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Protokoll fört vid JpK-möte via Google Meet 20230227 
 

Närvarande: Sven Granström(SG), Göte Roman(GR), Björn Aspelin (BA), 
Anders Riddaregard (AR) och Folke Johansson(FJ) 

Frånvarande: Leif Festin(LF). 

 

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 

a) Revidering arbetsordning Jpk    Bilaga 1 

Dokumentet gicks igenom och ett antal punkter reviderades 

 

b) Verksamhetsberättelse 2022 

FJ reviderar den utsända verksamhetsberättelsen 

 

6. Viltspårsinfo 

a) Viltspårskommitté bildad. Ingår Göte Roman, Roland Backlund och Inga-

Lill Håkansson 

b) Vänskapskamp i viltspår arrangerar detta år i Sverige 16 – 18 juni. Arrangör 

VDBIK. BCS betalar logi och startkostnad för de svenska deltagarna. FJ 

anskaffar glaspriser till vänskapskampen. T-shirt till lagledare och till svenska 

deltagare anskaffas via arrangören. 

 
7. Innevarande drevprovssäsong 

a) SKK START erfarenheter    Bilaga 2 

En lista har framtagits med saker som vi vill åtgärda. FJ gick igenom listan  

b) Regeltolkning om ej lämplig rådjurshund 

Om en hund uppfyller något av kriterierna enligt punkt 5.4.2 i 

Drevprovsreglerna skall hunden bedömas som ej lämplig rådjurshund. 

 

Inför kommande drevprovssäsong skall denna punkt förtydligas. 
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8. Drevprovstävlingar 

a) NordM arrangeras av region Syd den 26 – 27 november. LF tar frågan inom 

regionen som utser arrangerande klubb. 

b) Har-SM skall arrangeras av Region Mitt. AR tar frågan inom regionen som 

utser arrangerande klubb. 

c) KlövKamp: fråga har ställs till Östergötland om dom åtar sig 

arrangemanget. Kravet (statuter) för att delta kvarstår. Effektivare 

marknadsföring för att upplysa om arrangemanget. GR åtar sig att skriva om 

arrangemanget som marknadsförs på alla våra infokanaler. 

 

9. Övriga frågor 

 

10. Nästa möte 

FJ kallar vid behov 

 

Avslutning 

FJ förklarade mötet avslutat 
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      Bilaga 1 

Arbetsordning för Svenska Beagleklubbens Jaktprovskommitté (JpK) 

 
SBlK:s Jaktprovskommitté utses av och ansvarar inför BCS.  

 

Jaktprovskommitténs ansvarsområde är drevprovs- och viltspårprovsverksamheterna.   

 

Antalet ledamöter i JpK kan variera, beroende på behovet vid varje tidpunkt. Representanter 

(minst 1) från respektive region ingår (se vidare nedan).  

 

JpK skall bereda ärenden som rör regelverken runt drevproven och viltspårproven, liksom 

utbildningen av domare för dessa verksamheter. JpK skall också bereda ärenden som rör 

championatsbestämmelserna. JpK skall ha ett nära samarbete med SBlK:s Avelskommitté 

(AK), Utställningskommitté (UtsK) och Redaktionskommitté (RedK). 

 

JpK skall bereda ärenden som rör drevprovsdomar- och viltspårprovsdomarkonferenser och 

vara BCS behjälplig vid genomförandet av dessa.  

 

JpK ansvarar för att SBlKs Lokalavdelningars provprogram publiceras i Beagle och läggas 

ut på SBlK:s hemsida.  

 

JpK ansvarar för att avrapporteringen av drevprovsresultaten och viltspårprovsresultaten till 

SKK sker så snabbt som möjligt efter avslutade prov. JpK ansvarar också för att de klara 

provresultaten publiceras i Beagle och på hemsidan.  

 

JpK ansvarar för att information om Har-SM, Nordiska Mästerskapet för harhundar och 

andra större tävlingar (typ Klöv-Kamp, korrekt text in här!!) läggs ut på SBlK:s hemsida i 

god tid före evenemangen. Informationen skall omfatta typ av mästerskap, tid och plats, 

samt vilka hundar som deltar.  

 

JpK ansvarar för att planeringen och genomförandet av SM-arrangemangen sker av den 

utsedda regionen, och för att anvisningarna för genomförandet hålls aktuella. Utsedd region 

ansvarar också för att vandringspriser, diplom etc finns på plats i god tid. Utsedd region 

ansvarar för att resultaten av Mästerskapstävlingarna omgående publiceras på hemsida och i 

förekommande fall till aktuella jakt-, hund-, lokala och rikstäckande tidningar etc.  

