
      

     Bilaga 2 

      

   

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. Det kan vara en 

styrka att representanter från region norr, mitt och syd 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 drevprovs- och viltspårsdomarelista hålles uppdaterad. 

 

JpK ansvarar för att SBlKs ansökan om drevprov och viltspårprov kommer SKK tillhanda 

inom föreskriven tid. Efter att provprogrammet har godkänts av SKK ansvarar JpK för att 

detta skickas till SBlK:s redaktör och webmaster för att publiceras i Beagle och läggas ut på 

SBlK:s hemsida.  

 

JpK ansvarar för att avrapporteringen av drevprovsresultaten och viltspårprovsresultaten till 

SKK sker inom av SKK föreskriven tid. JpK ansvarar också för att de klara resultaten 

omgående kommer SBlK:s redaktör och webmaster tillhanda för publicering i Beagle och på 

hemsidan.  

 

JpK ansvarar för att information om Svenska Mästerskapet, Nordiska Mästerskapet och andra 

större tävlingar läggs ut på SBlK:s hemsida i god tid före evenemangen. Informationen skall 

omfatta typ av mästerskap, tid och plats, samt vilka hundar som deltager. JpK ansvarar också 

för att resultaten av de regionala uttagningarna till SM omgående redovisas till webmaster för 

utläggning på hemsidan. Detta kan om JpK så beslutar delegeras till de regionansvariga, men 

JpK har ansvaret för att det blir gjort.   

 

JpK ansvarar för planeringen av och genomförandet av SM-arrangemangen i samarbete med 

de regionala lokalavdelningarna, och för att anvisningarna för genomförandet hålls aktuella. 

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

 

JpK ansvarar för att resultaten av Mästerskapstävlingarna omgående kommer såväl BCS 

tillhanda, som till SBlK:s webmaster för utläggning på hemsidan. JpK ansvarar också för att 

resultaten skickas till SBlK:s redaktör för publicering i Beagle och till aktuella jakt-, hund-, 

lokala och rikstäckande tidningar etc för publicering. JpK kan delegera uppgifterna, men har 

ansvaret för att de blir utförda.  

 



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

centrala vandringspris och för Bästa Harhund, Bästa Råhund, 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 årsberättelse. JpK bör ha 

minst ett sammanträde varje verksamhetsår, vid behov flera. Protokollen i original skall 

arkiveras hos SBlKs sekreterare. Övriga handlingar och dokument skall av JpK arkiveras 

enligt SKKs regler. Årsberättelsen skall redogöra för JpK:s aktiviteter under året, redovisa 

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

trender eller problem.  

 

JpK upprättar årligen en budget för sin verksamhet. 

 

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 vid behov vara ett stöd för lokalavdelningarna i regionen 

vid arrangerandet av drevprov och viltspårprov.  

 

De regionala representanterna ser till att uttagningstävlingarna för SM genomföres på ett 

tillfredställande sätt av den (eller de) Lokalavdelning/ar i regionen som har detta uppdrag. 

 

De regionala representanterna är behjälpliga vid genomförandet av SM eller NM då dessa 

arrangeras i regionen.  


