Protokoll fört vid JpK-möte via Google Meet 20220217
Närvarande: Sven Granström(SG), Göte Roman(GR), Leif Festin(LF), Anders
Riddaregard (AR, Folke Johansson(FJ)
Anmält förhinder: Björn Aspelin (BA)
1. Mötets öppnande
FJ öppnade mötet
2. Val av mötessekreterare
SG valdes till sekreterare
3. Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes
4. Val av justerare
Alla mötesdeltagare justerar
5. Föregående mötesprotokoll
Lades med godkännande till handlingarna
6. Viltspårsinfo
GR informerade om införandet av nya drevspårsreglerna. Regelböcker
utskickade till berörda klubbar. JpK beslutar att det nya protokollet skall
användas av alla klubbar som anordnar viltspår. Utbildning på dom nya
reglerna ordnas av GR via Google Meet. Utbildning för användandet av
SKK Start Viltspår skall genomföras under våren genom GR försorg.
Beslöts att avvakta med att börja använda SKK Start Viltspår tills GR
själv testat programmet och är nöjd.
Vänskapskamp viltspår 4 juni i Moss i Norge. GR utser lagledare och tar
ut hundar till arrangemanget.
7. Drevprovssäsongen.
FJ informerade om problem som finns med redovisning av drevproven.
Vissa klubbar har fortfarande ej redovisat några resultat. Det drabbar
hundägare som bl.a. inte får ut sina championat. Till dagens datum är det
259 prov som är stambokförda.
8. Regelrevidering
Nya reglerna utskickas till alla LA i pdf format.
Bemanning från SBIK i kommande regelarbete: FJ och SG avsäger sig
uppdraget i gruppen när de nya reglerna distribuerats till klubbarna. Leif

Festin intresserad av att ingå i gruppen. Slutlig bemannig bör beslutas av
det nya BCS efter kommande BF.
9. Proposition till BF
JpK föreslår nedläggning av Klöv-SM
Se proposition bilaga 1
10.Inkommen motion till BF
Motion från Sydsvenska angående införandet av ett Allround – SM.
JpK positiva till motionen som överlämnas till BCS för beslut.
Se motionen bilaga 2
11.SKK Start
En betaversion klar och en testgrupp utsedd som skall provköra
programmet och komma in med synpunkter under nästa vecka. SG och
FJ sammanställer svaren och sänder in dessa till SKK för
vidareutveckling av programmet.
12. Verksamhetsberättelse 2021
FJ sammanställer verksamhetsberättelse för JpK i samarbete med GR
13. Övriga frågor
a)Öster Malma mötet skall ske digitalt, vi anmäler SG, FJ och LF
b) SKK Etikgrupp har haft ett möte där vår representant är LF.
Bland annat gick man igenom en presentation inför Öster Malma mötet.
c) Ansökan om utmärkelser skall skickas via vår sekreterare.
d) Friskvårdstimme kan ej nyttjas vid ett jaktprov eftersom provet är en
avelsutvärdering.
e) Datum för SM har ej fastställt därmed finns inga datum för
regionuttagningarna.
14.Nästa möte
29 mars kl 19.00

Vid protokollet
Sven Granström

Justeras alla i gruppen

Bilaga 1

Proposition från BCS till BF2022 angående Klövvilts-SM
Vid BF 2018 beslutades att Klövvilts-SM skulle arrangeras årligen. Enligt av SBlK
beslutade Uttagnings- och Tävlingsregler gäller för arrangemanget:
”Varje region får ansvaret att vart 3:e år arrangera provet. Regionen bestämmer inom sig
vilken/vilka av regionens LA som ska ha huvudansvaret.”
Tävlingen arrangerades första gången 2018 i region Syd med ÖgBlK som arrangör. 2019
skulle enligt reglerna någon annan region än Syd stå för arrangemanget. Tyvärr fanns inget
intresse för detta. I tron att detta dåliga intresse var en engångsföreteelse så åtog sig Region
Syd även 2019 arrangemanget, denna gång med SsBlK som arrangör.
Då det de därpå följande åren visade sig vara lika svalt intresse från övriga regioner att
arrangera beslöts att ställa in tävlingen 2021 (2020 ställdes alla tävlingar in på grund av
pandemin).
Med hänsyn till ovanstående redogörelse föreslås att Klövvilts-SM i nuvarande format
läggs ner.

Bilaga 2

Motion angående Allround-SM för Beagle.
Bakgrund till motionen är att det vid BF 2018 beslutade Klövvilts-SM inte fungerade
speciellt bra ur organisatorisk synpunkt. Klövvilts-SM blev populärt för de som deltog,
klubbarna skickade gärna hundar MEN ingen i regionerna norr om region Syd ville
arrangera vilket var tvärtemot vad som beslöts vid BF 2018.
Det sedan lång tid arrangerade Beagle-SM har enbart hare som drevdjur, vilket exkluderar
ett stort antal hundar.
Därför föreslås att det ska arrangeras ETT SM per år, öppet både för tassviltsdrivande och
klövviltsdrivande hundar. Provet ska vara ett officiellt prov där resultaten enligt
drevprovsreglerna stambokförs. Beräkningen av SM-poäng i tävlingen anpassas beroende
på vilket djurslag aktuell hund drivit under dagen (typ de regler som tillämpas för
Småhunds-SM).
Arrangemanget ska vandra mellan regionerna precis som idag. Beroende på vilken region
som står i tur att arrangera kommer det att under olika år att kunna bli lite olika profil på
arrangemanget, i Norr mest harhundar, i Mitt och Syd en blandning.
Regionerna ska vara fria att skicka vilken sorts hund man vill, dvs. anpassa sina uttagningar
beroende på var (i vilken region) tävlingen ska arrangeras. Till exempel när provet
genomförs i de delar av landet där det inte finns så mycket klövvilt ska regionerna vara fria
att skicka enbart harhundar.
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