 

JpK ansvarar för sammanställningen av drevprovs- och viltspårprovsresultaten för SBlK:s 

centrala vandringspris och för Bästa Harhund, Bästa Klövviltshund, Bästa Rävhund, Bästa 

Viltspårprovshund.  

 

JpK ansvarar för att förteckningarna över dem som tilldelats de olika vandringspriserna 

hålls aktuella.  

 

JpK:s verksamhet skall redovisas i form av mötesprotokoll samt en årlig 

Verksamhetsberättelse. JpK bör ha minst ett sammanträde varje verksamhetsår, vid behov 

flera. Övriga handlingar och dokument skall av JpK arkiveras enligt SKKs regler. 

Verksamhetsberättelsen skall redogöra för JpK:s aktiviteter under året, redovisa antal 

startande och pristagande hundar vid drevprov och viltspårprov, och belysa eventuella 

trender eller problem.  
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Regionala representanter 

 

De regionala representanterna skall vara JpK behjälpliga med att få in drevprovs- och 

viltspårprovsresultaten från sin region i tid.  

 

De regionala representanterna skall ara ett stöd för lokalavdelningarna i regionen vid 

arrangerandet av drevprov och viltspårprov. 

 

De regionala representanterna ser till att uttagningarna för Har-SM (och ev. Klöv-Kamp) 

genomförs på ett tillfredställande sätt av den (eller de) Lokalavdelning/ar i regionen som 

har detta uppdrag. 

 

 

 

       

Bilaga 2 
ÅTGÄRDSLISTA SKK Start 

 

Prio 

Hög/

Mede

l/låg 

Från Johanna: kommentar  

H Medelfart på båda typerna kommer inte med Tassvilt och klövvilt  

 Validering appen ?  

 Benämning okänt drevdjur Byta övrigt till okänt  

 Ändra kommentarerna på delmomenten Ändra allt under kollegium  

 Antalet drevrepriser och tappter Ska bli rätt i protokollet. Önskat 

öka med 2-3 repriser 

 

 Flytta anmälningar mellan provtillfällen   

 Några klubbar saknar klubbkod, måste 

åtgärdas 

Johanna?  

 Leif fyller på för inmatningsprogrammet, 

”appen” 

  

H Defaultvärden ”ej aktuellt” i moment 1 och 

7 

Val av "ej aktuellt "ska inte 

synas 

 

H Defaultvärde ”inget” på drevdjur Val av "inget "ska inte synas  

H Åtgärda att man måste rensa webhistorik för 

att appen ska fungera. 

  

H Varning eller hellre omöjligt att gå vidare 

om man inte fyllt i kopplingstid. 

Man skulle kunna markera samtliga fält som 

är obligatoriska att fylla i.  

Man ska inte kunna gå vidare om nåt är fel. 

Har orsakat krasch när man ska 

öppna protokollet i SKK-start, 

men kunnat åtgärdas genom att 

gå in som domare och fixa. 

 

HH Under inmatning av drev, lägg till en spara-

knapp längst ned som det är i bedömningen. 

Det är ologiskt att ha en pil längst upp i 

vänstra hörnet 
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HH Lägg in en länk till inmatningsprogrammet i 

SKK-start och fixa så att det räcker med en 

(1) inloggning. 

  

 Leif fyller på för SKK-start   

H I redigeringsläget ska alla fält kunna ändras 

av provets fullmäktige 

Nu är det flera nivåer på 

ändringsmöjligheter; 

● I redigeringsläge 

● Som domare i 

inmatningsprogrammet 

● Inte alls 

 

Räddningen hittills har varit att 

man kunnat ändra domare och 

status för att gå in och göra 

ändringar, men det är fel väg att 

gå, 

 

H ”pejling” i släppkolumnerna, ändra till 

”Inkallad med pejl” 

Har varit en del missförstånd då 

man trott att detta betyder att 

man överhuvudtaget använder 

pejl på hunden 

 

H Summera ihop kollegiets poäng direkt när 

något ändras. 

Många har helt enkelt glömt att 

summera denna. Ev. varning. 

 

H Tid till 60 min drev vid många tappter Tror jag vi redan bidragit med 

lösning till 

 

L Som default lägga in månadsvisa 

provtillfällen för samtliga klubbar. 

Men att vi manuellt lägger in fasta prov 

Minskar risken för att det blir 

fel. 

 

L Möjlighet att anmäla hund utan att 

hundägaren loggar in.  

Byta namn på förare i ”adminläge”. 

  

H  Kontroll av medlemsnummer i SBIK   

    

    

    

 

 


