLUBBEN
Associerad med Svenska Kennelklubben

Statuter för Sveriges bästa Beagle i viltspår
Tävla om att bli årets bästa viltspårhund inom Svenska Beagleklubben!
Viltspår är en utmärkt aktivitet att träna när det inte är jaktsäsong. Många anser att det är en fördel
med viltspår, då det gynnar hundens spårnoggrannhet och samarbetsvilja under jakt.
Varje start i öppenklass ger 10 poäng för ett 1:a pris, 8 poäng för ett 2:a pris, 6 poäng för ett 3:e pris, 0
poäng för ett 0 pris. Alla starter som hunden gjort skall räknas, även starter i annan klubb.
När summan av alla starter under året summeras, multipliceras summan med en koefficient som är 0,1
per start + 1 (ettan motsvarar totalsumman) (6 starter ger 0,6+1=1,6).
Start på ordinarie prov ger ytterligare 0,05 till koefficienten (0,1+0,05=0,15).
Ett ordinarie prov måste vara gjort för att få vara med i tävlan om årets bästa viltspårhund.
Vid lika poäng går den äldre hunden före i prislistan.
Exempel:
Start
1
2
3
4
5
6
6 starter ger

Prov
Rörligt
Ordinarie
Ordinarie
Rörligt
Ordinarie
Rörligt

Pris
1.a
1:a
2:a
3:e
1:a
0

Poäng
10
10
8
6
10
0
44 poäng

Koff
0,1
0,15
0,15
0,1
0,15
0,1
0,75 koefficient + 1 = 1,75

44 multiplicerat med koefficienten 1,75 = 44 x 1,75 = 77 poäng. 77 poäng
dividerat med antalet starter = 77

÷ 6 = 12,83 slutpoäng.
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3

